
Vili. évfolyam. Pécs, 1880. augustus 21-én 34-ik szám.
E lö tu c téa l «* i j :

Postán vagy Pécsett házhoz 
küldve: egész évre 5 t't., fél
évre 2 írt. 50 kr., negyed évre 
1 ft. 25 kr. egyes szám 10 kr. 
liegjelenik minden szom ba
ton- Egyes számok kaphatók 
Weidineer N. könyvkeresk. 

(Széchényi tér).

H ir d e té se i*  á ra :
Egy öt-hasábos petit sor 

egyszeri megjelenéséért 6 kr. 
3 -szori 5 kr., 10 szeriért 4 kr. 
fizetendő. — M in d en  hir
detés után 3 ) kr. bélyeg díj 
fizetendő. A nyílt tér 1 petit 
sora 10 kr. A hirdetési dij 

előre fizetendő.

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

A lap szellemi részét illető közlemények és előfizetések a szerkesztőséghez, a hirdetések pedig a b 
a kiadóhivatalban, Blauhorn Antal úr a városházi épületben, Liü János úr a budai kttlvárc 
kereskedésében, és Feszti Károly úr könyvkötő üzletében, Király utca (nemzeti casinó éplile

tiadóhivatalnoz intézendők. Előfizethetni helyben: 
)sban, Böhm C. F. úr a szigeti külvárosban lévő 
), valamint a vidéken minden postahivatalnál.

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

Majláth-tér 2. szám alatt.

Kanizsa nem maradhat 
a szélbalon!

Az érdemeseit megbukott kor
mánypárti kép/iseltfjelelt Jókai itr 
azt írja búcsú soraibau, hogy „Kani
z s á n a k  nem szabad a szél balon 
maradni.

Mi is aláírjuk Jókai úr e sorát, 
csakhogy nem azon értelemben, mint 
d veszi.

Mi úgy kívánjuk és arra törek
szünk, hogy a függetlenségi párt 
többségre és kormányra jőve elhagy
ja a szélbalt, elfoglalja a középet, 
helyet enged az ultraradikális és 
nemzetiségi elemeknek a szélsőba
lon. a kicsapott, hazaárult miniszte
reknek és reactionarius elemeknek 
a széljobbon, ha ugyan ezeket min
denestül ki nem kergetik.

Arról megvagyuuk győződve, 
hogy a tisztességes és hazaszerető 
kouservativ elem , ha a magyar köz
jognak függetlenségi iránybani meg
változtatása kivivatott, ennek többé 
oppo8Ítiót nem csinál, s csak is spe
ciális belügyi kérdésekben fogna az 
igazi demokratáktól eltérni.

Jókai úr azonban úgy érti, hogy 
a vesztett kanizsai kerületet — ke
rüljön bármibe — visszakell hódí
tani a rmindenszabad“ Tiszapárt- 
nak, — vissza kell hódítani úgy, a 
mint elhódították a pécsvárosi vá
lasztó kerületet a 48-as párttól, — 
ha 40—80 ezer foriutuyi vesztege
téssel nem sikerül, visszakell sze
ri zni a választói jegyzékek megha
misítása, hivatalos pressió, törvény
ellenes zsarnok befogatások, erősza
koskodások és végre katonai szu
ronyok alkalmazása által is .— Eze
ket mi pécsiek már mind megéltük 
és ismerjük.

Azt is írja Jókai úr, hogy a 
kanizsai kormánypárt „a haza és 
az igaz ügyu körül buzgólkodott! 
— Itt is úgy látjuk, hogy két ma
lomban őrlüuk, mert a mi felfogá
sunk a „haza és igaz Ugy“ felett 
ollyan, hogy a kanizsai kormány
párt és Jókai buzgólkodását a haza

T k  R  €  2  A .
Éva.

Miieké eredeti festménye elútt

Falu végén menyecske áll, 
Kötényéből almát kínai,
Csókra termett piczi ajka 
Piros mint a piros alma.

Kebeléuek kerek halma 
Al még aztán csak az alma,
Ki megnézi ezt az almát 
Oda veszti nyugodalmát.

liogár szeme oly esalfán néz,
Nir.es benn' éiet mégis igéz,
Hát ha élet volna benne
Be sok szivet rabbá tenne.

%
Olyan bűvös, oly esodás szép. . . . 
És csak festek, hideg, holt kép; 
Már szentugyse' nem von tréfa, 
Hejh csak élne ez az Éva!

Ferencz vagyok és nem Adám, 
Hanem kétszer se mondanám: 
Hogy nem adnám üdvöm rája — 
Oly csábító az alm ája!

Várady Ferencz.

Töltsétek bort!...
Töltsétek bort, jó barátok, 
lm kezembe’ a pohár!
Hadd legyek derült ez egyszer 
Mint mezőn a kis madár,
Tőlem a bú messze szálljon, 

i Máshol leljen laktanyát; 
f elhő se borítsa többször 
É tem fényes csillagát!

Nosza rajta, jő barátok,
Töltsétek bort, hadd igyam 1 
Nem tágítok most az egyszer,
Míg le nem csípem magam.

és igaz ügy ellen irányzottnak kell 
tekintenünk.

Már minő fogalma lehet a haza 
és igaz ügy felett annak, ki a Ti- 
8zakormáuyt eddig miudeu haza
rontó műveleteiben a haza hü fiai
nak, az igazi magyar elemnek elég
szer és oly hangosan, sőt nehány 
alkalommal — például a bosnyák 
kaland alkalmából — a törvényhozás 
utján is nyilvánított akarata elle
nére, — a magyar hazának szétbon
tására törekvő centrifugális szláv nem
zetiségi elemek előnyére és támo
gatása mellett tüskön bokron át védel
mezte és követte, azt olvasóink józan, 
Ítéletére bízzuk. Mi úgy vélekedünk, 
hogy ez ember a „haza és igaz 
Ügy" szavakat szentségtörés nélkül 
ajkán ki sem bocsájthatja.

Hogy Kanizsa a szélbalon ne 
maradjon, arra a kormánynak van 
elég törvéuyelleues eszköze, és a 
kormánypártnak százszorta kényel
mesebb dolog a törvénynek kiját
szása, mint az ellenzéknek, még is 
a hol az ellenzék elegendő pénzerő
vel rendelkezik választási czélokra, 
nem értve ez alatt a kormánypárt 
gyakorolta vesztegetéseket, — ott 
mint a legközelebbi angol választá
sok mutatták, az ellenzék győzelme 
olykor még váratlan is meglepi a 
hatalmon lévő pártot.

A magyar ellenzék, különösen a 
függetlenségi párt t em rendelkezik 
azonban oly pénzerővel, mely a vá
lasztási törvényes költségeket fe
dezhetné.

Az osztrák kormány által meg 
nem kiméit, a magyar kormány ál
tal pedig az utolsó falatig megadóz
tatott és az uzsora martalékául oda
dobott szegéuy választó, ki a kerü
let távolabb községeibeu lakik, nem 
vesztegetheti idejét, nem költekezhet 
arra, hogy a választók jegyzékébe 
felvételét ellenőrizze, be és kirekla- 
máljon, és hegy a választásra maga 
elmenjen.

Ezen körülmény nélkül pártunk 
győzelme a legutolsó választások 
alkalmából is oly biztos lett volna,

Volt részem búban elégszer,
Tan sokat is könyezém;
Lengjen részegítő mámor 
Tört szivem sajgó sebén 1

MiU’jom átok, szomjuhozom! 
Töltsétek bort szaporán! 
Esztelenség volna folyton 
Sírni éltem hajnalán.
Elfeledni múltam almát,
Ez legyen csak óhajom; 
Kaczagjon szemembe, alá 
Hallja többször sóhajom!

Vig danát zenegjen ajkunk,
Üssük össze a pohárt!
Addig szóljou a hegedű,
Mig egy árva hangot ad. 
Szenvelgés hazug könyüje 
Ne borítsa a szemem . . .
Lássatok borongás helyett 
Kedvtől egyszer részegen!

Paul tiyuia.

HSikora végrehajtót áldják.
— Elbeszélés. —

Irta-. Kulcsá' József.
(Folytatás)

Azután leteszi, szeme közé tekint 
Nyakó uramnak és bámulva kiált föl: 
„Hiszen a kegyelmed ősei főemberek vol
taki Egy ágból sarjadtak a Csikvándi 
grófokkal. Ez itt a nemeslevelük. Csik
vándi és Nyikvándi Nyakó Demetert még 
Róbert Károly király tette nemessé, g az 
neki egyik oszlopa, a hazának büszkesége 
volt. . .

Nyakó uram, karszékestül együtt, 
csaknem hanyatt esett erre a beszédre.

— Hallod asszony 1 — rivalgá magán 
kivűl — hallod: nemesember v ag y o k !... 
Nemzetségem a legelsők közül való az 
egész országban . . .  Eladom a malmot, 
pasztát veszek, nraság lesz belőlem . .  . 
Megillet a kastély, nem hányhatja senki 
a szememre, hogy fölkaptam az ugorka- 
lára. Az ősapáim is mind palotában lát-

mint a jövő évi választásoknál két
ségen felüli, mert a magyar függet
len választó majdnem kivétel nélkül 
pártunkon van és ha látja, hogy 
pártunk erélyesen hozzálát többségre 
jönni, ellentáll a kormánypárt köze
geinek terrorizálása, nyomásának, 
nem hagyja magát sem eltántorítani 
sem elijeszteni hazafias kötelességé
nek teljesítésétől, sőt mint annyi 
ezernyi nemes példa mutatja, a leg
szebb áldozatokat is meghozza a 
haza üdvére, mint meghozták azt 
Nagykanizsán is hazafi as választóink.

A függetlenségi és 48-as párt 
azonban még szervesve sincsen úgy, 
mint kelleuék, a törvényes válasz
tási költségekre fordítható pé íz alap
nak pedig még csirája sincsen meg, 
mig a kormánypárt mindenható és 
minden törvéuyes és törvényellenes 
eszközökkel rendelkezik és elég lel
kiismeretlen emberei vaunak, kik a 
törvénytelenségtől vissza uem riadnak.

És mindennek daczára veszté
nek érzetében óbégat a kormánypárt 
nagykanizsai vesztessége felett! — 
Világos jele ez annak, hogy rothad 
valami Dániában — a párt kebelé
ben, hogy ott nem oly sima minden, 
mint az külsőleg mutatkozik.

Hja a kizsarolt haza már nem 
szolgáltathat oly fényes kouczokat, 
mint minőkkel auuak ide én a deák
párti matadorok és mamelukok tel
hetetlen bendője kielégítve lett, most 
minden kilátásban lévő sinekurára 
száz magát jogosítottnak vélő aspi
ráns jelentkezik és az éhesen ma
radók a bosszúság és irigység in- 
dulatait már nem titkolják el.

Az egyesült ellenzék és pár- 
tonkivüliek felvételére a kormány
párt keblébe nem is gondolhatnak 
ott, mert ez a kormánypártot azon
nal felbomlasztaná s ennek igy kel
lett bekövetkezuie, — be is követ
kezett úgy, mint azt már többször 
jeleztük, mert ott, hol az actió fő- 
rugója nem a hazaszeretet, hanem 
a magánérdek, ott hol a parlament 
többsége nem a haza, hanem egyes
tak napvilágot. — Hogy az Isten áldja 
meg a tisztelendő urat, amért hozzám 
betért és ezt felfedezte! . . .  Meg a bol
dogult rokont is, hogy szives volt a vi
lágból kimúlni és nekem a nagy származás 
mellé módot is hagyott. . .

Nyakó uram szintén mámorba esett 
az örömtől, De még inkáb repesett Zsófi 
asszony szive. Nem kell tehát megérnie 
azt a szégyent, hogy vénségére olyan sors 
várjon rá,mint az alsó molnárnéra, kit 
hatvau esztendős létére „ifiasszony* néven 
szólítanak, s amely czimben már maga 
is részesült, pedig férjhez menő lánya van. 
Aztán most módjában áll lenézni az ispán- 
nét, kasznárnét, — kik eddig csakúgy 
„hallja maga, molnárné* bekezdéssel áll
tak vele szóba. Nagyságos asszonynyá 
lesz, mihelyt az uradalmat megveszik- 
(Nyakó uram csak pusztán kezdte s ő már 
uradalmat emleget.) Addig is meghagyja 
Tercsinek, hogy őt mától fogva tensasz- 
szonyozza s neki ha jön, ha megy, kezet 
csókoljon. Ha az az éíionkórász Taczakné, 
kinek a férje csak százötven holdat bir 
árendába, s maholnap azon is elbnkik, 
lehet tenBasszony — miért ne lehetne ő 
is az?

Az idő kitisztul, ismét el is borai, 
meg újra kiderül; de a barát még mindig 
élvezi az „éjszakai szállást.* Hasztalan 
erősiti váltig, hogy neki sok a dolga, 
egy helyen nem lehet ily soká időznie, — 
már a dereka felé közelgett a hónap, 
mire Nyakó uramtól szabadulhatott, ki 
megfogadta, hogy álló esztendeig folyvást 
vendégeli nagy szolgálatáért.

Zsófi a tensasszony (hogy megveté
sét kikerüljük, nevezzük őt mi is uj czi- 
mén) töri a tejét. Önmagának s a tens- 
urnak talált már titulust; még csak Hur
kával nincs tisztában. Az világos; hogy 
lluska immár kisasszony, s meg is várja 
mindenkitől, hogy ezt elne felejtse; de 
hát az anya csak nem szólhat igy leányá
hoz: „Kisasszony magzatom, jer ide!* 
Az Has név pedig nagyon parasztos, ezt 
igy tovább nem viselbisti.

Végre hosszas ajkbigyosztés és orr*

klikkek érdekeit mozdítja elő, ott 
máskép uem is lehet.

A kormánypárt és a bécsi czen- 
tralisztiku8 sa;tó jajveszéklése arra 
mutat, hogy eszközei a jövő válasz
tásoknál már nem lesznek elégsé
gesek és nemcsak Nagy-Kanizsa 
marad a szélbalon, hanem még vagy 
kétszáz választó kerület csatlakozik 
hozzá.

— A n a g y k a n iz s a i  k u d a re zo t
a Tisza kormány nyal elégületlen és a Diák- 
párt aranyaerájának konczaira visszaem
lékező elvnélküíi ndvaronezok pártja a kor
mány azon tapintatlanságának tulajdonítja, 
hogy a már is képviselői székkel bíró 
Jókait léptette fel jelöltül. Állítják termé
szetesen a légből kapkodva, — hogy 
sokak, kik nem hi vei a függetlenségi párt
nak, — bosszúságból is mellette szavaz
tak, és még többen tartózkodtak a szava
zástól. — De hát a kormány épen azért, 
mert nagy veszélyben forgott e kerülete, 
kényszerült arra, hogy ott Jókait léptesse 
fel 8 mert nem tudtak az állítólagos deák
pártiak más jeleltet felléptetni, kit a kor
mány bizonyosan örömmel elfogadott volna. 
— De nem úgy van az, a mint az atya
fiak kürtölik, a kik a szavazástól elma
radtak azok jobbadán függetlenségi pár
tiak, kiknek sem kormánypárt, sem haba
rék nem kell ugyan, de a rósz utak és 
esőzések, úgy költség hiányban gátolva 
voltak a megjelenéstől. A többi pedig már 
rég jóllakott mind a Deák mind a Tisza 
párttal és általában a közjogi alkuval és 
legközelebb lesz annyi bátorságuk is, hogy 
nyíltan pártunk mellé állanak, a kormány 
és habarék mellett pedig maradnak egyes- 
egyedül azok, kiket oda terelnek rabszol
gák gyanánt, hogy tányérnyalói köteles
ségüket teljesítsék.

— A b e lü g y m in is z té r iu m b a n
gyűjtik az ország összes törvényhatósági 
rendőrségeinek államosítására vonatkozó 
törvényjavaslat adat-anyagát s ezen tör
vényjavaslat még a tél beállta előtt szö- 
vegezhető s a törvényhozásnak benyújtható 
lesz. Ezen törvényjavaslattal egyidőben 
kerül a törvényhozás elé a tolonczozásról 
szóló javaslat is, mely különben már régeb
ben beterjesztetett volna, ha az országos 
állam rendőrség szervezésével oly szoros 
kapcsolatban nem áll, hogy annak sikeres 
végrehajtását emennek szervezése nélkül 
gondolni sem lehet.

— T refo r t Á g o st vallás*  é s  
közoktatásügyi miniszter a legközellebbi 
ülésszak megnyíltával a tanulmány alapra 
vonatkozó összes okmányokat a képvise
lőház elé fogja egv terjedelmes jelentés
bátorítás után rászánja magát, miszerint 
kegyeskedik leereszkedni a jegyzőnéhez ; 
kit pedig van oka fitymálni mert előbbi 
mivoltában föl sem vette őt. Mégcsak egy
szer teszi meg az alacsony lépést, hogy 
megtudja tőle: vájjon _az Ilona nevet hogy 
ejtik ki nagyuriasan?Ó jártasabb az efféle 
dolgokban. Azután maradhat magának, a 
semmi házi pereputtyával együtt. Ő bizony 
nem alázza le magát annyira, hogy hozzá 
elmenjen.

El is indal a faluba, de most már 
nem gyalog, mint előbb szokta, hanem 
kocsin, a bazsarózsás nagykendővel lete- 
ritett ülésen. Mig hintót vásárolnak, egye
lőre még igy utazgat.

A jegyzőné szívessége határtalan. Rá 
sem ismerni benne az előbbi rátartós asz- 
szonyra. Amint észreveszi őt a kertrácson 
keresztül, tüstént elébe siet.

— Hozta Isten, galambom tensasz- 
szony! — fogadja őt az uj titulussal, mi 
Tercsi révén esett tudtára. — Minek köszön
hetem a ritka szerencsét?

S összevissza csókolja, öleli. Pedig 
előbb a fejét is alig billentüé meg, midőn 
az akkor még „Zsófi asszony* köszönté
sét fogadta.

Zsófi tenBasszoy rövidre szabta láto
gatását. Nem kerülgető sokáig a czélt, 
mely ide hozta, hanem rövid bevezetés 
után a nevekre tereié át a beszédet. Erre 
az ispánné szolgáltatott alkalmat, ki újszü
lött leánykáját Polyxena névre keresztelő.

— Polyxena! — ismédé Zlótí a fens- 
asszony méltatlankodva — az már mégis 
szörnyűség: mennyire majmolják az ilyen 
közönséges teremtések a nagy urakat. . .  
Polyxena nevet adni a köly. . .  uram 
bocsá! gyerekünknek... Mintha bizony 
herczegné lenne valaha belőle!...

Nem elégedhetnének meg — boszan- 
kodik tovább — valami egyszerűbb név
vel is? Például Annával. Hisz nem kel
lene őt azért parasztmódra Panninak 
nevezni, ki lehet azt szebben is ejteni: 
Náncsika, Niva. Vagy nem elég szép név-e 
ez is? Ilona? Ezt is tehet változtatni, igy:

kapcsában 'terjeszteni. Az alapok és ala
pítványok jogi természetéjek megvizsgá
lása végett a képviselőházban megvá
lasztott tizenötös bizottság elhatározta 
felkérni a közoktatásügyi minisztert, 
hogy összes erre az ügyre vonatkozó 
okmányokat bociása a bizottság rendelke
zésére, A jelentés, melynek czime „A 
vallás és közoktatásügyi m. kir. miniszter 
kezelése és felügyelete alattálló alapítványok 
és alapítványi alapok jogi természetének 
megvizsgálására vonatkozó irományok* — 
83 különféle okmányt tartalmaz melyeknek 
legelseje II. Ferdiaand király 1625 évi 
deczember 11-röl kelt királyi levele, utol
sója pedig a közoktatásügyi miniszternek 
egy 1875. évi február 18 áról kelt ez 
ügyre vonatkozó jelentése. Ezenkívül a 
jelentés mellékletenként egy második „A
m. kir. vallásalap jogi természetének meg
vizsgálásába szolgáló vezérokmányok “ 
cziinll füzetben a vallásalapra vonatkozó 
47 legfontosabb okirat fog a képviselők 
elé terjesztetni.

— A z ig a z s á g ü g y i  é t  k e r e t -
kedelmi minisztérium >k kebelében a zálog- 
üzletügy szabályozása iránt tárgyalások 
folynak. A kérdéses ügyre nézve a leg
közelebbi ülésszikban egy törvényjavaslat 
fog a képviselőiiáz elé terjesztetni. (Való
ban ideje volna már ez orgazdasággal 
járó uzsorás üzleteknek nyakára hágni.)

— A z a k a d é m i á k  e l le n  k ib u -  
csátott miniszteri megkeresvény egy Pozsony
ban felállítandó egyetem ügyében lyukadt 
ki. Trefort miniszter ur megígérte ezt a 
loyalis presburgraknak, s m >st szavának 
áll. Felterjesztést adott be a királyhoz s 
felterjesztésére a király elrendelte, hogy 
a harmadik egyetemnek esetleg Pozsony
ban leendő felállítására a miniszter alkot
mányos utón a kellő lépéseket in egtegye.
E hét elején a hazai lapok legnagyobb 
része megbotránykozássai közölte a minisz 
tér silány érvekből összetákolt felterjesz
tését, melyben a koronát egy ily rendkí
vüli fontos ügyben egész Magyarország, 
sőtt Pozsonyváros magyarérzelmü s neme
sen gondolkodó lakósainak érzül te elle
nében, is — félrevezette. — Kiemeli elő
ször a miniszter felterjesztésében a barmi- 
dik egyetem szükségét s ezután az okokat 
sorolja el, melyek annak legilkalmisabb 
elhelyézésére Pozsonyt jelölik ki, s ezek 
közt a különösen kiemelt olcsósági tekin
tetek után megemlíti, hogy a Pozsonyhoz 
közelfekvő Becs egyetemével tudományos 
versenyre kelve fog a pozsonyi egyetem 
virágzásnak indulni ?! Felfogta állását s 
komolyan gondolkodik az a szakminiszter, 
ki egy a nemzet szellemi és társodalmi 
érdekeit a legközelebbről érintő Ugybeu 
ily hóbort által vezéreltetik? S még csak 
annyi fáradságot sem vett magának, hogy
Ilona, lluska, I I . . .  ejnye, hogy is? nem 
jnt ám eszembe . . .

— Ilka, Helen — vágott közbe a 
jegyzőné — meg nem foghatván: mit 
akarhat Zsófi tensasszony ezzel a név- 
gymnastikával. S tudtán kívül oda hajitá 
a lapdát ahol azt vendége már két kéz
zel várta, hogy elkaphassa.

— Helen! — Tehát megvan, amiért 
magát ide alázta. Leányának van a csa
lád fényéhez illő neve. Csak arra kell 
ügyelnie, hogy hazáig el ne felejtse vala
hogy. Hogy ez eshetőségnek elejét vegye, 
magában gyakran mondogatja, igy tart
ván, ineg emlékezetében.

Most már befejezheti látogatását. Fo
gatna is egyben, ha észre nem venné, 
miként terítve van.. Az ozsonnátsajnálná 
elejteni. Ismét egy alkalom a külömbség 
kimatatására.

Neki esik a ezukornak, kávénak. 
Megkérdi a jegyzőuétől: honnan szokta 
hozatni ?

— Csődről — Hangzik a felelet. — 
Mondhatom, hogy nincs reá panasz. Kobc- 
lesz elég figyelmet tanúsít az oly vásárlók 
iránt, kiknek a zsebéből csomóban ván
dorol át a pénz az övébe.

Zsófi a tensasszony diadalmas tekin
tettel szakkitja őt félbe. Ah! az övé már 
egészen más. Hasonlithatlanul finomabb. 
De nem csoda; mert ő egyenesen Horfo- 
bágyról rendeli és nem valami gyim-gyom 
falusi zsidótól.

A jegyzőné felindulásában nem is 
veszi észre, hogy Zsófia tensasszony Hor- 
tobágyot (nyilván hire után) a világváro
sok sorába helyezte. Halvány arcza a 
vérig sértő ócsárlásra lángszinübe csap át. 
Nem tanácsolná annak a százeressé tejelt 
lisztlópónénak, hogy mégegyszer ennyire 
merészkedjék; mert ő majd eltalálja neki 
magyarázni, hogy előbb mivolt. Hozatja 
ám a kávéját — majd mondja: honuan...  
Garasonkint veszi a babérosoktól!

■ JllAzonban mégis csak lenyeli a keserű 
fal&tJi. Aladár, a nagyreményű fiú, épen 
in a "jött haza. Elcsapták a hivatalból. Sik
kasztott hogy az arat adhassa . . .  Az apjá •



elfogadható érvekkel tárnoki! va felterjcsz 
tését, legalább a pozsonyi kortea ígéret 
lólábait egy kissé eltakargatta volna. — 
Reméljük hogy mire ezen nemzeti kultú
ránk ellen intézett merénylet — mert 
másnak nem nevezhetjük — törvénnyé 
válhatnék, akkorra már elsöprendi a tel— 
háborodott közvélemény szavazatajazokat, 
kik az ország szellemi éa anyagi érdekeit 
a saját érdekeik labdajátékává tették.

— A m a g y a r  á lla m  v a sú t Igaz- 
g írásának újjászervezése tárgyában pénz
ügyi, közlekedési minisztériumok és az 
uli imvaaut igazgatósága köréből kiküldött 
vegyes tanácskozmány eddigi értekezései- 
ue; eredményei — a következő határo
zatok: Folyó évi szeptember bó elsejével 
négy vidéki üzletigazgatóság lép életbe 
és pedig Miskolezon, Szolnokon, Kolozsvárit 
és Zágrábban. Ezeknek alá lesz rendelve 
a forgalmi főnökség, a vonatmozgositási 
felügyelőség és pályafeutartási felügyelő
ség. Mindezek fölött Bndapesten közp.
v zérigazgatóság állitatik fel. Ennek a
vi léki üzletigazgatóságok ellenőrzése mel
lett feladata lesz: az árszabályok megha
tározása, a forgalmi eszközök beszerzése 
és beosztása, személyi ügyek stb. s a 
statisztikai adatok gyűjtése és feldolgozá
sa. Ezen tervet a közlekedési és pénzügy
miniszterek jóvá hagyták.

— E rd ő té l ü g y e lő k  r a n g fo k o 
zatú és illetményei. Az erdőfelügyelőségnél 
r-udszeresitett állomások tizetései követke- 
z >leg lettek megállapítva: A kinevezett 14 
er iőfelUgyclő közül bét a VII. raugosz- 
tálvh&n 1800 Irt tizetés, 250 írt lakpéuz 
lutO írt úti átalány és 500 frt irodai 
átalányuyal, összesen tehát 3220 Irt 
javadalmazással vétetett fel. A 14 alerdő- 
felügyelő közül négy a Vili. rangosztályban 
1200 frt tizetés, 200 frt lakpénz és 700 
Irt úti általánynyal együtt 2100 frt. 
javadalmazással, öt pedig a IX. rangosz- 
tilyba összesen 1900 írt továbbá öt ugyané 
raugosztályba összen 1700 frt javadalma- 
mazással vétetett fel.

—C sa k n em  v a la m en n y i rom án  
lap azt állítja, hogy a röviddel ezelőtt 
német nyelven megjelent bukaresti Tag- 
biattot az osztrák-magyar követség ala
pította és subvenczionálja, hogy befolyást 
gyakoroljon a román ügyekre, a mely 
ezeluak azonban éppen nem felelne meg. 
(Mint közönségesen, mert tapíntatlauságá- 
val csakhamar elárulja osztrák czéljait.)

Külföld,
A montenegrói terület átadási kér

désben az Európa sorsát intéző hatalmak
nak épen úgy meggyül a baja, mint a 
portának. A porta ugyanis számított az 
albánok engedékenységére; a folyton erős- 
büíő albán liga pedig most már épen 
semmit sem akar trnlni arról, hogy az 
albán területből valamit akár a porta 
iieleegyesésével akár a nélkül Montene
gró számára átengedjen. Sőtt ellenke
zőleg a portának ezen kérdésben tanu
lto n  ingadozó magatartása oda érlelte a 
dolgokat, bogy a liga főemberei most már 
uöa működnek, bogy Albániát függetlenné 
tegyék. Skutariból érkezett távirat beszéli, 
hogy az albánok függetlenségi nyilatko
zata már csak idő kérdése. Prizrendből 
és Skutariból egymást érik a feliratok a 
portához, melyben arra kéri a lakosság a 
kormányt, hogy hagyjon abban rögtön min
den rendszabályt, melyekkel az albánokat 
Montenegró részére teendő terület átenge
désre akarja kényszeríteni, minthogy ellen 
esetben a liga feloldva fogja magát érezni 
a szultán iránti kötelezettség alól.

A hatalmaknak a porta válaszára adott
nak tele vagyona ment a visszatérítésre; 
azonkívül két hétig volt szállva abban a 
vendéglőben, ahol a szolgálattevő személy
zet szuronyod puskával lesi a vendég arak 
minden mozdulatát. . .

Bármily nehezére esik is a jegyzőné 
nek feltörő indulatát visszafojtani, de mégis 
elhallgat; nem torolja meg a fulánkossza
vakat. Ki tadja : mit rejt a jövő? Ala
dárra talán csak ragadt az iskolákban 
annyi tudomány, bogy egy olyan telivér 
libának, mint az a Nyakóné lánya — el 
bírja fejét bolonditani. Esze és szorgalma 
után úgy sem élhet meg. így legalább úr 
marad azért, ha irtózik a dologtól, mint 
a bagoly a világosságtól.

Kenyérrel dobja hát vissza, ki reá 
követ hajított. Mézes-mázos szavakkal 
biztosítja távozó vendégét: mily rendkívüli 
örömet okozott neki a megtiszteltetés. Nemis 
késik soká a visszaadással. 8  majd akkor 
kérni fogja az iillető kereskedő czimét, 
bogy ő abból hozathasson, a mi jobb.

Zsófia tensasszony íöllélegzik, amint 
a kocsi az ndvarból kifordul. Csakhogy 
sikerrel járt és nincsen szüksége ismét 
egy ily önmegtagadásra. Az ő lába nem 
fog átlépni ily alsórendű küszöböt. Már
vány lépcsők felett szőnyegek fogják fel 
lépteinek zaját s csapa földesnrak, nagy
ságos asszonyok bámnlandják drága öltö
zékeit.

Otthon mindjárt kiadja a parancsot, 
miszerint leányát ezentúl minden élőlény 
Heten kisasszonynak köteles nevezni.

Férje urát pedig eltuszkolja hazairól, 
hogy lásson valami kastélyos jószág után. 
Mert ebben a piszkos, szűk lakásban 
minden órája felér egy átszenvedett pur- 
gatórínmmal. Egyszersmind tudakozódjék 
„gubernát" után is, aki Helent zongorára, 
franczia nyelvre s mit tudja 5: még mire 
— annak kell azt érteni — oktatni képes. 
(Helyeikről jutott ez eszébe. Azoknál is 
ilyen van puszta-Csalánoson a kisasszony
nak mellett, — csakhogy azok nincsenek 
eladólány számban.) 8  még küldjön a 
városból egy ügyes szabót is, hogy szá
mukra ty ruhát készítsen.

legújabb együttes jegyzéke tudatja Abedin 
pasa külUgymiuiszterrel, hogy a porta 
álláspontja a keleti birtok rendezési kér
désben nem elfogadható — Felszólítják a 
portát bogy azou halogató rendszernek, mely 
a jelenlegi állapotokra vezetett mielőbb 
vessen véget, fogadja el a junius 26-án 
átadott jegyzékben foglalt ajánlatot s 
mondjon le a dulcigno területről. Azon 
esetben pedig, ha a porta vonakodnék 
kötelezettségének eleget tenni és az ápril 
18-iki konvenczio értelmében a fenti te
rületet Montenegró birtokába nem hozhatja, 
akkor segíteni fogják Montenegró fejedel
mét, hogy a szóban forgó területet erő
szakkal vehesse birtokába.

A porta e jegyzékre, mely az átenge
dés foganatosítására csak három heti idő
tartamot tűz ki — még nem telelt, szó
belileg azonban kérdést intézett a hatalmak 
konstantinápolyi képviselőihez, hogy bele
egyeznének-e a hatalmak a területátadási 
idő meghosszabbításába, mire nézve ked
vező választ kapott, még is azonban csak 
azon esetre, ha komoly akaratának adja 
kifejezését.

A sarokba szorított porta, mely úgy 
tesz mint a nagyon sok oldalról megtá
madott fizetés képtelen adós, ki minden
kinek eleget akarna tenni s épen ezért 
senkinek sem tesz eleget — Riza pasát 
Skutáriba küldötte, hogy az albánokat a 
terület átengedésre rá vegye. Riza pasa 
missiója azonban már előre meghiúsultnak 
tekinthető, minthogy a mohamedáu albá
nok a katholikus törzsekkel Eszki-Zivábau 
szövetségre léptek s megegyeztek abban, 
bogy a Zem területet is közösen fogják 
védelmezni.

Prlzrendben pedig a liga főtanácsa 
elhatározta, bogy a szultán íeuhatósága 
alól is fel fogja szabadítani az albánokat, 
s a karasi prizrendi valamint az összes 
közép albániai városok népessége már is 
proklamálta függetlenségét.

A mi a görög kérdést illeti ez úgy 
látszik a tárgyalások egy hosszabb peri- 
adusába lépett. Még nem tudni ba váljon 
a hatalmak egy njabb kollectiv jegyzékkel 
lógnak e telelni a porta válaszára. Az 
általános politikai érzület külöuösen a 
görögkérdést tekinti oly innak, bogy meg 
oldása kikerülhetlenlil a hatalmak inter- 
venczióját fogja igényelni.

A legfontosabb mozgalom, mely min 
két magyarokat a Balkán félszigeten leg
inkább érdekelhet: a nagy bolgár moz
galom , mely orosz pénzen indult meg 
s melynek czélja az, bogy Kelet-rumeliát 
kis-vasall fejedelemséggé változtassa még 
pedig úgy, hogy Törökországnak kiegé
szítő részét se képezze többé. Aleko pasa 
lenne az állam fejedelme, ki az ország 
helyzetével arányban a török államadósság 
egy részét is elvállalná. A tartományi 
gyülég kamrává alakíttatnék a permanens 
bizottság pedig senátussá.

De nem csak az a czélja a bolgár 
mozgalomnak.

A bolgár függetlenség Oroszország 
pártfogó vezérlete mellett nem egyéb, mint 
es/ köz arra, hogy egy török-vasall tarto
mányból orosz-vasall tartományt készítsen, 
mely a keleti kérdés elkeriilhetlenül vé
res további bonyolításánál főhadiszállásul 
szolgálna Oroszországnak a Balkáu fél
szigeten.

A hatalmas Albion mostoha gyermeke 
Írország is szomorú események színhelye. 
Az angol kalmár erkölcsök által kifosztott 
és teljesen tönkre t£tt hajdan gazdag 
ország lakosai már egyes lázadási kísér
letekkel tüntetik ki az angol iga elvisel 
betlenségéf. A múlt vasárnapi (nagybol
dogasszony napi) körmenet alkalmával a

Szegény, szegény Heten! Szamara nem 
termett a gazdagság egyebet gyötrő bú
bánatnál. Fájdalommal töltötte el keblét az 
a változás, melybe a gazdag örökség s 
az a haszontalan nemeslevél szüleit sodorta. 
Nem ismert ö többé azokban a levegőben 
járó félszeg alakokban a régi apára, 
anyára. Szeretetők sem úgy nyilatkozik 
mar, miül azelőtt, hidegebbuek tűnik az 
is föl. A szív terére is átviszik a rosszul 
szegclyzett nri kimértséget, torzító feszélyt. 
S még bagyján lenne, ba csupán szülein 
vett volna erőt a nagy zás láza, mely miatt 
már oly sok bakot lőttek s melynek 
köszönhetik, bogy most szegény, boldog 
vidékszerte fellettők kaczag. Csak őt hagy
nák meg annak, ki előbb volt, s ki nem 
is kívánkozik abba a légkörbe, mely ntán 
szülei kézzel lábbal kapkodnak. Mem találja 
ő ott femnagát. Mi haszna öltöztetik se
lyembe, bársonyba, ba szive a csillogó 
pompába mindig visszaérkezik a fénytelen 
de boldog múlt után. Most akarják kis
asszonnyá uevelni! Rég benőtt már az ő 
feje lágya nem tudja hogyan fog oda 
magának utat törni a franczia szó. Az 
ujjai pedig megmerevedtek mára dologban, 
nem siklanak azok a billentyűkön soha.

De legjobban aggódott Miskáért. 
Mióta ez a hóbortos állapot uralkodik 
náluk, azóta egyszer sem hallá említeni. 
Hátba az is úgy jár, mint a kovács sógor, 
ki, midőu az az újdonsült teusnrat a régi 
módon „tc“-uek szóllitotta, — majd bogy 
ebrudon nem került ki a házból.

Csikvaudy és Nyikvándi Nyakó Bálin- 
tolt tegezni merészli egy földhöz ragadt
— ba mindjárt apjának egy ballépése 
folytán rokonsági kötelék lűzi is őt hozzá I 
Egész boszusag mint kapaszkodnak utána 
ezek az alacsony népségek 1 Az ő szárnya
iba csimpeszkedve szeretnének a p orból 
kiemelkedni. Azt várják talán, bogy vala- 
háuyából megannyi földes urat csináljon,!
— azért lesik annyira, ipint a verebek
a búzás osztagot. Nincs rajok szüksége 1 
Majd talál ő magához való ismerőseiket, 
jóbarátokat. /

Ha a boldogtalan iieleu minden könnye

„zöld sziget “ több városában véres össze 
ü^köiéaea iyrilultak elő. Belfastba a tei- 
láiadt-lakósság ellen katonaságot kellett 
küldeni. ___ _

P é c s  szab . k lr .  v á r i*  tö r v é o y -  
d a tó sá g i b l*o tt»ágán ak  r e n d e s  

h ö s g j ű lé ie  a u g . 16-án .
Főispán távolétében polgármester meg

nyitván az ülést olvastatik az 0  feisége 
születésének 50 ik évfordulója alkalmából 
teendő intézkedésekre vonatkozó tanácsi 
jelentés, mely szerint az ünnepély abból 
állana, bogy a képviselőtestület a polgár- 
mester vezetése alatt az ünnepély napján 
t. hó 18-án testületileg jelen lesz a székes- 
egyházban tartandó ünnepélyes isteni tisz
teleten, s azután feliratban ad kifejezést 
az uralkodó iránti hódolatának, mi elfo
gadtatván egyszersmind el határoztad k, h ogy 
a képviselők a mondott naponi megjele
nésre külön meghívókkal figyelmeztessenek.

A közmunka- és közlekedési miniszter 
leirata, mely szerint Renz Károly és társai 
részére Budapest — Kelenföld — Eszék 
irányábau építendő vasútra vonatkozó elő- 
mnokálatokra az engedélyt megadta, 
tudomásul vétetett.

A földmivelés ipar- és keresk. miuisz- 
leruok az erdő törvény végrehajtása tár
gyában, és a népszámlálás foganatosítása 
iránt kelt rendelete felolvasatlauul tudo
másul vétetett, még is ez utóbbinál polgár- 
mester megjegyzi, hogy a népszámlálás
1881. évi január 1 tői 10 ig leszeu foga
natosítandó, továbbá, hogy a város 35 
számláló csoportra lesz felosztva végre
hajtásával a városi tisztviselők és hivatal
nokok lesznek megbízva, s egyszersmind 
kéri a közgyűlést, bogy hatalmazza tel a 
tanácsot, vagy a polgármestert, bogy a 
tisztviselőket erre kötelezhesse, és nehogy 
egyesek vonakodása folytán az eljárás 
hiányt szenvedjen; a mennyiben pedig a 
tisztviselők a törvényvégrebajtására nem 
lesznek elég számmal, adjon felhatalma
zást a polgármesternek, bogy arra alkalmas 
egyéneket napdij mellett alkalmazhasson. 
Eifogad;atik, s a mondott intézkedésekkel 
polgármester megbizaiik.

A polgármesteri évi jelentés kiuyo- 
matni és a bizottsági tagoknak megkül 
detni batároztatik.

Az árvaligyi szabályrendelet kiigazí
tásáról szóló választmáuyi jelentés, mely 
szeriut az árvaszéki tartozások utáu fize
tendő kain it 1881-től kezdve 6 % leszál- 
littatik, — elfogadtatik s a minisztériumhoz 
felterjesztetni rendeltetik.

Olvastatik ezután a honvédelmi mi
niszter azon ajánlata, mely szerint, ba a 
város a sátor tábor költségére megajánlott 
összeget a négy évi részlet helyett azonnal 
kifizetné a várost oly leengedésekben ré
szesítené, melyek a tanács számítása sze
rint, 995 frt o. é. képviselnének, s melyet 
ezért a tanács a közgyűlésnek elfogadásra 
ajánl, minthogy a jelenlegi péuzviszouyok 
között tőkéjét ennél, jobban úgy sem 
gi Umölcsöztetbetné. — A tanács javaslata 
elfogadtatik.

A tanács jelenti, hogy a Pollák ka
nonok úr által a szegény- és dologbáz 
alapjára felajánlott apácza utczai ház 
eiárvc eztetése az újabban kitűzött batár
időben sem vezetet sikerre, miért is an
nak további bérbeadását javasolja — 
Horváth Antal ellenzi a nevezett ház bérbe
adását, minthogy az, azon idő alatt, mig a 
belvárost iskola-épület tervbe vett átala
kítása kérésziül vitetik, alkalmas lesz az 
iskolák elhelyezésére, mire polgármester 
megjegyzi, hogy a nevezett iskola épület 
újjá épiiése meg csak programmbau van, 
még a tervezete és költségvetése sem kész,
egy egy drága gyöngygyé vált volna, úgy 
apja minden vagyonával sem hirná azok 
árat megfizetni, — oly sűrűn árasztá a 
lesújtó szenvedés leikének véres hervadó 
arciára. Napról-napra láthatóbban fogyott, 
mint a csillag fénye, mely elé a felbő 
iramlik. Egyfelől a vágy, az epedes sor- 
vasztá azért, ki szivével összeforrt s kit 
tőle — ugylátszik — el akarnak taszítani, 
mivel szegény. Másrészt a keserűség fa
lánkja szurdalta keblét szülei miatt, kik 
már egész vakon, banyattbomlok futottak 
a nagyzás lidércze után, mely úgysem 
vezeti őket egyébüvé, mint a közgúny, a 
nevetség igoványába. A heves lelki harcz 
már nemcsak a csatatért; keblét pusztitá; 
de fenyegeté egészségét, életerejét is.

(Folyt, köv.)

1880. aug. 13.
T isz a  é s  T ih a n y .

„Maros, Marmaros; Temes, Keme- 
nes“, czim alatt a f. é. 32-dik szám tár- 

! czájában olvasható közleményemben és tol- 
dalékában több sajtóhibát kiigazítandó 
egy úttal némely elmondottakra nézve bővebb, 
a lenti két földirati névre nézve pedig nj 
magyarázattal kívánok a szives olvasónak, 
különösen R. Ensel Sándor urnák szol
gálni, kinek nem csak a szívesen meg
küldött „Helynevek magyarázója" czimü 
füzeteiben felhalmozott adatkincs velemi 
közléséért, hanem azért is a lég udvariasabb 
köszönetét mondom, bogy „Abád" hely
névre nézve közzé tett történelmi adatai 
egyikével az e helység mellett elfolyó Tisza 
nevének magyarázatában biztos nyomra 
vezetett.

De a dologra. Az ország őslakói 
Maros folyót nem Morus, hanem Marás
nak nevezték, mely szóban az u betűt 
azért irom kövérebb jegygyei, hogy a 
szives olvasó e szláv Dév olvasásakor a 
hangsúlyt, ami lényeges e fejtegetésben 
ezen u-ra tenni el ne felejtse. Ugyanazt 
kellett volna Mramorns, Tmls vagy dél
szláv zamattal az őslakóknál is felteeüdő 
Temls, Kminls, Bakony, Bakunecz, Szug- 
duuy, Osztrognny ősnevek Írásánál is szem

8 igy a ház igen sokáig haszon nélkül 
beverne, de to zabbá, mert iiyeu intézkedés 
az alapító iutentioval is ellenkezik, a 
tanács javaslatát ajánlja elfogadásra. El
fogadtatik.

Jelenti a tanács, hogy a pálinka és 
az édesített szeszes italok timérésési joga 
a megejtett nyilvános árverésen a legtöbbet 
Ígérő Brbn Ignácz és Krausz Béni pécsi 
lakosoknak adatott ki 15,130 frt és 70 
db. aranyért. — Pap Józset kevesli az 
elért eredményt s nj árverést kiván, Egry 
ellenkező véleményen van. Szavazásra 
kerülvén a dolog a többség a tanácsi je
lentést fogadván el, az árverést jóváhagyja.

Az Angyal-íéle malom bérbeadása 
tárgyában beterjesztett tanácsi jelentés, 
mely szerint daczára, hogy a megejtett 
nyilvános árverésen Szlatky János eddigi 
bérlő 720 irtot, — 5 írttal kevesebbet, 
ígért a legtöbbet ígérő Stipinovitsnál, a 
bérletet még is a volt bérlőnek ajánlja 
kiadatni, — az ott felhozott indokoknál 
fogva elfogadtatik.

A tanács jelenti, bogy a wálomi és 
a keszüi gát mellett levő 80 hold szántó 
föld az e czélból megejtett árverésen kiad
ható nem volt, miért javasolja, bogy a 
bérleti feltételekből a „kellő trágyázás" 
kívánalma ki hagyassák és ba igy sem 
sikerülne az árverés akkor holdaukeut egy 
évi idő tartamra, a bérleti összeg előre 
fizetésének kötelezettsége mellett adassanak 
ki. Elfogadtatik.

A folyó évi közmunka előirányzat 
tárgyábani tanácsi jelentés elfogadtatik.

Több rendbeli behajthatlan követelés 
a tanács előterjesztése folytán leíratott.

Bartha László gyógytár engedélyezési 
kérelmére adott közegészségügyi bizottsági 
és tanácsi vélemény ellen, — mely a ké
relmet megtagadja, — felszólalnak Rado- 
csay és Kovacsics bizottsági tagok s a 
szigeti-városban egy gyógytár felállításá
nak. elodázbatlan szükségét bizonyítják. 
Polgármester megjegyzi, bogy a közgyű
lés már több ily kérvényt elutasított s így 
ba ezt elfogadná következetlenségbe esnék, 
— azonban mintán a szigeti külvárosi 
polgárság kívánalmát jogosnak találja;, 
ezt tanácsolja, várjuk be a népszámlálás 
eredményét, s ba ami kétségkivüli — vá
rosunknak 24 ezernél nagyobb számú la 
kossága lesz, a város maga kérje az aj 
gyógytár felállítását. — Radocsay b. tag 
azon állítására, bogy a belvárosi gyógytá- 
rakban éjnek idején nem lehet orvosságot 
kapui, Koháries tőorvos megjegyzi, hogy 
ba ily esetet tud a bizottsági tag, hozza 
tudomására s ő majd fog gondoskodni az 
ily mulasztások kellő megtorlásáról.

A közbiztonsági választmány javas
lata vegykisérleti állomás fel állítása eránt 
elfogadtatott. Életbeléptetési határidő no
vember 1.

Ezután áttért a gyűlés Kisasszonydy 
József bizottsági tag azon indítványa tár
gyalására, mely szeriut a vidéki borok 
után befolyó vám kezelésével megbízottak 
számadásra,vonását, továbbá azt kéri, hogy 
a kiküldött két ellenőrködő bizottságilaggal 
együtt a kezelők azonnal íelfüggesztessenek, 
s úgy az ellenőrzés, mint kezeléssel a köz
gyűlés által kijelelt egyének bizassauak 
meg.

Az indítvány kíséretében benyújtott 
tanácsi jelentés annak elvetését javasolja, 
miután az teljesen tárgytalan, minthogy 
ezeu vámszedbetési jog sem albérlőnek, 
sem pedig a városnak nincs a kezén, 
hanem szerződésileg bérbe adatott. A 
uapibiztosok k iküldését azért nem javasol ja 
a tanács, mert ezen intézkedés 2000 irtot 
emésztene fel évenként s Eisenhut István 
eddigi kezelő eljárása ilyen intézkedésre
előtt tartam. A Morus főnévvel rokon 
maratna hibásan vau maromának szedve, 
a mramorszó magyarázatában pedig kőmár
vány szó úgy választandó két részre, bogy 
a gyokszerinti „szennyes foltos kő" a 
nyelvszokás szeriuti „uiárváuy"-t jelentse. 
A „Bregetio“ latinitásra alkalmat adott 
ősnév nem bregesz hanem bregecz, ami 
a brég-nek kicsinyitője és pártol, dombot 
jelent. Végre az ősszláv „csun“-nal rokon
nak mondott földirati nevek magyaráza
tánál elfelejtettem hozzá tenni, bogy a 
magyar „csónak'* is csak magyarítása a 
szláv „csuuik“-nak, „Görcsöuy** helynévre 
nézve pedig a szláv ,,Korestu“-nal való 
ugyauazonosságot nem a jelzett helyekről, 
hanem a gyökszerinti jelentésről kíván
tam értetni. „Szkresise" annyit jelent a 
szláviján, hogy az a kinek mondatik, 
lábait összebuzza, derekát lehetőleg meg
hajtsa, kezeit mellére szedje és igy magát 
rövidebbé tegye. Ez értelemben görcsös 
(girbe-görbe) a korcsmái lapály völgye, 
és ilyen Görcsöny falu fekvése, már t. i. 
a helynév jelentésében.

Ami Tisza folyónév eredeti alakját 
illeti, minapában azon sejtelemnek adtam 
kifejezést, hogy az „Tiblscse** volt, miuek 
jelentése ismeretlen ugyan, de minek iscse 
főuévképzője egy a Lukovistye magyarul: 
Lakócsa — két utolsó szótagjával, mely 
helyet jelent, mint Lukovistyénél olyan 
helyet, hol bagytna terem. E sejtelem sze
riut a gyök csak tib-it vagy tib-at lehe
tett volna, mely gyököt azonban sem a 
délszláv sem az orosz szótárban nem talá
lom. Az eredeti alakot t. i. a latin „Tibls- 
cus“-ból következtettem Tiblscsének. Most 
azonban, alig hogy beletekintek R. Ensel 
ur füzeteibe, azt veszem észre, hogy Béla 
király névtelen jegyzője a Tiszát latin 
nyelven „Tbysciá“-nak irta, mi a szláv 
nyelvérzék szerint eredetileg csak Tilscsa 
lehetett, melynek iscsa alakja a helyjelen
tési árnyalatot kizárja, a gyököt pedig 
tiv-it tiv-at-nak gyanittatja.

Hogy az isca főnévképző jelentését 
könynyebben megértsük; például kitűzöm 
a inzslscsa orosz főnevet, mely luzsa (po

mi okot sem szolgáltatott. Az inditván? 
Pap József I). tag felszólalása utáa elvetiotett.

Özv. Egerszegi Mihályné, özv. Nagy 
Imréné, és Simon József volt városi t*. 
uácsnok eddigi kegydijai folyositatnak, 
özv. Novákovits Erzsébet nyugdíj iránti 
kérelmére 80 írt évenkinti nyugdíj foly„. 
sittatik.

özv. Kubovits Istvánnéuak a helyi 
illetőségűek közé leendő felvétele iránti 
kérelme elfogadtatik.

A helybeli evangélikus hitközség itd- 
vözlő átirata a város 109 éves felszaba
dulási ünnepélye alkalmából éljenzéssel 
tudomásai vétetik.

Végül polgármester a tárgysorozaton 
kívül megemlíti, hogy király (5 felsége 
Pécsre jövetele most már teljesen bizonyos 
miről, ba a hivatalos értesítést megkapja 
azonnal rendkívüli közgyűlést fog össze
hívni, hogy a fogadtatás iránt a közgyűlés 
intézkedbessék, mi helyeslőleg tudomásul 
vétetvén, a közgyűlés feloszlott.

A jövő rendes közgyűlés határnapja 
október 18. ____

Tanügy.
A. b u d a p e s ti á l la m i  k b zép ip ar- 

ta n o d a .
Az nj iskolai év közeledtével felhívjuk 

olvasóink áíalában a szülék és gyámok 
figyelmét a budapesti állami középipar
tanodára. —

Ez intézetnek az a czélja, hogy benne 
építő mesterek, pallérok s a különböli 
gyáriparágak számára magasabb k é p z e t t  

ségü művezetők és oly iparosok neveltesse
nek, a kik önálló műhelyeket, kisebb gyá
rakat alapítani, vezetni tudnak. —

Az uj iskolai évben ez intézetnek 
négy szakosztálya u. m. az építészeti, gé
pészeti, vegyészeti és fém-vasipari nyílik 
meg, s a gyakorlati oktatás czéljára szer- 
kovács-, géplakatos- és mintaasztalos-mű
hely, a vegyészet s fém-vasipar számára 
pedig nagyobb laboratóriumok rendez
te le k  be. —

Az intézetbe rendes tanulókul felvé
tetnek azok:

a) kik a gymnazium, polgári vagy 
reáliskola négy alsó osztályát jó sikerrel 
be végezték. —

b) iparos segédek és mindazok, a kik 
kellő készültségüket felvételi vizsgálat ut

ján bizonyítják. —
A tanfolyam három évre terjed; a ta

nítás díjmentes.
A beiratások szeptember bó l-ső nap

jától 15-ig tartanak, az előadások 15-én 
kezdetnek meg. —

Az intézet helyisége van VIII. kér. 
Bodzafa-ntcza 28. sz. a.

Az igazgatóság megkeresésre minden
kinek szolgál bővebb felvilágosítással s 
gondoskodott arról, hogy a vidékről jövő 
tanulók az intézet épületében és annak 
szomszédságában jutányos szállást és ellő- 
t<ist találjanak.

Figyelmeztetjük különösen azon érde
kelt szüléket s gyámokat, a kik a fővá
rosba utaznak, we mulasszák él ez intézetei 
megszemlélni s iránta személyesen tájéko
zást szerezni. —

Nagyon itt van az idő, hogy a magyar 
ifjúság nagy része a tudományos és hiva
talnoki pályáról — a hol már anDyi el- 
züllött 8 a hol a proletariátus mind na
gyobb mérvet ölt — a produktív munka, 
az ipar reálisabb körébe tereltesék.

Törvényszéki csarnok.
Előadandó büntető ügyek:

Augusztus 24. Kiss János ellen ember
ölés. — Damjanovits János és társai ellen
cséia) főnévnek^ nagyítója, inig iuzsicta 
ugyanannak kicsinyitője. Az as es Is os 
u s  képző, hangsúlyozva és magyar s-sel 
kimondva, a főnév jelentésének nagyitó 
meilékjclenté8t ad. Például: „Kopáuy** 
(ájás) egy folyó neve Somogy megyében 
közönséges, Kopus ngyauazon jelentéssel 
és szinte folyó neve nagy ájást jelent. A 
luzsicza főnévben a kicsinyítő icza a férti 
nemű ik vagy ok vagy ecz kicsinyitőuek a nő
neme; ha pedig a nagyitó Kopus férti 
DcmU főnévnek nőnemű képzőt adunk, 
akkor Kopuscsá-t nyerünk, mig kopuska 
nőnemű jelentés mellett inkább kicsinyitő- 
leg hatna a jelentésre: így volna a luzsis- 
csa nőnemű főnév, férfi nemre átképezve: 
luzsis.

A nagyitó árnyalat tökéletesen bele
illik a „Tisza** jelentésébe, mintán ilyen 
hatalmas folyó azon tulajdonsága csak 
nagy mértékben képzelhető, mely tulaj
donságánál fogva nevét kapta; mig ellen
ben az iscse közép nemű és helyet jelentő 
képző nem igen van helyén egy folyó 
nevében, mely helyét beláthatatlan vonalra 
kinyújtja és nyitottságánál fogva más 
folyók közül ki nem tűnhetik.

A rómaiak azon folyóneveket is férfi 
nembe tették, melyek eredetileg nőnemben 
voltak. így Szávából Savust és Saust, 
Hrapa (Kába)-ból Harabo-Arabot csinál
tak. Hogy a Tibiscns neve eredetileg nő
nemű volt, azt eddig csak a magyarított 
név végső a hangzójából lehetett követ
keztetnem ; most pedig a magyar Tiszából 
a szláv őslakók által használt névhez 
képest visszaidomitott Tbyscia névből az 
eredeti nőnemű alak kciségtelenné válik, 
mi viszont aziránt nyújt bizonyosságot, 
bogy itt nem istye, hanem iscsa alakkal 
van dolgunk.

Most még csak az a kérdés, miből
gyanítható a gyöknek tiv-it tiv-at alakja ? 
A Béla király névtelen jegyzője által hasz
nált y két hangzót gyanittat, úgy miut 
Szriem — Syrm(iurn) és a kavily orosz szó
ból latinitott Cabyle-ben kimutattam, lévén 
az oro8z|szóban a r  után jer és i. A Tliysc a 
szóbau előforduló h vágy a gyökbez ur



emberölés illetve abbani részesség. — 
Sebüffjr Menyhért és társai ellen tolvaj- 
lás. Augusztus 25. Vakasó András ellen 
tolvajlás. — Neumann János ellen tolvaj - 
lás. — Márton József ellen tol vaj lási kísér
let. Augusztus 27. Seugert György ellen 
iiamis okirat használata által elkövetett 
csalás. — Schubert István és társai ellen 
erőszakos kártétel. — Kovácsevits Mátó 
és társai ellen súlyos testi sértés és lopás. 
Augusztus 28. Princzhaus Frigyes ellen 
lopás. — Kovács István és társa ellen tol
vajlás. — R tllinger György ellen lopás. 
— Kis Badis Imre ellen szülei bántalma
zás és veszélyes fenyegetés.

Különfélék.
Ö felsége születésének 50-éves évfor- 

dulóját városunk a körülményekhez képest 
kellő dísszel Unuepelte meg. Szerdán reggeli 
5 órakor a főtemplomtéren taraczkok 
durrogása hirdette a nap nagyjelentőségét. 
A város középületei nemzeti zászlókkal 
diszittettek fel. 8 órakor, a hadgyakorlatokra 
városunkba jött ezredek és nagyszámú 
polgári közönség jelenlétében tábori mise 
tartatott, melyet Mendlik ^ígost belvárosi 
apát-plébános végzett. 9 órakor a királyi 
hivatalok és a törvényhatóságok testületi
leg vettek részt a székesegyházban tartott 
ünnepélyes nagy misén, melyen püspökünk 
ő méltósága pontitikált. Délután 2 órára 
a városi kitűnőségek és a helyben levő 
katonaság törzstisztjei megyés püspö- 
künkhez gyűltek diszebédre, melyen a 
házi úr mondott szellemes felköszöntőt 
az alkotmányos fejedelmet és a hazát 
éltetvén. EsteaSchoicz féle sörház helyiség 
nagy termében tartott tiszti banquette-on 
a helyben állomásozó s a jelenleg itt tartóz
kodó közös hadseregbeli és honvéd tisztek 
legnagyobb része jelen volt. Fel köszöntőt 
a Zomborban állomásozó Airoldi ezred 
parancsnokié ezredese mondott, termé
szetesen a „császárra* mert hát ő apos
toli magyar királyt nem ismer. Honvéd
tisztjeink szemlesütve hallgatták, hogy 
nekik is csak egy legfőbb uruk van, kit 
I. Ferencz Józsefnek hívnak s egyedül 
csak „császárnak“ titulálnak, de nem 
szólhattak a magasabb rangú tiszt közjogi 
járatlansága ellen, mert ezt a dienst rec- 
larna tiltja. Vigasztalódjanak! Ha ez ne
kik roszul esett, higyjék el még roszabbul 
esett az esetleg oda tévedt polgároknak, 
kik jelen voltak a „Rákóczy induló* ki
gúnyolásánál akkor, midőn a „Radetzky 
mars* frenetikus tapsban részesült! De 
hát ez igy van és nem másként. A 
Tisza aera alatt a jelen képét tárják fel 
feledhetlen Kölcseynknek a múltról mon
dott szavai, mikor a magyar:

Szerte nézett s nem leié 
Honját c hazában.

— A múlt szerdán tartott kaszinó 
estély — mely ez évadban az utolsó volt 
— elegancziában és kedélyességben felyül- 
multa előzőit. A városi zenekaron kívül, 
a rendező fiatalság ügyes gondoskodása 
folytán a dombóvári czigányok működtek 
közre a közönség felvillanyozására. Járta 
is a csárdás majd reggelig, midőn a kö
zönség a jól eltöltött órák kellemes éle
tével oszlott szét.

— A magyar nyelvi tanfolyamra pá
rosunkba jött román néptanítók tegnap
előtt tették le a vizsgát meglehetős ered
ménnyel, s tegnap volt a bizonyítványok 
kiosztása.

— Schmied Boldizsár eddigi vasúti
tanító a Dunagőzbajozási-láisulat, mint 
kegyur által a szabolcsi hányatelepi taní
tói állomásra helyeztetett át. _
tozik, északkor az itt lappangó gyök 
Tihúnynak is gyöke, vagy pedig néma
ságánál fogva arra szolgál, hogy egy elné
mított eredeti betűnek emlékét fenntartsa, 
v agy végre azért vétetett fel a t után, 
hogy mint a német nyelvben van szokás
ban, a következő i hangzót megnyujtsa. 
Az első eset nem képzelhető, mert Tihuuy 
a tiho csendes után csendet vagy enyh- 
helyet nyújtót jelent, mi a Tiszára rá nem 
illik. Az" utolsó eset azon oknál fogva 
tehető fel, mert a képző hangsúlyozott i-je 
mellett a gyök hangzója c-ak megnyujtó 
hatást gyakorolhatott. A Danuv szláv folyó 
Dév latinitásánál a római a v és ó-nek 
iita; igen valószínű tehát hogy Tibuscus 
latinitott szláv névben a b helyén v állott 
melyet a A a Thyscia szóban néma ott 
állásával pótol. E h elhagyásával az ere
deti szóalak, mely Írásban a hivatalos hasz
nálatkor goudosan fejeztetett ki, csak 
Tivlcsa lehetett, melyet azonban, mint 
tivuny és tiuny (járáshiro) orosz főnév 
mutatja, a nép szá a előbb I ilscsa és utóbb 
Tlgcsá vá elkoptatott. Az egymásba ütközve 
nyüzsögni jelentésű szov-at orosz szóból 
lett Szavaja folyóné'.' elkallódás folytán 
Száva alakot öltött a szlávoknál, mit má
sodik Plinius latinul Sausuak irt. Bála 
király névtelen jegyzője tehát csak az ő 
korában divatozott szláv helyes Írást követ
hette, mikor a felsorolt apró árnyalatokat 
oly szerencsésen visszaadta, és mi későbbi 
idők olvasói ezen helyes Írásból most már 
teljes biztosiággal következtetjük, hogy a 
Tisza szláv neve Tiscsa volt, hogy ennek 
hangsúlya az első szótagon feküdt és 
hogy ezen szótag hosszú volt, hogy továbbá 
az osnév nőnemű a-val végződött és mint 
ilyen adott a magyarított „Tisza* név idő- 
mim sára alkalmat, mely nevet a mostani 
délszlávok is egészen magyar alakban 
használnak.

De mit ér ezt tudni, ha az eredeti 
uév jelentését nem tudjuk, a gyökszót nem 
bírjuk? Nem egészen úgy vau. Az ily 
kritikai utón nyert vonások arra nyujta- 
uak vezérfonalat, hogy a hiányzók kere
sésében el ne tévedjünk. En egy tudomá-

— H a lá lo zá so k . C sonka M a r i  élte v irág - i
jában, 16 éves korában f. hó 17 én elhunyt.
— Eisenhút István a falusi borvámot •
kezelő városi hivatalnok tegnapelőtt szél- 
hüdésben hirtelen elhuuyt. Béke hamvaikra!

— Iskolai értesítés. A pécsi kath. 
tanitóképezdéuél és a vele összekapcsolt 
gyakorlóiskolánál a beiratások augusztus 
30. és 31. napján délelőtt fognak a tanító 
képezdei irodában eszközöltetni. Beiratási 
díj a tauitóképezdében egyaránt 2 frt a 
tanítójelöltek ezenkívül hegedüoktatásért 
még 2 frtot tartoznak fizetni. A felvételi 
és pótvizsgálatok aug. 30. és 31. napján 
délután történnek. A pótvizsgálat díjtalan, 
a fölvételi vizsgálatért 5 frt dij fizetendő.
— A t a n k é p e s i t é s  szept. 1-én veszi 
kezdetét, Jelentkezni aug. 3l-én délelőtt 
kell a tanképesitésre, a mikor a 15 frt 
vizsgálati dij lefizetendő. Scbultz Imre, a 
tanitóképezde és gyakorlóiskola igazgatója.

— A helybeli állami föreáliskolában 
a beiratások folyó augusztus hó 28 tói 
3l-ig  fognak eszközöltetni, és pedig ezen 
napok délelőttjein, 8—12 óráig a II—VIII. 
osztályokra, délután 2—4 óráig az I. osz
tályra jelentkezők. — Ez utóbbiak ugyan
akkor felvételi vizsgát tesznek-

— A  nagy-kanizsai választásra nézve 
múlt heti számunkban közölt hirt oda iga
zítjuk, hogy pártunk jelöltje nem 66 , ha
nem 133 szavazatnyi többséggel győzött.

— Beküldetett Tek. Szerkesztőség!
A magyarosodás egy bár szerény; de 
kis körünkben figyelemre méltó momen
tumára vagyok bátor felhívni becses fi
gyelmét. Tomanek vendéglős belátva az 
egy haza egy nyelv szükségét, vendéglő 
helyiségén szép fekete hetükkel kipiugál- 
tatá: „Restaration Tomanek.* Üdv neki 
érte! Virágozzék nála tovább a Burger- 
szellem s legyen „Restauration“-ja a piszok 
Sangerschaftok asyluma. Pécs aug. 18. 
1880 E g y  ó hi t ü.

— A botrány, mely a szegzárdi ven
déglő felső éttermében f. é. augusztus 8-án 
reggel a dalegylet által rendezett előadás 
után lefolyt, folytonos izgatottságban tartja 
ott a közönséget. Az eset, mely rendkívüli 
visszatetszést keltett, a következő: Besze- 
dits Ödön báttaszéki ügyvéd a dalestélyt 
követő táncz ideje alatti időt a vendéglő 
emeleti éttermében, többek társaságában 
vig poharazás közt tölté. A reggeli órák
ban ugyanott megjelent Ruiz Jenő lovag, 
ublánus hadnagy, mely alkalommal azon 
véletlen eset adta elő magát, mi azonban 
szándékos okokra korántsem vihető vissza, 
hogy említett urak felső testei egy kissé 
erősebb érintkezésbe jöttek egymással. A 
hadnagy a következő szavakkal adott ki
fejezést megütközésének: sie besoffener! 
B. Ö. nem késett a t övetkező felelettel: 
sie sind einer! Ezt követé a hadnagy ré
széről egy erős lökés, mit nevezett ügyvéd 
hasonlag visszaadott. Erre R. a mellette 
levő tiszttársának kardját hüvelyéből ki
rántva B. Ö. fejére három, nagy gyorsa
sággal és erővel alkalmazott vágást mért. 
Az első vágás B. Ö. karját érte, melyet 
feje védelmére felemelt s azon tátongó 
sebet okozott. A többi két vágást a jelen
levők székekkel tartották fenn. A vágások 
még táu ismétlődtek volna, ha Sz. ur 
Beszeditset hátulról meg nem ragadja a 
igy Őt a vagdalkozás elől elvonja. A je
lenetet, mely ezután következett, lehetetlen 
leírni. A jelenlevők, kik, mind a jobb 
társaskörök tagjai, bőszülten rohantak a 
kardjával folyton védekező R-ra; kit tiszt
társai körülfogva, siettek a helyszínéről 
eltávolítani. A „T. K.“ szerint valószínű, 
mikép ez esetnek komoly következményei 
lesznek.

— Kossuth Iratai eltiltva. Kozu-
nyos kidolgozott orosz, es egy primitív 
délszláv szótáron kívül más kútfőkkel nem 
rendelkezem; de akinek alkalma és kedve 
van a cseh, lengyel u;- és ó szlovén szó
tárokban a gyök utáu kutatni, az talán 
talál a gyöknek olyan szára tzékára mely 
az általam a gyök jelentésére nézve a 
folyó egyik kirívó tulajdonsága a teker- 
véuyes folyás alapján felállított hypothesist 
thesis értékére emeli. Tiscsa gyök és alak 
szeriut fordítva aligha annyit nem tesz, 
amit a esavargmány szó akar kifejezui.

E hypotbesis szó elemzési bányászat
ban mécs gyanánt szolgálván már magam 
is akadtam egy ásványra, mely e hypothe- 
sishan meglévő vonásokkal némiképen 
ös.-/.eegyeztet bető. A fent érintett tivuny 
cs tiuny orosz főnév járásbirót, kerületi 
bírót, főnököt jelent: ámde honuau szár
mazott e főnév, arra az orosz nyelv nem 
ad felvilágosítást, a többi szláv nyelvben 
pedig tudtommal minden bíró szudacz, 
szúdecz, szudiának mondatik. A Tisza 
esavargmány jelentését e szokatlan főnév
hez tartva, nemde azt sejteti, hogy a tivuny 
nem bírói tevékenysége, hanem azon körül
ménynél fogva nyerte nevét, mert régente 
az volt a gyakorlat a szlávoknál, hogy 
az illető kerületi főnök a kerületet bejárva 
a panaszra okot adott cselekvény színhe
lyén tartott törvényt és mondott Ítéletet. 
A szolgabirói járás, mint azon terület, 
melyen a szoigahiró bírói hatalmát gya
korolta kétség kívül onnan kapta nálunk 
is a járás nevét, mert a szoigahiró nem 
csak székhelyén, amit más kisebb rendű 
biró is megtesz, hanem azon kívül is, a 
szék helyéhez beosztott helységekben is bírás
kodott. A terület ilyetén bejárása kétség 
kívül nem egyenes vonalon és egy irány 
bán, hanem csak ide oda tekergő vonalon 
történhetik, csak nem úgy, mint a Tiszán 
tapasztalja az utas, mikor például lefelé 
hajózva tornyot lát a hajó orra előtt, és 
a conducteurtől azt a felvilágosítást kapja, 
hogy ez O-Becse, azután pedig jó ideig 
mindig lefelé hajózva ismét egy tornyot 
lát a hajó orra előtt, s a megkérdezett 
kormányostól azt a meglepő felvilágosi-

bovszky Bódog lengyel iró, Kossuth Ira
tait lengyel nyelvre akarja leforJitani. 
Hogy Kozubovszky vállalatát sikeresit- 
hesse mindenekelőtt Orosz-Lengyelország 
kormányzójához s Osztrák-Lengyelország 
marsaljához folyamodott az iránt, hogy a 
megjelenendő mű a mondott országok te
rületén elárusítható legyen. A muszka kor
mányzó készséggel szolgáltatta ki az en
gedélyt, de az osztrák marsai határozottan 
és minden indokolás nélkül nemcsak hogy 
megtagadta ezt, de egy alkalommal intéz
kedett is, hogy a mondott mű megjelenése 
után oda becsempészhető ne legyen.

— Kosuth Lajosnak e hó 25 én 
bekövettkező nevenapja alkalmával több 
fővárosi felsőbb iskola ifjúsága tömeges 
tanácskozást tartott s elhatározták, hogy 
üdvözlő felíratott intéznek nagy hazánk
fiához, mely felirat szövegét a következőleg 
állapították meg: Hazánk nagy fia! Szivünk 
szent szózatának hódolunk, midőn névna
pod ünnepén nagy hazafi, mély tiszteletünk, 
határtalan szeretetünk és végnéllküli bá
mulatunk kifejezése végett legőszintébb 
szerencse- és üdvkivánatunkkal járulunk 
eléd. Szivünk szent sugallata vezérel ben
nünket, midőn imára kulcsolt kezekkel 
küldjük íobászinkat az egek mindenható 
urához, hogy árassza reád legbőségesebb 
áldását, hogy szaporítsa meg napjaid 
szimát hogy tartson meg soká — soká 
e sokat szenvedő hazának. A haza egy
szerű fiainak imája ez, de százan és ezren 
viszhangoztatják e nagy napon, ezren 
imádkozzék boldogságodat, és a magyarok 
nagy Istene megfogja hallgatui a nép 
millióiuak fohászait, és meg fogja engedni, 
hogy teljesedésbe menjeu élted legfőbb 
kívánsága, hogy hazádat még boldogan 
lássad. Elmerengve ülünk e nagy napon, 
és gondolunk azokra a nagy időkre, 
melyekről atyáink mesélnek őrökké tün
döklő tetteket, és lelkesedve halljuk, mint 
vered fel hatalmas szavaddal a hosszú 
háromszázados álomból e nemzetet, hogy 
ébredjen és éljen, mint mutatád meg e 
népnek az ösvényt, melyen tovább haladva 
a boldogság virányára érhet, mint kelének 
léi dörgő szózatodra százan és ezren és 
mindig többen, és lettek „névtelen félis
tenek*, kinek dicsőségéről regélni fognak 
évszázadok múlva is, kinek tettei ragyogni 
fognak örrökké Klió könyvén :k lapjain. 
És kezünkbe veszszük az uj bibliát, a 
könyvet, melylyel megajándékozád nem
zeted, és tanuljuk szeretni jobban e hazát, 
mint eddig szerettük, és tanulunk belőle 
lelkesedni e honért, és azután elolvassuk 
leveleidet és hallgatjuk remegve intő 
szavadat, mely mint az aeolhárfa húrjai 
rezgésbe hozzák a legkeményebb szivet 
is, és tanuljuk belőle, hogy szorgalom és 
kitartás,, becsület és egyetértés által e 
hazának derék fiaivá válhatunk. Hazánk 
nagy fia! Névnapod ünnepén özönleni 
fognak feléd az őszinte és legőszintébb 
kivánatok, de fogadd biztosítását, hogy 
igazabb szívből nem fakad egy sem, mint 
a melynek mi most óhajtunk kifejezést 
adni.

— Naiv bucsúvétel — Jókai nagy- 
kanizsai exjelölt Hertelendy Béla ügyvéd 
úrhoz, mint a „Szabadelvű párt* végre
hajtó bizottságának elnökéhez következő 
sorokat intézte: B.-Füred, 1880. aug. 13. 
Kedves barátom ! A midőn szives buzgal
madat a haza és igaz ügy (?!!) iránt ér
zékeny szívvel megköszönöm, sajnálatomat 
fejezem ki az iránt egyúttal, hogy fárad
ságunkat siker nem követte. Azt hiszem, 
hogy ennek legtöbb oka az én személyi
ségemben keresendő, ki mint már tényleg 
képviselő nem léphettem fel teljes igény-
tást kapja, hogy ez is 0  Becse. Ezt a 
csavargást értheti az ősszláv tiv-it alatt, 
és ezt tarthatta a tivuuy sző alkotója 
szem előtt mikor az ide oda vándorló 
ambuláns bírót, vagy főnököt tivúnynak 
nevezte. Még nehány ilyen adat, és a sej
telem bizonyosságra emelkedik.

Tibony szláv jelentése világos; Bla- 
tuny pedig nem sármező, hauem sár
nemző.

Sterba János, 
plébános.

H ely  u év m a g y a rá ca t a  la  S terb a  
J á n o s .

Nem létezik többé magyar nyelv, a 
magyarok minden szavukat a szláv nyelv
ből lopták és elmagyarositották. Sterba 
úr keresi a „Tisza“-nak szláv gyökét, — 
ne fáradjon annyira, megvan a mit keres 
az ő módja szerint, ugyan i s : Tisza =  
Tybiscus — szláv tibiscse. Az a folyó 
melyet a magyarok „Tiszádnak nevez
nek, tele volt apró halakkal =  ribicze 
( tibiscse), idővel az apró halak megnőttek 
és lettek „ribe* (nagyhalak) oly nagy 
menyiségben hogy az egész folyót esz
ményítve egy halnak —  riba nézték és 
úgy el is nevezték. Mikor későbben a 
magyarok az országba jöttek magyarosi- 
tási dühökben az „r“-t „T* nek a „b“-t 
pedig „sz“-nek ejtették és igy lett a 
tolyónak eredeti szláv „Riba* névből a 
korcs (ez is szláv) magyar „Tisza* név. 
Pedig nem vagyok pánszláv!

Sterba ur nem tudja a „tmi*-t és 
„kmi“-t közötti összefüggést, de miután 
Berzsenyi egyszer este a kemenest sötét
nek látta és külömbon a köménymag is 
sötétes azért lett a „krais“-ből „kimis* 
mit az ostoba magyar.>k „kemenes“ re 
változtattak.

Sterba úr továbbá azt mondja, hogy 
a lakócsai horvátok ezen helységet Luko- 
vi8 yé nek nevezik és kérdezi, ki mer két
kedni, hogy ezen tiszta magyar név nem 
szláv eredetű? Nos, én nem csak kétkedni 
merek, de biztos vagyok abban, hogy ez 
nem áll.

nyel, — sokan, a kik ellenem szavaztak, 
azt gondolták, hogy hiszen úgyis ott ülök 
már, ha bukom, sem bukom. Ez a balsiker
le ne verjen bennünket, Kanizsának nem 
szabad a szélbalon maradni. (Igazán?) 
Add át baráti üdvözletemet pártunk min
den buzgó hű tagjainak s tarts meg szives 
baráti érzelmeidben, őszinte híved Jókai Mór.

— A híres amerikai koplaló Dr. 
Tanner kiállotta a 40 napi böjtöt — har- 
mtnez fontnyi súlyt vesztett, de életben 
maradt, sőt gyomra bevette a hosszú kop
lalás után is az élvezett tejet és dinnyét 
sőt utóbb a sültet is.

— Még mindig halott. Egy prágai 
kereskedő a napokban levelet irt egy vi
déken lakó üzletbarátjának. Postafordultá
val azonban felbontatlanul kapta vissza a 
levelet, e felirattal: „Nem kézbesíthető, 
czimzett meghalt.* A kereskedő, ki barát
jával még csak néhány nap előtt beszélt, 
sehogy sem akarta hinni, hogy barátja ily 
hirtelen meghalt, és abban a hiszemben, 
hogy tévedés forog fenn, a levelet újra 
elküldte. Két nap múlva a levél ismét 
visszaérkezett, de már ezzel a felirattal: 
„Még mindig halott.*

— A  becsületszó. A  budapesti egye
tem orvosi káránál van egy ösztöndíj-ala
pítvány ; a Zsordáné. Ezt végzett, jeles 
orvosnövendékek kapják a szigorlatok 
költségeire. Az ösztöndíjnak részben köl
csön természete van; az illető jutalmal- 
mazottak a rector és az illető dékán előtt 
a pénzfelvételkor kéz adással becsületsza
vukat kötik le, hogy ha jövedelmező 
állásba jutnak, az egyetemnek e kölcsönt 
visszafizetik, hogy a nemesszivü örökhagyó 
végakarata szerint évről-évre minél több 
szegény orvostanuló részesülhessen ily se
gélyben. De az örökhagyó jószivüleg 
kiköté, hogy az illetőket az életben soha 
soha sem szabad e kölcsön visszafizetésére 
felszólitni, hisz, gondolá,az adott becsületszó 
elléggé kötelezi őket. Sok év óta évente 
több végzett orvostanuló kapja már ez 
ösztöndíjat s közülök azóta pár orvos 
gazdaggá lett, de még egyetlen-egynek 
sem jutott eszébe e szegény tanulók szá
mára szánt becsületbli kölcsönt vissza
fizetni !

— A  divat. Az ősz foglalkoztatja a 
divat intézőit s úgy Párisbnn, mint Lon
donban a kékbelsejü humuszok és struezez 
tollal prémezett beduin kánzsák mellett 
küzdenek. A nők a coiffure kedvéért fog
nak ellene küzdeni, mert azzal a la giraffe 
hajfonatok ezzel száműzetnek. Az őszi 
versenyek fogják eldönteni, hogy lesz-e 
kelété e divatnak, mely City és Boule- 
wardok gondolkodóit jelenleg foglalkoz
tatja.

— Hogyan fizetik a khinaik orvosaikat. 
A frankfurti tornaünnepen egy olasz tor
názó előadást tartott arról, minő befolyás
sal van a tornázás az egészségre. Jeligéje 
Disraeli e szavai voltak: „Az a nemzet 
lesz a leghatalmasabb, a mely le gegész- 
ségesebb* s aztán igy folytatá: Hadd 
adjam elő, hogyan tudják a khinaiak az 
orvosokat s a közönség egészségét meg
egyeztetni. Nálunk tisztán úgy áll a dolog, 
hogy mennél több a beteg, az orvos abból 
annál több hasznot húz. Khinában ellen
ben érdekében áll az orvosnak, hogy 
mindenki egészséges legyen. A khinaiak 
az orvosnak évi járadékot fizetnek, de 
ebből mindazon napokra esedékes részt 
lehúzzák, a melyeken fizető 12 hó alatt 
beteg volt. E szerint minden betegeskedési 
eset megapasztja az orvosi dijat.

— Az erkölcs Francziaországban. 
Franczia kormány nem rég rendeletet adott 
ki a legújabban özönével termő szenny- 
olvasmányok s anpak főterjesztője, a Gil

A magyarok bevándorlása előtt milyen 
nép lakta vidékünket, az nem igen sokat 
nyom a latba, mert akkor a népesedés 
mindenesetre nagyon ritkás volt és nagyon 
kevés helység van, mely már akkor léte
zett, és névvel — többnyire rómaival — 
birt, de annyi bizonyos hogy a magyarok 
bevándorlása után nemcsak mi vidékün
kön, hanem a mostani Slavoniában is 
csupa magyarok laktak, és csak a török 
invázió után vándoroltak be Törökország
ból a ráczok, horvátok, bosnyákok, bunye- 
váczok, sokáczok, kiknek (kivált a ráczok- 
nak) legnagyobb része a nem sokára bekö
vetkezett kuruezvilágban vidékünkről elpusz
tult. E jövevények letelepedtek többnyire 
a magyar lakosoktól elhagyott magyar 
nevű helységekbe és azokat inem tudván 
magyarul kiejteni szájukizóhez elszlávo- 
sitottak. Itt Álsóbaranyában van: Bara- 
nyavár, Báán, Sarok, Darázs, Márok, Kis
falud, Lőcs, Kácsfalu, Dárda, Szőllős, 
Vörösmárth és több ily magyar nevű hely
ség, melyekben jelenleg tulnyomólag vagy 
kizárólagosan ráczok, vagysokacsok lak
nak és azok neveit többnyire elszlávositot- 
ták; igy Brnjeva, Lucs, Gistaluba, Gács- 
vala, Szujos, Vilismárta s. t. b. dárdai 
lakost „Tárgyanin"-nak a kövesdi t „Kuves- 
danin“-nak nevezik, és igy elnevezték 
Lakácsára telepedett horvátok e régi ma
gyar nevet „Lukovistye“-nek. Nem mesz- 
szi kell mennünk, magam is tapasztaltam 
legújabb időben, hogy a szlávok olyan 
magyar nevet, melyet nem igen tudnak 
magyarosan kiejteni szlávizálják. Mintegy 
húsz évvel ezelőtt egy sokacz község 
határ úrbéri rendezés alkalmával, elne
veztem régi okmány alapján egy dűlőt, 
,;Be8efé8zek“nek és egy újonnan alakított 
pusztát: „Malomszék“-nek és legott lett 
belőle: Besetincze és Ministye. Ajánlom 
ezt Sterba János urnák, hogy azon esetre 
ha kedve kerekedik Besefészek és Malom- 
szék eredetét kutatni, bebizonyíthassa azok 
szláv eredetét.

Baranyavár 1880 Augustus 17-én.
Qareis József.

Blas ezimü párisi újság ellen. E napok
ban ugyanennek a piszkos, lapnak a fő- 
szerkesztője, Dumont állt a fenyitő ren- 
dőrbiróságelőtt, erkölcstelen közlések miatt 
egy havi börtönre és 500 frank pénzbír
ságra Ítéltetett. A Gil Blas által mester- 
ségszerüen közlött szemérmetlenségek ktt 
lönben nagyrészt nem is voltak eredeti 
termékek, hanam a múlt századbeli virágzó 
czondrairodalom legaljasabbjának csekély 
változásokkal való kényelmes lenyomatása. 
Nálunk a rendőrség pártfogó szárnyai alá 
veszi az erkölcstelenségeket terjesztő né
met kurjongatókat és a kormány előadási 
engedélyei látja el e ezondrákat!

— ü j honpolgár. Dr. Wálíer Hippollit 
jogtudor, ismert katonai iró, tényleges 
szolgálatbeli alezredes a cs. kir. 5 ik számú 
dzsidás ezrednél, lembergi születésű, az 
osztrák állami kötelék alóli felmeutetése 
után Tolnamegye, Tolna község kötelékébe 
belépvén, a m. kir. belügyminisztérium 
által kiadott honosítási okmány alapján. 
Magyarország honpolgárai közé felvétetett 
s a honpolgári esküt a megye alispánja 
kezébe már le is tette'

— A  váczi függetlenpárt elnöksége f. 
hó 23-ikán a nagy-kanizsai követválasztás 
alkalmából Jókai Mór úrhoz a következő 
iratot intézte, — e czim a la tt: „Jókai 
Mór urnák Budapesten. Uram! ön regényt 
irt egykoron e czim alatt: „Egy az Isten.* 
— Nagy-Kanizsán bekövetkezett bukása 
öunek meggyőzte a nemzetet arról, hogy 
csakugyan van egy Isten, ki komédiára 
változtatja azok dolgait, kik nemzetük 
függetlenségét és jogait, olcsó idegen 
érdemkeresztekért feláldozzák. A váczi 
függetlenek elnöksége.*

— Nagyszerű régiségleletet ástak fel 
Somogybán, Erzsébetváros mellett Erdély
ben. A lelet, melynek darabjai egytől 
egyig szinaranyból valók és rézüstben 
voltak elásva. Azon körülmény, hogy a 
leletet élelmes emberek siettek magukhoz 
váltani, nem engedi hogy annak voltáról 
biztos ítéletet hozhassunk, s csak azon 
tárgyak, melyek eddig is napfényre ke
rültek, gazdag zsákmányt biztosítanak 
a tudománynak. — Utoljára aranylánczo- 
kat találtak , s kidolgozatlan aranyrudat, 
összevissza 500 grammnyi súlyban. E 
találmányból azt következtetik, hogy ott 
hajdan város volt.

— Beküldetett. Városunkban nagy 
építkezések vannak napirenden. így épít
tetett: a nőegylet által a kisdedevóda ala
pítványok — és adakozásokból a „Rudol- 
finurn*, a háztulajdonosok által a baraque- 
ok, — a város által a honvédlovasság 
lovai számára ólak, — és végre az állam 
által szintén bareque-ok. De van kilátá
sunk rá, hogy legközelebb a szegények és 
dolgozók háza, és a katonai korház is 
fognak építtetni. Megesik, hogy valaki 
azért fog nagyobbszerü építkezésbe, hogy 
abból meggazdagodjék. Most egyelőre csak 
a katonai kórház építéséről akarunkjmeg- 
emlékezni. S azt is csak is azon okból 
tesszük, mert polgármesterünk mindenkép 
azon igyekszik hogy annak ki vitelét egy vál
lalkozónak juttassa. Úgy hirlik ugyanis, hogy 
a válalkozónak, az uj katona kórház építése 
dfjában a régi — a király utczában fekvő — 
korház adatnék, és azon fölül 30,000 ft. 
lenne a városi pénztárból fizetendő. S e 
dijat polgármesterünk, úgy látszik, nem
csak hajlandó megadni, de sőt e terv 
elfogadására a közgyűlést is rávenni, mi 
abból is kiderül, hogy huzamosabb idő 
óta látjuk már a praesumtiv váltakozó 
méregetésit az újkorháznak szánt városi 
telken, sőt talán az ott foganatba vett 
ásatások is az ő érdekében történtek. 
Számba véve, hogy már 30 ezer forinton is 
mily nagyobbszerü épület állítható fel, ha 
még hozzá jő a város legdrágább helyén 
fekvő régi katonai kórház és nagyszerű 
telkének értéke, — ez összegekből egy 
valóságos palota létesülhet. — Ezen körül
mény igen komoly figyelmére érdemes a 
városnak! A válalkozónak ily alku mel
lett, valószínűleg igen nagy nyereségre 
van kilátása, melynek elérése rá nézve 
alig lehet kétséges, ha a polgármester jó 
akaratú támogatására számíthat. Nagyon 
érett megfontolást követel tehát ez eldön
tés a város részéről vállalkozó által, vagy 
pedig saját kezelése alatt építéssé az uj 
kórházat? minthogy az utóbbi utou tán 
számosabb ezer jforint volna, jó felügye
let mellett, megtakarítható. Polgármeste
rünk jószívűsége, melynél fogva másokon 
segíteni igyekszik, nem mindig egyez meg 
a város anyagi érdekeivel. (Ezt per a 
associationem idearum hozzuk fel.) Tanú
ságul bízvást megemlítjük a falusi bor 
után szedett accise-t, melynek bére a vá
ros jövedelmei tetemes hátrányára van. 
Ezen jószívűséget érvényesítette Aidinger 
polgármester úr az Engel József, fiai ezég 
irányában is midőn f. évi január 23-án 
Pesten a „vadászkürt* száloda 62 sz. szo
bájában az Engel J. ezég idősb tagjá
val és egy harmadikkal, a fuchsinos bor 
ügyében értekezletet tartott, mely egész 
délutánon végig nyúlt, s melynek eredmé
nyével, Engel teljesen megelégedve eltávo
zott Úgy látszik a „Pécsi Figyelő 31 
számából, hogy teljes oka volt a megelé
gedésre és megnyugvására, mert abban 
kormányilag egészen ártatlannak van nyil
vánítva. Pedig köztudomású dolog, hogy 
Engel azon borai, melyeket dalmatiaiak- 
nak adott ki, fuchsin tartalmukra túltet
tek minden, Budapesten és Promontoron 
talált és megvizsgált borokon. Kinek a 
pápa komája, könnyű annak üdvözölni!

I R O D A L O M .
55  Megjelentek ál beküldettek szerkesztöié- 

gunkhez: Az illem ás Unczten egyetemes kézi
könyve. A legbiztosabb tanáozadn izfilSk, neve-



lók, tanintézetek, tanítók, ta nló-c a a táni-müvé- 
»*et kecfvelói Mámára, iru  lá&lkaz Lijoá tinoWBtr, 
Valéria íhgaö oktatája. 48 íaioetazetteL Budapesten 
Aigner Lajos bizoináuya Ari 2 frt.

A kOzseri és gazdasági tűzoltás könyve 
l’aljamfi ifj. Nadasdy Perenez g rif  által kltölbtt 
90 db. arany jutalomra. írták: Greszler Vilmos 
^.tzdász, BudaposUn és Oláh Miklós tornatanár Szar- 
\ isou. 2 kiadás. /»ra 50 kr. Kapható vagy ntán- 
, ttel megrendelhető Vanesó Gyala ügyvéd nrnal 
Budapest muzeum utoza 3 ss. ______

K 0  Z G A Z D A S i  G.
A J6 term és.

.Hogy vagy fiam ?* kérdé egy öreg 
pap a hozzájött parasztot, — .hála Isten- 
i ek nagyoD jól, igen jó termésünk lesz és 
na kenyér van, akkor nem lehet baj“ fe
leié ez) .Akkor dicsekedjél fiam, mikor a 
termés a padláson lesz* viszonzá a pap, 
és épen az aratás előtti napon búsan jött 
a paraszt papjának panaszkodni hogy 
mindenét elverte a jég.

Nagyra voltunk mi is Magyarország 
-zéltiben-hosszában a jó terméssel, — meg
szoktuk már a nagyon silányt és midőn 
a kalászt valamivel teljesebbnek láttuk a 
szokottnál, örömünkbe elfelejtettük hogy 
a szem nincsen még a padláson. Szebb 
időt az aratáshoz nem lehetett kívánni, 
siettünk a bebordással, nyomtatással, hogy 
a már régen nélkülözött saját termésű 
kenyeret ebessük és ne kénytelenitessünk 
;izt még folyvást a zsidótól hitelbe venni, 
ekkor megeredt az eső és tizenhat nap 
óta nem voit nap, melyen kissebb-nagyobb 
n,értékben ne esett volna, úgy hogy sem 
nyomtatni, sem őszi alá szántani nem le
hetett ; — most is midőn ezt Írom gyanús 
felhők borítják az eget.

Nagyon jó termésünk volt, ollyan jó, 
hogy a gabonaféléket se kinyomtatni, se 
elvetni, de még behordani (kivált a zabot) 
sem kellett és már is kikelt. — Gyönyö
rűen zöldülnek a kazalok a nyomtató- 
helyeken és a be nem hordott keresztek 
a mezőkön. Majd ha valamikor meleg, 
-/.áraz napok lesznek és újra a nyomta- 
táshoz foghatuuk, akkor majd észreveendi 
a gazda hogy elesége kivülről kizöldült, 
belül pedig tele elrohadt, — ez a jó ter
més! Ezen pedig nem lehetett segíteni, 
mert ha valaki elcsábitattva a szép, de
rült, napos reggel által a kazal kiszáritá- 
'ához fogott, és a kévékét ledobta, akkor 
hirtelen jött rá az eső, és még több ázott 
meg mint azelőtt volt.

A kukoriczával sem dicsekedhetünk, 
— már nagyon leszállott reménységünk 
egy jó termésre. A júniusi esők következ
tében oly szépen indult a kukoricza, hogy 
Isten csodáját vártunk a termésből, és 
valóban azon szár, mely junins végén vagy 
julius elején már czimerét hajtotta, lég ilább 
három csövét mutatta, sőt öt csöve sem 
volt ritkaság, a mi pedig a nagy száraz
ságban julius ötödiké ntán hajtott az meg
elégedett egy silány csővel, vagy meddő 
maradt, — most meg a tizenhat napos 
isőlien java része megüszögösödőtt, az az 
ott, hol a julius 31-iki jég ezt is fölösle
gessé nem tette.

A szőllővel is ngy vagyunk. Báránya- 
vári határban van 360 katastralis hold 
szőllő, és ha azokról 360 csöbröt szürete
lünk, akkor még szerencséről beszélhetünk.

Baranyavár, 1380 augnszt. 17 én.
GAREIS JÓZSEF.

— Srőlö mivelésünk érdekében a kor- 
máuv elhatározta, hogy Észak Amerikába 
szakértő biztost küld ki az ottani ampelo- 
graphiai és borászati viszonyok tanulmá
nyozása, valamint a pbylloxerának ellent- 
álló szőlőfajok beszerzése végett, melyek 
aztáü kísérleti telepeken tenyésztetni fog
nak. Miklós Gyula kormánybiztos által a 
kormány e tisztre Szalay Imre orsz. kép 
viselő kérte fel, ki azonban távirati nton 
felelt hogy a megbízatást nem fogadja el. 
Molnár István a budai vinczellérképezde 
igazgatója hasonlókép oda nyilatkozott, 
hogy e megbízást nem fogathatja el. — 
Tálán csak még is lesz alkalmas ember 
erre is található, csak nézzenek körül az 
országban.

— Az európai reformbizottság, mely 
ez idő szerint Konstantinápolyban ülése
zik, legközelebb azt határzta, hogy min- 
rninden vasúti ügy a török birodalomban 
tisztán és kizárólag a porta elhatározásá
tól tétessék függővé. Legközelebbi ülésé
ben a bizottság Albáuia számára fog szer
ves szabályzatot készíteni.

3 l T  37- i l t - t é x . * )
N y ila tk o z a t .

Alulírottak mint a Lakócsa vidéki bel
víz levezető társulat tagjai kötelességünknek 
tartjuk azon alaptalan feltevésekből kiinduló 
és aljas insinnatiókat tartalmazó czikk 
ellenében a mely a Pécsi Figyelő augssztns 
7-iki számában .Nagyságos Tust Gyula 
főtiszt úrnak Pécs váradon “ czira alatt Sterba 
János lakócsai plébános aláírással meg
jelent, az igazsághoz híven ezennel ki je- 
jetenteni, hogy mi a magunk és az általunk 
képviselt ártér birtokosok részéről — kik 
az érdekeltség túlnyomó nagy többségét 
képezik — az ügy érdekében fekvőnek 
tartottuk volna ugyan ha a társulat elnök
ségére Bittó Is ván urat nyerhettük volna 
meg, ki több éven át szerzett tapasztala
taink szerint mindig az objectiv igazságot 
és társulatunk közérdekét tartotta szeme 
előtt, és társulatunk irányában minden 
kötelezettségeinek elegeit tett a nélkül, hogy 
a legtbntosasb határozatokba személy;sen 
befolyt volna, de ezen óhajtásunk teljesí
tésére őt részint aZ alapszabályok vonat
kozó rendelkezése, részint másnemű bokros ' 
teendői miatt rábírni jnem tudtuk, és 
hogy ennélfogva nemcsak nem osztozunk

*) rovat alatt megjelentekért felettiséget 
iiem vállal magira , a szerk
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a fentemlitett czik azon méltatlan állítá
saiban mintha Bittó István úr hajhászná 
a társulat elnökségét, vagy az ő egyéni 
érdekei legyezgetésének és a vállalkozó 
Dentschal való egyetértésének lenne felró
ható a társulat ügyeiben beállott zavar, 
hanem épen ellenkezőleg úgy vagyunk 
meggyőződve, hogy valamint az ő elnök
sége alatti választmány működésével 
ckrastafaltatott a vállalkozó által elkövetett 
csalás, és az ő sikeres közbenjárásának 
volt köszönhető, hogy a vállalkozó sem
miségi panaszának elvetésével a társulat 
károsodását megállapító bírói szemle fel
sőbb biroságilag jóváhagyatott, úgy társu
latunknak teljes kártalanítása is csak az 
általa Deutsch ellen haladéktalanul meg
indítani indítványozott per utján, és az ő 
közreműködésével lesz mielőbb sikeresen 
elérhető.

Ki jelentjük továbbá miszerint ha 
van még a társulat volt mérnökén, és a 
társulat érdekeire elsősorban hivatott előbbi 
elnökén kivül valaki, kihez némi gyanú 
férhet úgy ez nézetünk szerint inkább 
maga a lakócsai plébános úr, ki ugyan 
azon lakócsai és drávafoki községek kép 
viselőjeképen látszik aspirálni a társlnat 
fizetéses elnökségére, mellyek mint a la
kócsai urodalom után legnagyobb birtokosok 
jogokat követelnek a nélkül, hogy árterük 
ezen mennyiségét beismernék, vagy azutáu 
akár csak egy fiillérrel is járultak volna 
a tásnlat eddigi tetemes költségeihez, és 
a ki azon fölül néhányak előtt tett saját 
beismerése szerint is maga és képviseltjei 
nevében egyenes alkudozásba állott volt 
Deutschal. —

Ezen nyilatkozatunk közzé tételére 
főleg azon körülmény folytán éreztük 
magunkat indítva, hogy midőn gáládul 
rágalmazott Bittó István úr nevében feleletre 
és elégtételre kívántuk Sterba plébános 
urat felhívni saját lakásán, felvett szere
péhez illő gyávassággal elzárkózott elóttUuk 
és azt kiáltotta ki külsőleg bezárt házából 
hogy velünk nincs dolga. —

Kelt Lakócsán 1880. Aug. hó 14 én.
Fodor Antal 

ártér birtokos 
Duhony József 

Gróf Andrásy Aladar képviselője.
Steineker Ferencz 

lakácsai uradalom képviselője. 
Heindl Vilmos 

bérlő.
Rusznyák Imre

Báró Sina Simon örökösei képviselője.

N 'A tiy PERESCZ 
lap tulajdonos.

I1AK8CH EMI L KIM J ÓZS EF
felelőn szerkesztő. Szerkesztő társ

Iskolai jelentés! ^ 5

W erner M agdo ln a
nyilv. joggal felruházott

leány- tan- és nevelő 
intézetében

(Pécs Huuyady utcza 141/, sz.) 
a beiratások az 1880/81 -ki tauévre f. évi 
szeptember hóelső napjaiban eszközöltetnek.
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Árvrési hirdetmény.
Alulírott kir. közjegyző mint bírósági 

biztos részéről a siklósi Tekintetes kir. 
Járásbíróságnak 3877/880 sz. a. végzése 
folytán ezennel közhírré tétetik, miszeriut 
Siklósi>n elhunyt V a jd a  J á n o s  hagya
tékához tartozó, ágy- teh er*  s ruha*  
n e m ű e k , b á to r o k , k ö n y v e k  stb . 
fo ly ó  év  A u g u sz tu s  h ó  3 0 * á u  és 
esetleg 3 1 -én  és mindenkor d é l e l ő t t i  
6  ó r a k o r  Siklóson a helyszínén örök
hagyó Vajda János házában ; — továbbá 
ugyan c hagyatékhoz tartozó mint egy 
5 4 0  a k ó  v ö r ö s .fe h é r , m u v k a tá ly ,  
as>n é s  S c h i l le r  b o r o k  h o r d ó s t u l  
f. é. sze p tem b er  h ó  1-én  és eset
leg közvetlen követő nap >kbau, minden
kor délelőtti 9 órakor a helyszínén siklósi 
hegyen u. n: k o ld u sá ro k b a n  levő örök
hagyó pinezéjében, úgy ezt végezve a Z u 
h a n y á b a n  lévő pinezéjében, nyilvános 
árverés utján a legtöbbet Ígérőknek kész
pénzfizetés mellett elfognak adatni.

Kelt Mohácson 1880 év Augusztus 12.
Kerese Imre
kir. közjegyző.
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Anna-utcza 2. sz. házban
7 szoba, éléskamara, pincze, fafészer, mosó
konyha o k tó b e r  l>tól b érbe a d a n d ó .

ÉrtekezbetniDéuéwyi Iván urnái Ján o s  
utcza 14 sz. házban. 210 (3—2)

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

3 j^j hold területi tégla 
vető hely az összes felül 
építményekkel együtt

a nagyméltóságn vallás és közoktatási in. 
k;r. minisztérium f. évi 15623. számú ren
deleté folytán zárt ajánlati versennyel egy
bekötött n y i lv á n o s  á r v e r é s  utján fog 
ö r ö k  Á ro n  a legtöbbet Ígérőnek eladatni.

A nyilvános árverés 1880 é v i A ng . 
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 Írva lenni azon 
összegnél, melyet az illető, vételár képen 
ajánl. —

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

Pécsvárad 1880. évi julius hó 31-én.
S ey  F e re n c *

számtartó.

Mária-celli
gyom or-cseppek

jeles hatású gyógyszer a gyomor 
minden bántalmai ellen,

cs felülmúlhatatlan az 
étvigy-Hiány, 'gyo- 

murgyengesóg r»sz- 
szngu lehellel,szelek, 
savanyú felliül'ögés 

§  knlika, gyomurhiirnt, 
gyomorégés, liugykö- 

képzödés, túlsigos 
nyűikakt-pzöiLs s á r 
gaság, undor és há- 

|  nyas, főfájás (ha az a 
gyomorból ered), gyo- 
morgörcs. székszoru- 
lat. a gyomornak tú l
terheltsége ételés ital 
által, giliszta, lép és

________ _______májhetegség, arany-
eres beutalniuk ellen.

F.gy ü v e g c s e  á r a  Jihm*u A- 
la t i  u t a s í t á s s a l  e g y ü t t  !Jö Kr.

Kapható: Pécsett Korács Mihály 
gyógyszerész úrnál,
valamint, az osztrák-magyar birodalom minden 
nagyobb gyógyszertarában és kereskedésében.
Központi szétküldést r aktiír nagyban 

cs kicsinyben.
K r a d i l i á r o l y ,

„az ör a n gy a Ih o i  ‘ ezimzett gyógyszertáriban 
KremzierHen, Morvaországban

98 |38 -8 1  _

CHIOCOCA-LIQUEUR
(Liqitctír Chioeocae fortificans) 

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

férfi erő
felébresztése, felüditése és megerősíté
sére. Az idegek és az izmok erősítésére 
s egyszersmind kitűnő és általános 
tlixir a megromlott emésztőképesség, 
étvágyhiáuy, gyomor katharus, görcs, 
kólika, gyomorégetés, hasmenés, fejfájás, 
halványság és sárgaság, máj és vese 
bajok, köszvény, rheuma és arany eres 

bántalmak ellen.
Mindezen bajok ellen ezen liquör 

használata a lcgbámulandóbb ered
mény re vezet, s ezen kivül nem csak 
hathatós mértékleti gyomorerősitő, az 
emésztéstést előmozdító, étvágyot ger
jesztő, vért jobbító és tisztitó szer, ha
nem hathatós erősítő ital mindenkinek 
aki uőszteketetlen akár öregség, vagy 
más döbbeni ok következtében.

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

Ára egy eredeti üvegnek, ellátva 
használati utasítással 6 nyelven: 3  ft , 
o. é. pakkolási és szállítási díj 20 kr.

Kőszállítási rakoda: D. C. CHIODI 
gyógyszertára az „őrangyalhoz” Bécs 
ben Wáhring úri utcza 20 sz. (ahová 
a megrendelési levelek intézeudők).

Fiók rakoda: Weiss József gyógy
szertára a „szerecsenhez" Tuehlauban. 
— Kapható ezen kivül Pesten Tóról: 
József, Triesztben Forabosche, Prágá
ban Fürth József Lembergben Beizer 
S. gyógyszertáráiban, továbbá minded 
nevezetesebb gyógyszertárban bel és 
külföldön. 192. (0 -6 )

5 0  akó finom  
vörösbor

igen jutányos áron eladja

Mestrits Imre
215 (3—2)

E la d ó !
Pécsett az apácza-ntczában a 9 sz. 
ház, D to tlif ir d o n  k é t  t e l e k  a 
rajta levő épületekkel e g é s z b e n  ég 
n e g y e d  t e l k e n k é n t  ín e la d ó .
Tudakozódhatni Pécsett apácza-utcza 

9. szám.

Y é g e l a d á s
te te m e s e n  le s z á l l í to t t  A ra k k a l.

Vau szerencsém a t. ez. közöusóguek tudomására adui, hogy

fehérnemű divat - és 
rövidáru üzletem et

végieg feladom. Eme szándékom miuél előbbi kereszlillvilietésére és hogy 
a t. ez. közönségnek alkalmat adjak uetáni szükségleteit bámulatos olcsó 
áron fedezhetni, czikkeiinet tetemesen leszállított, gyári áron alul eláru
sítom. Tájékozásul bátorkodom egynémely czikkeiinet felsorolni azon kére
lemmel, hogy azt b. tudomásul venni szíveskednék. Tisztelettel

BERGER S.
FŐ Király-utcza 42-ik sz. a. Fekete ügyvéd ur házában.

Női cs férfi, ingek dús választékban, háló köntösök, alsó szoknyák min
den minőségben, úgy szintén kötények, valódi párizsi váüfüzök (raider), 
leánykák részére egyenestartók, gallér és kézelők, női és férfi harisnyák, 
harisnyakötők, nyakkendők, fátyolok és fátyolszövetek, fekete c.repp, siffon 
vászon, szatténok remek színekben, crepphsse, tárlatán, moll, mousselline, 
organtin, sirding és croise. Továbbá ajánlom raktáromban lévő legújabb féle 
csipkéket és nyakfodrokat, szalagokat, hímzett stráfokat és betéteket, zseb
kendőket, legjobb minőségű kötő gyapot és ezérnát, gép- és varó-czérnát, 
— úgy szinte gép-, varró és gomblyukselymet, nagy választékú kezdett him 
zett munkákat és minden nemű hozzá való szükségleteket, a legfinomaob 
illatú valódi franczia parfumokat, és szappant, glyzerin olaj és creme', fog
szappan, haj- ruha és fogkefék, minden féle disz- és ing-gombok, cautsuk és 
angol börvászon, esőernyök, nadrágtartók és minden e szakban vágó czik- 
kek legnagyobb választékban és bámulatos olcsó áron. Vidéki rendelmé- 
nyek utánvétel mellett leggyorsabban esz-közöltetnek.

204. (3 -2 )

tOTOoV. IkÖkí
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(30—2)

B E C S ,
belváros, Lichtensteg

1. szám
kaphatók a legelegánasbb és 
legolcsóbb lábbelik, a legna

gyobb és legazdagabb választékban. Saját készítmény.
Kivonat az illusztrált árjegyzékből:

H ö lg y e  i i i e k :
1 pár bőr topánka erős talppal 3 frt. 1 pár bőrtopánka kettős talp

pal, szegeivé 3 ft 50 kr. 1 pár keztyübörtopánka erős talppal 4 fc 53 kr. 
1 pár borjubőr topánka 5 írttól felfelé, mindenfelé háziczipők bőrből és 
szövetből sarokkal, vagy anélkül, 1 írtó! 2 frt 50 krig. Séta és utazó czi- 
pők kötésre kelméből és bőrből 3 írtől 4 írtig.

I l r a a n a k :
1 pár borjubőr topánka, kettős talppal 4 ft 50 kr, 1 pár borjubőr 

topánka, kettős talppal a legfinomabb 5 frt. 1 pár borjubőr topánka Beust- 
formára 5 ft 50 kr. 1 pár borjubőr topánk a a legfinomabb 5 ft.

Mindenféle g y e rm e k -  le á n y -  é t  í iu  t o p á n k á k  és c « i/.u iá k  
a lehelő legolcsóbb áron. Vidéki megrendelések azunnal teljesítettnek. Nem 
tetsző áruk vissza vétetnek, l l l u s t r á l t  á r je g y z é k  m a  tö m e g e s  vA- 
s á r l a ib o z i  ú t m u t a t ó  in g y e n  és  b é r iu e t i tv e  k ü l d e t i k .

„Hans-Sachs“ czipőraktára 1 Lichtensteg
1 szám.

(Bemenet a B itkénturmstrasseról és a Hohenmarktról.)

T*i*s itihály oyomd4jáb»n Fitujtt, (JítjUttt-tór 2. asáa) 1830.

A  l e g j o b b  p i a s t o l y  n e m  h a  ez 
■ftl, h a  n e m  t a l & l h a t a n k .

H o g y  azonban Jó ló v ész  leh eaafink , l e 
galább  e p iz z to ly  árnak három zaorozát, csak 
lószerre  ia, k e llen e  k iad n u n k . ^
A Saggsnanl-vmbiaféle nj-Hg pi:ztoly

la a a ta ttm e lle tt .B a d e n b a n ), a lk a lm at nyújt arra, hogy mégMOk&ban 
wuJI* T*M Í <4? 4b n41kf-!» / •  P Í » * to ly l? Í4 z« le h Ía « tn k  * . « n  k i tn .5  és gyakorlatra igen  aikalmAs, fegyver  nem  durran ei 

16 m éternyi U v o lség ra , velő*  hajtást m ég o ly  erővel ad. b o g r a  n r ll  I 
Pl . egy  d eszk áb a , 6 mm. m éternyi m ély ség ig  Jut, v agy a g o ly ó  e f? n ia d ^ r L  
képéé m egö ln i. A m egtóU éz n égy  (4) fogásaal é s  ig en  k ön yen  v ég b ev ih etö  
^ V ^ f yAa zM*?“, nuy il  VÍQ° -n éltö b b M ér k M r a ü h ó l6 .  A szá m o t alAálliftáa.af sütfé- pek seg ítség év é i, leh e tíég e sz é  te sz i, h o g y  egy ily en  kitörőén zzerv«««M  i Bom t i

mogkflldhMO I,« k érő ijén  K ólónnrU nk,

t J o S u u í é l  T  .T o í« U .“l e ' .Á  .»  ,li “ v* P“ *t* tj0 1 e d Z ,i kO lteZfeket. heZU .lt eot im i l l i l  e. eloteettel nljtn tOrUnhetnek, > nkr ,/tklliet .jajt.

Azon rendkívüli veszteségek folytán
melyeket a londoni nagy vasbútor gyár 209(12—3)

G o d d e r i d g e  B r o t h e r s  a n d  Comp.
tt g laag o w i l tu n k  legközelebbi jelentékeny bukásánál szenvedett, annyira 
in -gingattaiott, hogy kéuyteleuittetett gyárát beszüntetni és nagyszámú s ki
tűnő minőségit, s minden kiállításnál éremmel kitüntetett készletben levő 
v a s b u to r  áruit a gyári ár negyedrészén teljes m elárusítani.

Ennélfogva a tentemlitett gyártól bizománybán átvett 2 0 0 0  d a r a b  
(összerakható) v a s á g y a t ,  felnőttek számára, melyek igazi kitűnő munkák, 
s bármely lakus vagy szoba diszere szolgálnak inesés olcsón, eddig el nem 
ért csekély .áron d a r a b j á t  8  o . é . IV té rt árnba bocsátom. Előbbi ár 
3 2  frt, 5 0  Ur.

Megrendeléseket teljesítek egyenként is s a kívánt minőségben a 
penzbekfildés -, vagy utánvét melleit — addig mig a készlet tart.

» .  Heminer gépgyára Becsben
I I I .  Gártnergasse 18. sz.

Ezenkívül vannak a nyári évadra v a s á g y a i t ,  clpusztithatlan tartós
ságnak es mindenféle fibutorok.


