
Vili. évfolyam
K lö llx etési d ij :

Postán vagy Pécsett házhoz 
küldve: egész évre 5 f t ,  fél
évre 2 frt. 50 kr., negyed évre 
l f t  25 kr. egyes szám 10 kr. 
Megjelenik minden szom ba
ton. ügyes számok kaphatók 
Weidinger N. könyvkeresk. 

(Széchényi tér).

36-ik szám.
Hirdetések ára:

Egy öt-hasébos petit sor 
egyszeri megjelenéséért 6 kr. 
5-szori 5 kr., 10 szeriért 4 kr. 
fizetendő. — M in d en  hir
detés után 50 kr. bélyeg dij 
fizetendő. A nyílt tér 1 petit 
sora 10 kr. A hirdetési dij 

előre fizetendő.

A lap szellemi részét illető közlemények és előfizetések a szerkesztőséghez, a hirdetések pedig a kiadóhivatalüo* intézendők. Előfizethetni helyben: ' K iadó hivatal:
a kiadóhivatalban, Blauhorn Antal úr a városházi épületben, Lili János úr a budai külvárosban, Böhm C. F. úr a szigeti külvárosban lévő 1 Taizs Mihály nyomdájában
kereskedésében, és Feszti Károly úr könyvkötő üzletében, Király utca (nemzeti casinó épület), valamint a vidéken minden postahivatalnál. | Majl&th-tér 2. szám alatt.

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

A jóslat.
Leszámítva a oibilismus dulásaít, 

és a középázsiai harczok makacssá
gát, minden sikerülni látszik az óriás 
orosz államhajó kormányosainak arra 
nézve, hogy az állítólagos Nagy- 
Péter-féle végrendeletben előirt czél 
mihamarább eléressék.

Régtől ismeretes, hogy az orosz 
diploraatia ép oly ügyes, ravasz és 
ennélfogva szerencsés műveleteiben, 
mint minő otromba, ügyetlen, kor
rumpált a belkormáuyzat, a mi ter
mészetesen az önkényuralom követ- 
kezméuye.

Ez egyszer azonbau az orosz 
ravaszság oly diadalt ül, mindhez 
hasonlót még soha sem vivott ki a 
külpolitika terén, mert sikerült neki 
természetes és örökölt ellenét az 
angol kapzsiságot és fukarságot üs
tökön ragadva annyira befonni, hogy 
ez maga kezére jár az orosznak a 
hármas ó-világ kulcsának Byzancz- 
nak elfoglalására s a mi vele együtt 
iár az ozmán világ súlypontjának 
Ázsiába áttételével a roppant indiai 
gyarmatoknak — az indiai császár
ságnak, Angolország kincses bányá
jának elvesztegetésére.

Mit tartunk Gladstone felől, azt 
már a bolgár atrocity meetingek ren
dezése alkalmával nyíltan megmon
dottuk. most még iukább az a meg
győződésünk , hogy ő egyszerűen 
orosz ügynök, — hisz mai romlott 
korunkban ez már nem tartozik a 
lehetetlenség közé, sajnos, hogy 
bárt mszáz éven át nem egy ha
zánkfia osztrák ügynök volt és ha
záját elárulta.

Azt hisszük, hogy az angol 
„szabadelvű párt" — mely éppen 
oly szabadelvű, miut uáluuk a Tisza- 
párt — váratlan győzelme a parla
menti választásoknál szinte az orosz 
diplomatia és pénzes zsákjainak tud
ható be, — mert egy oly szövetséges, 
minő Gladstone és pártja felér egy 
milliónyi hadsereggel és milliárd 
rubellel.

Tud uk, hogy az utolsó évek

T Á  & 6  % h .
ó h ! ne csábíts . . .

Oh! ne csábíts szép szeineJdel angyalom,
Ezer tőrrel nyilai át a fájdalom;
Szeretnélek, de hiába, nem lehet.
Hasztalanul erőltetem szivemet.

Bizonyságom a jó Isten Terem töm.
Volt nekem mar sok szél) leány szeretőm,
Hittem egynek, bíztam tízben, húszban is,
De mind megcsalt, lány a hány van, mind hamis. 

•
Isitarolta a szivemet a bánat,
Mint a deres őszi idő a tájat;
Nen. nyit virág a letarlott táj felett,
Nem táplálhat többé e szív szerelmet.

t g y  mondja . . .
Úgy mondja a világ.
Azok a boldogok,
A kikben kölcsönös 
Szerelmi láng lobog.

Én pedig azt hiszem,
Boldog csak az lehe t. . .
Hejh! a ki senkit sem 
S kit senki sem szeret.

\  á rad j Ferenci

A  kftshltüekhex.
Ha kis hitetek az; hogy nemzetünk

Függetlenné, nagygya nem lehet: — 
Kérdezzétek meg csak a tenni kész — 

Méhrajként munkás nagy tömeget

S ha kétkedtek a felett, hogy újabb 
Ezer évünk szebb jövőt hoz ránk, —

Oh menjetek hitet meríteni, . .' .
• 'Járjátok be áldott szép hazánk. •

Utazzátek be e remek földet,
Minőt más nép csak álomban lát — '

8 higjjétek el nekem, — lelkiteket 
Uj-Ktt, tettvágy villanyozza át.

1il-« • *

háborúit és kivált annak költségeit 
megunt klalmár fukarság is elébb- 
utóbb belátja vakságát és megcsa- 
latását, hisszük, hogy Gladstone tár
saival még a parlamenti bíróság elé 
lesz állítva és hogy elitéltetésük 
példát fog állítani ismét egy évszá
zadra, de hogy akkor az indiai 
kincsbányák kulcsa még megment
hető legyen, azt nem merjük re
ményleni, az akkor már a moskovita 
czár kezében lesz és ő birodalmának 
súlypontját a Neva partjairól átteszi 
a Bosporus partjaira, Kisázsiában, 
Északafrikában és Indiábau pedig 
a keresztény lakosság adja meg e 
bódítás árát, mert a felszított vallási 
fanatismus bosszufegyverét azok el
len fogja fordítani, kiket legköze
lebbről elér.

Az egyetlen hatalom, mely az 
orosz politika czéljait meghiúsítani 
hivatva volna, nemcsak hogy ezen 
hivatását félreismeri, hanem azon
kívül az orosz zsoldos Gladstone 
„szabadelvű" és „szlávbarát" poli
tikája által kötve tartatik, míg előbb 
utóbb a túláradó szláv elem által 
Ö8sze8Zoritva orosz vazallá lejjebbi- 
tetni fog, míg a birodalom német 
foszlá yai oda meunek, ahová azo
kat a vouzás törvénye készteti.

Az osztrák-magyar hadsereg és 
honvédségnek csodákat kellene mű
velni, hogy* * * * S * 7 az ellenne felbujtott dél
szláv tömegnek, az orosz hadsereg
nek és ezzel szövetkező az „irre
denta tartományokra sóvárgó olasz 
baderőuek megfelelhesse!!, — a már 
oly7 oktalanul tönkretett török ellent- 
állására számítani nem lehet. Német
ország és a franczia köztársaság 
seregei egymást lekötik, az angol 
hajóhad, ha bár elkésve meg is in- 
dítatuék Konstantinápoly elé, lesz 
gondja a bolgár-orosz seregnek, hogy 
a Dardauellákat hamarább elfoglalja 
8 az angol hajóhadat be ne bocsássa.

Csodával hatásos tetteket tapasz
taltunk ugyan már a magyar had
seregtől, de nem az osztrák-magyar
tól, azután a hadviseléshez nem is 
a legfőbb eszköz a hadsereg, hanem

Bámuljátok meg: annyi vész között 
Árpád vére mit teremte itt,

S hogy nem veszhet el ez alkotó fa j: 
Töltse be szivetek az a h i t !

Nem veszhet el táj mely igy alkotni 
És magában bízni megtanult;

Kóma, midőn ezézarokra bízta
Sorsát s dőzsölt, porba akkor hűlt.

Fajunk alkot, hangya szorgalommal;
Virul e föld mint édeni kert;

S ezer év után kolosszként állunk 
Tatár, török bár sokáig vert.

Ott Budapest, drága hazánk szive;
Ósz Dunánk legifjabb arája;

Zsenge még, csaknem serdülő, már is 
Félvilág tekint széjjel rája.

Nézzétek meg: Erdély vadregényes 
Bérczeit s annyi termő síkját;

A mérhetlen két magyar síkságot, — 
Miken oly sok szép viz zajlik át.

Nézzétek meg a Dnnán inneni
Kertietekben Losonezot — Egert,

Hol a magyar gyengédnem is hajdan 
Amazonként ellenséget vert.

Járjátok be a Dnnán túli rész
Virágos kertnél díszlőbb földét,

Melynél szebbet — ki állítja — látott 
Az a nagy természet ellen vét.

Szép, szép bazank 1 — az Istenség által 
Jó kedvvel teremtett drága kincs;

S dicső hogy e föld magyar nemzeté —
A mely fajnak páija szinte nincs.

Száz ellennel küzdött mindig fajunk 
S nem egyszer volt árva, elhagyott.

Szép hazám rövid ezer év alatt
Mégis kincset kincsre halmozott.

Kétkedtek hát a felett hogy njabb
Ezer évünk szebb jövőt hoz ránk? —

ügy menjetek hitet meríteni;
Ismerjétek meg fajnnk, hazánk I

Pécs 1880. augusztns hó 25-én.
, Héya Mihály.

a pénz, — ebben pedig tudjuk, hogy 
nem bővelkedünk.

BeteijesedŐben van Kossuth Kas- 
saudra jóslata.

Nyílt kérelem
a függetlenségi és 43-as párt barauyamegyei 

híveihez.
Pártunk szervezkedése és a központi 

bizottság alakítása végett mindenek előtt 
szükséges lévén a választó kerületekben 
tettleg fennálló kerületi bizottságok név
sorát ismerni, az oly kerületekben pedig, 
hol az ily bizottságok nincsenek, azok 
alakítása czéljából kijelelni azon hazafias 
érzelmű és tettbuzgó férfiakat, kik pártunk 
győzelemre vezetését szivükön hordva e 
czélra közreműködni óhajtanak, felkérjük 
a tisztelt elvtársa'iat, szíveskedjenek pár
tunk újjáalakításának munkájában annak 
alapját azzal megvetni, hogy ismeretségük 
köréhez képest fenn említett irányban 
bennünket magánlevelekben értesíteni és 
tájékozni szíveskedjenek. — Elvtársi és 
hazafias üdvözlettel,

A „Pécsi Figyelő" szerkesztősége.

— A. k ö z o k ta tá sü g y m ln la x te r
terjedelmes körrendeletét intézett a tan
felügyelőkhöz, oly czélbói, hogy figyel
meztessék a tanítókat, miként az írás, 
olvasás s számolás s nyelvtani ismeretek 
képezik a népiskolai oktatás főtárgyát s 
azért ne igyekezzenek itt nagyon sok 
tudós >'olgot adni. Figyelmezteti továbbá 
a tanfelügyelőket, hogy az ismétlő iskolák 
felállítása mellett is mindenütt bnzgólkod- 
janak, valamint a törvény, által megálla
pított tanítási minimum megtartása mellett 
is. Ajánlja figyelmükbe az iskolai kerteket 
s ezzel össseköttetéshen a méh- és selyem 
tenyész est, leányok számára a konyha- 
kertészetet s télen a háziipari.

— K ir á ly i  tá b lá k  s z é to sz la tá sá t  
njabb hírek szerint az igazságügy minisz
ter aként tervezi, hogy helyettük tizenöt 
főtörvényszék állítassák tel, de csak azon 
esetre, ha a törvényhozás elfogadja a 
nyilvános szóbeli eljárást. — Ezzel egy 
idejfllcg a törvényszékek a járásbíróságok 
létszáma és területköre törvénybe lenne 
igtataudó. — Az átalakítás foginatositását 
azonban csak 1832-re várják, addig pedig 
még sok váratlan is megtörténhetik.

— A j ö v ő  é v i á lta lá n o s  o r-  
szággy. képviselő-választások határidejé
nek megállapítása, a mennyiben ez a 
jövő ülésszak munka prográmmjának meg
állapításával szoros összefüggésben áll, 
már most élénk megbeszélés tárgyát képezi 
a miniszterelnökségnél. A választásokat 
oly időre akarják kitűzni, hogy az uj

7Ii kora végrehajtót áldj Ak.
— Elbeszélés. —

Irta: Kulcsár József.
(Folytatás)

A bannadfélszáz holdja Nyakó úrnak 
birtokára dől. Előbbi időben szép keveset 
törődött ve'e: akárhogyan megy is a 
gazdaság. Ő járt a saját utjain, a béresek 
pedig azon, melyet Gergő, az öreg hajdú, 
ki Tölödi úrra még néhai atyjáról maradt,
— nekik kijelölt. D e, mióta neszét vette, 
hogy Nyakó úr oly erszény fölött rendel
kezik, mely nem egyhamar ijod meg min 
deu pity-poty erszénynek, nemcsak az 
árnyékától- bélésétől sem, — s hogy 
e „bátor" erszény osztatlan egesz mivol
tában egy szép leány kezével jár égyütt,
— azóta mindennap ott van a béresek 
sarkában.

A határon persze Nyako úrral könnyű 
szerrel találkozbatik. Nem is késik magát 
bemutatni.

— Tölödi Tólödy Béla, birtokos a 
szomszéd helyiségben. Az apja Tölödy 
László volt, a megyének egykori alispánja; 
minden Ízben kitűnő férfiú. (Ez igaz I)
— Igen örül a a találkozásnak. Reméli: 
többször is leend szerencséje. Ö legalább, 
mint » féle jó gazda (de ez már nem 
igaz.) kora hajnal óta késő estig folyvást 
a gazdaság után jár.

Az első. összejövetelt nem nyújtja 
hosszúra ; Még otthonn is sok dolog várja. 
A viszontlátásig!

Ezzel fölkap a szürke hátára és 
elttget.

Másnap már tudtára essett Nyakó 
úrnak, hogy az öreg Tölödy szörnyű 
pazarló volt. Jó ember volt, de nagyon 
bogaras, s e bogarak ették föl a vagyonát.

Családi birtoka, mikor azt átvette, 
meghaladta a hatezer holdat. De az öreg 
úgy a nyakára hágott mindennek, hogy 
midőn holta után öcscsével a maradékon 
megosztozott, alig maradt rá akkora da
rab föld, a mennyit a talpával elfoglal s 
az is adóssággal terhelve.

Öcscse gazdagon nősült s neje hozo-

parliament ideje korán megkezdhesse az
1882. évi költségvetés tárgyalását. Azért 
a kormány a választások határidejét jövő 
év augasztns havának 1— 10 napjaira 
kívánja kitűzni.

— A z e g y é v e s  ön  k én y  teá i ren d
szer megváltoztatásának hírét közölte néhány 
újság. Ez azonban tévedésen alapul. Szó‘volt 
ugyan róla, hogy az iskolába úgy tanít
sák a tornászatot, hogy az a katonai 
gyakorlatoknak előkészítését képezze, de 
ez az időközben oly hasznosnak bizonyult 
egy évi önkénytesseg megszüntetésével sem
mi kapcsolatban nem áll. Kétségtelen 
továbbá, hogy az egyévi önkénytesség 
intézményét kiterjesztik a houvédségre, 
de ez viszont az intézmény tovább fejlesz
téséi és nem annak háttérbe szorítását vagy 
épen megszüntetését jelenti.

— M in i h it e le s  fo rrá sb ó l é r 
tesül a Gy. a külügyminisztérium, a magyar 
és horvát kormány küldöttei szeptember 
15-ike körül Bécsben tanácskozásra gyűl
nek össze, mely alkalommal a határőrvidék 
egy részének Horvátországba leendő be- 
keblezési módozatai fognak előzetes meg
beszélés alá kerülni. Csak ezen előzetes 
megbeszélések után fogják az ide vonat
kozó javaslatokat elkészíteni s érdemleges 
tárgyalás alá bocsátani.

Külföld.
A törökország ellen elhatározott flotta- 

demonstraczio foganatba vétele képezi ez 
idők szerint a külpolitika legfontossabb 
mozzanatát. Hiratalosau még ugyan nincs 
bejelentve a portának, de minden jel arra 
mutat, hogy az akcziot a hatalmak már 
ez irányban megkezdették. Berlinből je
lentik, hogy a Victoria korvette, mely 
eddig Máltában horgonyzott parancsot 
kapott, hogy azounal induljon Brindisibe. 
E hajó személyzete 228 főből áll. — Orosz 
ország hajói is már utbau vannak, — a 
bécsi kormány pedig megnyitotta a ragusai 
kikötőt az idegen hajók számára, s egy
szersmind két hadihajóját a Custozzát 
570 és a Prinz Eugcnt 380 főnyi legény 
séggel mozgósította. — A demonstráczio 
most már csak azon esetben maradna el, 
ha a törökök azonnal átadnák Montene
grónak Dulczigaot. Ez pedig az ottani 
viszonyok folytán teljesen lehetetlen. An
gol lapok szerint a tüntetés szeptember 10. 
fog véghez vitetni.

A múlt hó végén Skutariba menő 
követségi pósta az albán liga által kira
boltatott. Hogy a rablók nem közöuséges 
utonállók voltak, matatja az, hogy a pénzes 
ládába talált 20,000 ft kívül még a követség 
összes leveleit és iratait is magákkal vitték.

A bolgár mozgalomról újabb hír uem 
érkezett._____________________________

mányán már visszaváltájószágok egy részét. 
0  azonbau eddig Bem érzett kedvet a 
házas életre, nőtlen maradt s igy minden 
segélyforrás nélkül egyedül szorgalma- és 
takarékosságára utalva még; nem érte 
utol testvérét. De reméli, hogy nem fog 
mögötte maradni. Most már megindult a 
kerék s mindegyre joboan forog

Forog ám visszafelé! Maholnap odaér, 
hogy Tölödy barátunk az utolsó szilvafá 
rói is lebukfenczezik.

Elpárolgott a vagyon, de nem az 
öreg ur kezében. Hagyott az rájok eleget. 
Öcscsének, rendén is áll a szénája; az 
osztályon neki jutott háromezer holdhoz 
még szerzett is. Hivatala behoz anuyit, 
amennyi a háztartásra elég; a birtok 
jövedelme tehát magát szaporítja.

De ő nem ily húron pendüit. Mégcsak 
az kellene, hogy hivatallal vesződjék 1 . . .  
(Nem is bíznának rá, daczára népszerű 
nevének, semmiféle hivatalt. Lmerik a 
madarat tolláról.) Majd ő még fejét is 
tö ri; mikor könnyebb is, több élvezettel 
is jár az agár, paripa, kártya a fürdők 
meg a vig czimborák.
Ha egyszer arra szoznl, hogy dolgozzék, 
az lesz az első és utolsó munkája, hogy 
kötelet erősít valami alkalmas fára és 
felfüggeszti magát. De mégsem; ez nem 
gavalléros halál. Inkább a főbelővést 
választja.

Következő reggel ígéretet tőn Nyakó 
urat meglátogni.

Nyakó ur tüstént haza siet a jó hírrel. 
Délutánra a volt alispán fiát várhatják . .  .

Helen nem volt rá kiváncsi. De a 
nagyságos asszonynak módnélkttl hizelgett 
e látogatás. Alispán fia, a szolgabiró 
bátyja jön bozzájok. A helybeli birtokosság 
(mert Küllőn nem kevesebb, mint bét föl
des ur lakik) úgysem igen mutat hajlan 
dóságot velők összeelegyedni; még a 
legkurtábbja sem. Mert hiába, a vagyon 
műveltség hijával senkinek sem szerez 
egyen rangnságot azokkal, kik agy vi- 
szonylauak hozzá szellemileg, mint a haj
nal csillag a fagygyúgyertyához. Hanem ez 
a nagyságos asszonyt csak még nagyobb

K iadó hivatal:
Taizs Mihály nyomdájában 

Majl&th-tér 2. szám alatt.

A görög határra Konstantinápolyból 
még folytonosan szállitatnak csapatok. A 
„Hungária" Lloyd gőzös Voloba 300 és 
Prevesába 1400 njonezot szállított.

Pétervárról aug. 31 én érkezett távirat 
tudatja, hogy az Őrei orosz kormányzósági 
városban állomásázó katonaság között 
borzasztó kolera ütött ki, melyben 9000 
ember közül 700 megbetegedett s közülök 
igen sok elhalt, úgy hogy minden század
ból 20 az áldozat.

Szerbiából szeptember 1-én moz
gósítási hírek érkeztek. A szerb kormány 
összes rendelkezés alatt álló hadcsapatait 
a bulgár és török albán határ felé indí
totta, Minthogy a mozgósítás az előre 
tervezettnél nagyobb arányokat öltött a 
bécsi kormány felvilágosítást kért a szerb 
kormánytól Valószínűen kapott is olyat, 
minőt monarchiánk képviselőinek Belgrád- 
han rendesen adni szoktak.

A mi drága ujszerzeményünk, Bosz
nia földén és hamu van parázs alatt. 
Zepcsében aug. 24-én ugyanis, titkos fel
jelentés folytán több házat kikuttak s igen 
sok fogyvert és dugott hadiszert fedeztek 
fel. Tíz gazdag törököt a katonai kor
mányzóság elfogatott.

Gyenestől Tosztig.
H.

Az I. czikkben körülírt mértani ábrát 
szem előtt tartva a Gyenes-féle tervezet 
szerint (melyet V. L. mérnök elitéit és 
mely lényegében még is, csakhogy V. L. 
ezége alatt, a helytartó tanács által jóvá
hagyatott) még a forradalom alatt elké
szült uradalmi csatorna ekképen lett el
helyezve.

Az I. párhuzamos által érzékiteti lúg- 
ezréti nagy kiterjedésű lapályban, a Dráva 
felé eső felső végétől kezdve egy csatorna 
ásatott de csak körülbelül addig, ahol 
azou keskeny lapályszalag kezdődik, mely 
magas vízállás alkalmával a vizet a négy
szög keleti oldalának közepe táján álló 
kis hidacska alá vezeti. E lúg ezréti lapály 
t. i. e tájon egy nagy vizmedenezét képez, 
ahol az összegyűlt esővíz megáll, és a 
mond >tt szalagon távozó csekély mennyi
ségen kívül, mindaddig megmarad mig 
el nem párolog. E medencze neve ezrét 
és keleti széle jól távol esik az uradalom 
keleti vagy is azou határától, mely Bittó 
István birtokára dől. Tehát Bittó birtoká
tól azon pout is jól távol esik, a mely 
pontig a csatorna magában a lug-czréti 
lapályban megásatott. E pontnál a csatorna 
iránya, mely eddig keleti volt, délnek 
fordul és ez irányban mindaddig halad, mig 
a II. párhuzamos által érzékitett csnoyiki 
lapály egy jó hosszú darabját el nem
daczra ösztönzé. Azért is bázáböaT fogja 
billincselni az alispán fiút; hadd egye a 
méreg a bakó skörnyékezte rátartós népsé
gét, hogy kedvükért azokat mellőzi. (Azok 
persze hideg lelést kaptak a meüőztetéstől.)

Tölödy barátunk tehát fölötte szives 
fogadtatásra lel. Majd el lvad a nyájas 
pillantások tüzében, mely a nagyságos 
asszony szemeiből reá sugárzik. — Helen, 
miut egy szobor, hideg közönynyel visel
tetik minden iránt, mi körülte végbemegy 
Terhére van a vendég, de szülei kedvéért 
még sem vonni vissza.

Tölödy nr mindjárt az udvarlásnál 
kezdi. „Csakúgy özönlenek ajkáról a bó
kok. Összefecseg tücsköt-bogarat Végig 
csépel a színház, bálok és divat szérűjén; 
majd áttér a falusi életre. Helen mindezt 
elhallgatja csendesen, magába merültem 
Füleiben csupáu egyes szavak csengenek; 
elméje másutt jár, lelke távol kalandozik 
annál, ki szivéért szivet adott cserébe a 
nem az üres beszéd apró pénzén akar 
magának nőt uyerni. Mert Tölödy szán
dékán, mint lyukas függönyön csakhamar 
átlátott,

Tölödy ur belátja, hogy igy uem 
sokra megy. A márványt el lehet szállí
tani, ha árát kialkndtuk, hogy felhasz
náljak tetszésünk szerint, de hiába érintjük 
delejjel, az s márványt, mint az aczélt, 
nem bírja magához vonzani. És Helen 
szive márvány volt, legalább vele szem
ben az.

De azért esze ágában sincs, hogy tágítson. 
Jól ismeri azt az elvet, ha meg akarod 
kapni a leányt, tordalj az anyához. Tő- 
löay ur tehát a  nagyságos asszony körül 
sttrög-forog.

Eltartja szóval, hitelréssel Elváláskor 
még kezet is csókol neki. Mit bánja, ha 
szivet nem is nyer, hisz ő a szeretőt a 
feleségnek úgyis elébe helyezi csak pénzt 
kapjon vele sokat — az a fő.

A nagyságos házaspár egyszer csak 
azon veazi magát észre, hogy ngy beszél 
Tölödyről, mintha vágyaival egyeznék, ha 
at mint kérő lépne föl Ha ezt tenné — 
kosár helyett bizonyosra találna. (F. köv.)



vágja és juntáit ijtfU a négyszög közép
pontja M a ki# beCé* alak közölt elterülő 
lapály csoport közé (a négyazög délnyugati
sarkába) jut, i hol egy másik, északról 
dél felé a Drávával párhuzamosan vezetett
kisebb csatornával egy esdi. Ezen egyesült 
csatorna végtére a kis sertésalak táján a 
drávai védgáiban lévő vizrekeszen keresz
tül az uradalom tertlletéu a Drávába sza
kad. Képzeljen magának a szives olvasó 
egy sarlót, mely hegyénél kelleténél bősz- 
szabbra vau nyújtva és e sarló pengéje a 
csatornát az egyesülési pontig, a nyél az 
egyesült csatornát, a nyél közepe tája a 
rizretre«z helyét, a uyét'vége * drávai ki
folyást fogja ábrázolni, inig a Drávával 
párhuzamos kisebb csatorna mintegy a 
nyélnek a sarlóhoz nem tartozó kiágazását 
képezi. 1> nagybani ábrázolásról azonban 
azt is keH megjegyezni, "tmgy^ntrratrol a 
csatorna a czréti medenczéből kilép, a 
sarló Ive derék szögben megtörik, mely 
körülményre később a Nenman által Bittó 
István érdekében készített terv elbeszélé
sénél vissza kell jönnünk.

Bittó István és annak e lap f. é. 34- 
dik száma nyílt terében ellenem síkra 
szállott segédjei t. i. noha nem örömest, 
de mégis megengedik azt, hogy Nenman, 
mint a társulat tisztviselője a csatorna 
felülvizsgálása alkalmával a végrehajtott 
munka kimutatásában és a vállalkozóval 
való pénzbeni leszámolásban, gazdáját, a 
társulatot m egkárosítottade arról semmit 
sem akarnak hallani, hogy Nenman már 
a tervezet készítésében a lakócsai uradal
mat Bittó érdekében még nagyobb mér
tékben meghúzta. Minő közalapítványi tiszt
tartó is volna az, ki a vallásügyi miniszter 
barátjának Bittónak érdekében elkövetett 
műveletét csalásnak nézni merészelné? 
Kell e a közalapítványi kezelés jellemzé
sére annál nagyobb bizonyíték mint az, 
hogy Neuman két irányban is megkopozta 
a lakócsai uradalmat, és azért mégis mér
nöke a feketevizi társulatnak, melynél a 
közalapítványi birtokok oly nagyban van
nak érdekelje ? Egy bírói szemle által 
constatált csalásnak kótségbevonhatatlannl 
fő szerzője bogy is tehetne bűnös, ha csapán 
csak a vallás-^pot csalta >neg, de ezzel 
a imoiszter batritjáBak hasznot hajtott?
A közalapítványok felügyelője előtt ez 
csak „rendes legmnbolitás,* a magyar 
egyház köztiszteletben álló tagja, a pécsi 
püspök az ő szemében arra volna hivatva, 
hogy a közalapítványi védnökség alatt 
álló katb.' leik eszi, ki arra vetemedik, 
bogy a miniszter, tőtiszt és tiszttartó által 
Bittó érdekében elnézett, ignnrált vissza
élésekkel szembeszáll, a kit a miniszter 
becsületes lelke tóiul alaptalanul vádasko 
dót. botrányosan eljárót, a .rendes legom 
lmhtá-4" iH-hezilót, sót leheletlemtől állo
másán meg oem tűrheti, állomásától eltá
volítsa. Hat az uradalmi földeket nradalmi 
erővel sajat használatára mivelő, az nra- 
dalmi napszámosokat saját kertjében min 
de.n tartózkodás és korlát nélkül felhasz
náló, Horré*nyá|aval az uradalom legelő 
területeit pnrakoló Iisztartót merre Ezrei 
lentiád eltávolítani ?

Annak begyőzésére, bogy az a na
gyobb, a* a senki által megértetni láttatni 
nem akart, az a tprvraet Bittó érdekében 
us Bittó tnd'ával történt, itt azért kell 
előre nyúlnom, hogy a Gyenes-féle elvetett 
tervezet becsületességét és helyes voltát 
egv későbbi időben eszközölt hatósági 
vizsgálatból, a derék férfin köztiszteletben 
álló maradékai es rokonai méltó örömére 
a közalapitvauyi srhlondnánnak megdöb
bentő ccuetelésére az adózó polgár önér
zetének telrazására, minden kétséget ki
záró módon bebizonyítsam. Szerkesztő nr 
ne saiuáíja tőlem a tért: ami kultusz-alap, 
az kultur-alap is egyszersmind és a cor-

B a ra n y a  m e g y e i h e ly n é v m a g y a -  
rA xatok .

(Második közlemény.)
A rá n y o s  h. Eredeti neve „Aria- 

nns* ily nevű itt fészkelt hitfelekezettől, 
kiknek templomuk keleti módra volt építve, 
de később Radonai Mátyás pécsi püspök 
az ariannsokat kiirtván, a hely neve Ará
nyossá változott.

B o lly  m. v. magyar és német elő- 
névvel. 1730-ig „Bója* hivatott s mintán 
Bója rácz nyelven harezot jelent, két- 
ségkivülinek tartják , hogy a mohácsi 
csatának hal szárnya (török réezrőll itt 
állott és kemény harcz színhelye volt. Ezen 
állítást látszik bizonyítani 1-ör a temető, 
hol felsáncz'dva nagy halom mntatkozik, 
és ba mélyebben ásnak, mész és csontokra 
akadnak: 2-or a kalvaria-hcgy, mely 
ágyú telep gyanánt szolgált (Visita Cano 
nica 1828-ki véleménye) és 3 or közel eső 
Babarcz helység, melynek elnevezése, hogy 
Pap-harczból ered. 1802-ik évben elhalt 
Angyal Antal 74 éves esperes komoly 
véleménye, és végre mivel N. Nyáradon 
volt a tőrök szultán sátora, tehát közepén 
sátorának, és igy Bolly vagy Bója hal 
szárnyát képezé a harezosoknak. 
r C seh i k. Hagyomány szerint, nevét 
onnan kapta, hogy letelepedéskor csak 
két lakosnak volt igavonó-marhája, egyik 
nek egy ökre, másiknak egy lova; mégis, 
bogy a földjeiket művelhessék, szántás 
idejekor az egy ökröt az egy lóval össze
fogva szántottak, szántásközben az eke
szarvát tartó földmirelő két különböző 
vonó-harmát, ily szó kiejtéssel biztatta 
;Cse-bi,* minthogy ökörnek jobbra járat
kor azt szokás mondani Cse:cseli, a lónak 
pedig bi, ugyaninnen eredt volna a község 
mai neve. Szerintem csehtelep volt, és 
ezek ntán neveztetet el a hely Csebi-nek.

D e v e e s e r  h. községi jelentés sze
rint nevét Devieh nevű szerbtől, ki ide a 
Jagellók idejében gör. nem. egy. telepített, 
kapja. A 17. század elején azonban a 
g. a- e. innen kiszoritattak. A szlávok

rnptio a belpolitikának leghatalmasabb 
társa. A kisbirtokosok hitelintézetének el , 
nőkéről van u 6.

Ha a folyó, tehát folytonos esésben 
lévő viz megfagy, a jég kérge lejtő lapot 
képez és ba a folyás csatornában történik, 
akkor e csatorna fenekének a jég kérgé
vel párhuzamos lejtő síkká való kigyalu- 
lása a legegyszerűbb mód e fenék szabá
lyozására. Minél mélyebbre hat a gyalalás, 
annál mélyebbre szállhat azon viz szine, 
mely a csatornán lecsapolandó és minél 
mélyebbre száll a lecsapolandó viz szine, 
a vizmedencze annál nagyobb területe 
szabadot a víztől. Ez oly egyszerű dolog, 
hogy azt nemcsak a lakócsai uradalom 
tisztelt tiszttartója, de sertésnyájának ér
demes őrzője is belátja.

Mintán arra nézve, bogy a közalapít
ványok kezelőit a Gyenes-féle alapadatok 
kívánalmai szerint elhelyezett csatorna 
helyreállítására indítsam, évek során át 
minden megengedett módot kimerítettem; 
1872. január havában, mikor a lapályokat 
jégpánczél borította és a csatornák vona
lain a viz mindenütt a jég alatt folyt, 
artx  kértem meg a szigetvári szolgabirót 
Igmándyt, hogy az utak karban tartása 
érdekében a csatornákat szakértő által, h 
fent árnyalt elveken indulva, vízigálta-na 
meg. Igmándy kiküldötte Rnday Istvánt 
akkori megyei mérnököt; ez megjárta 
velem együtt a csatorna jegét; számtalan 
ponton léket ütött a jégben; meggyőző
dött velem együtt a viz folyásáról; sze
meim láttára megmérte mindenütt a viz 
mélységét, és mikor a kis sertésalaknál 
lévő vizrekeszhez értünk egészen a meg 
győződén határozottságával azt mondta, 
bogy e csatorna utján minden rá dűlő viz 
levezethető. A mérésekből tudni illik az 
tűnt ki, hogy a csatorna feneke nem lejtő 
sfk, hanem hnllámzatos terület, mely felett 
a viz mélysége 9 hüvelyktől 38 hüvelykig 
változik, amint azt a megyei mérnök hi
vatalos jelentéséhez csatolt rajzon min
denki megnézheti. Hogy az általam is 
feljegyzett adatok segélyével általam ké
szített és általam fel is terjesztett rajz és 
magyarázat a vallásügyi minisztériumra 
hatást uem tett, azt mindenki elgondol
hatja, aki tudja Bogy Bittó István akkor 
mily uagy befolyással hirt a kormánynál, 
és aki megérti, hogy e csatornázott terü
letek az nj csatornázásnál! megadóztatása 
Bittónak mekkora könnyebbség. Minden 
kétségen felül áll tehát az, hogy a Gyenes 
féle tervezet becsületes és műszakilag helyes; 
hogy e tervezet becsületes kivitele az ura 
dalom lapályainak egy igen igen nagy 
részét lecsapolhatta volna; hogy a Gye
mének fizetett tisztelet-díj, a munkásai 
részére kifizetett napszámok, a V. L. mér
nöknek a vizsgálat alkalmából fizetett 
tisztelet-dij és költség, az nj tervezet ké
szítéséhez megkivántató lejtmérés összes 
költsége, a V. I,. tervezetéért fizetett tisz- 
telct-dij, az évtizedeken át neki adott évi 
eonventio, az ásatási és felügyeleti összes 
költség, mind-mind kárba veszett, soha 
semmi kamatot nem hozott. Végre kétsé
gen kivül áll az is, hogy a közalapítvány 
kezelőinek vagy vakoknak vagy egyéb
lek kell lenniök, ha mindezt Demcsak el
nézni, hanem még ahhoz is szemet búnyni 
mertek, hogy a soha tervszerűen ki nem 
vitt, elejétől végig pusztulni engedett mö 
szolgálatképtelenségc a tervezet elhibázott 
voltának bizonyítéka gyanánt azon ezélra 
felhasználtassék, miszerint a csatornázott 
területek, Bittó István érdekében a kor
csinai szédelgés kötelékébe „folyószabá
lyozási- álczimen befonas-auak, még egy
szer költségjárnlékokkal megterbeltesse- 
ock, továbbra is sorsakra bízass nak, és 
egy Bittó István birtoka feletti roppaut 
nagv esővidék miuden csapadékvizei a

már csatornázott íjradalmi területekre ve 
'kBt^ssiriwk, pgyeiíilt azért, hogy a fő- és 
helybeli gazdatiszt nem csak Bittó István 
nagy befolyását a vallásügyi miniszterin u- 
uál, hanem magának a miniszternek ke
gyelmét is magyukuak biztosítsák. Nem 
is lesz Lejtényinek soha semmi baja ; sőt 
ő merészli föllebbvalóit megleezkézni.

Lakócsa 1880. aug. 31.
Sterba János, érdekelt plébános.

T e k in te te *  S «ern e*«tö  U r!
Kovágó-sBöUös 1380 Aaq 29-én.

Öröm ünnepet Uküuk ma. Közszere
tetben álló orsz. képviselőnk Nagy Ferencz 
nr jelent meg köztünk, hogy beszámoljon 
országgyűlési mű tödéséről.

Kővágó-szőllős és Cserkút összes pol
gársága a kővágó szőllősi templom előtti 
térre' sereglett ez örömhírre, hol Farkas 
György kővágó-szőllősi és Balogh Ferencz 
cserkuti biró, valamint Vörös József pol
gár kíséretében megjelent követünkbez 
Farkas György körülbelől e következő 
szavakat intézte:

Mé'yen tisztelt és Őszintén szeretett 
képviselő Ur 1 *

Engedje meg, bogy mi miinek előtt 
bátorságot vegyek Önt a választó polgár
ságnak bemutatni, miután választói közül 
többen vannak, kik bár két ízben adták 
reá szavukat, személyét még sem ismerik, 
mert a képviselő ur az országgyűlési 
képviselők azon ritka fajához tartozik, ki 
ezen állast nem hivatalnak tekinti, hanem 
megtiszteltető parancsnak, melyet keresni 
nem szabad, de elf igadni keli-, elfogadni s 
ezután lelkiismeretesen betölteni kötelesség!

S e kötelességet híven töltötte be a 
mi őszintén gzeretett képviselőnk. Mert 
mig igen uagy azou képviselők száma, 
kik elválalt kötelességükről megfeledkez
ve törvényhozói működésüket rendesen 
otthon gyakorolják magán ügyeik elinté
zésével, addig ő bttségeseu megfelelt a 
benne helyezett bizalomnak. Folytonosan 
jelen volt az országyülésen és szóval 
tettel elő n izditotta a függetlenségi párt 
és ez úttal a haza érdekeit, és így 
megfelelt a választói által benne belyzett 
bizalomnak, melynek tudata pótolta eddig 
sok választójánál a személyi ismeretség 
hiányát. Most azonban nekem jutott a 
szerencse az ő nagyra becsült személyét 
Kővágó szőllős és Cserkút összesereglett 
polgárinak bemutatni. Üdvözöljétek tehát 
polgartásak Őt, ki a közjóiét, közszabad
ság és függetlenség elve érdekében telj :- 
sitette legszebb polgári kötelességét. Éljen 
Nagy Ferencz ur, a szaláutai kerület függet
lenségi párti orsz. képviselője! kit ezennel 
felkérünk a jelöltség újbóli elvállalására!

Hosszan tartó éljenzés követte e 
talpraesett beszédet, s midőn az éijeuzés 
elcsendesült az ünnepelt képviselő válaszolt.

Tisztelt választó polgártársak! „Min 
(lenek előtt sajnálatomat fejezem ki feltette, 
és bocsánatot kérek Önöktől, hogy 
daczára annak, miszerint Önök mar má
sodízben tiszteltek még reám nézve oly 
végtelenül becses hizzaliunkkal, nagyon 
összehalmozódott teeudőim folytán a műk 
évben Önök előtt bizalmuk megköszönő 
nése s működősemröli beszámolás végett 
meg nem jelleubettem, — s ezért kétszeres 
erővel vonzott ma Önök közé az ősziute 
szeretet és a bála érzelme, valamint a 
kötelesség parancsajs. Igaz ugyan, hogy 
országgyűlési működésem gyakorlati ered
ményéi nem mutathatom fél Önöknek, de 
hogy ezt nem tehetem abban sem Önök, 
sem én nem vagyunk hibásak. A hiba 
ott vau, bogy bazank választó kerületeinek 
többsége sok különféle itt el sem szám
lálható okok miatt nem emel kedett még 
fel a független gondol kodás azon magasz 
tos álláspontjára, melyen a szalántai ke

rület választó polgárai állanak. A legtöbb 
kerület az eszem őszö mért is képes aruua 
bocsájtaui meggyőződését, eladni szava
zatát, — pillanatokig tartó élvezetért 
áruba bocsátani a közös édesanyát: a 
hazát. Természetesen, bogy az íiy kerü
letekből kikerült .képviselők sem javára, 
sem becsületére nem váltnak a hazának.
— E sötét kép azonban, mint az esemé
nyek bizonyítják, már csak a múlté. A 
jövő szebb kilátással kecsegtet. A mostam 
közigazgatási, s igazságszolgáltatási rom
lott állapotok felletti undor, már annyin 
helyet taglalt a haza miuden polgára 
szivében, üogy általános lett a vágy ez 
alól szabadulni, melynek csak egy módja 
van: ' a függetleusegi pártot, melynek 
minden gondolata, minden törekvése a 
haza üdvére irányul — diadalra juttatni.
— Nagy Kanizsa, mióta választási jogát 
gyakorolja, mindenkor kormánypárti kép
viselőt választott. A legközelebni választás 
eredménye azonban — mint az önök előtt is 
ismeretes a függetlenségi part javara ütött ki.

De nem akarok üosszas lenni. Önök 
tisztelt polgártársak nem szorultak arra, 
bogy én a függetlenségi párt elveit Önök 
előtt fejtegese n. Önökkel ezen elv velük 
született, csupán köszönetemet jöttem kife
jezni előttem mindenkor legnagyobb becs
ben álló bizalmukért, s bogy kijeleutseui, 
miszerint kötelességemet ezentúl is üűu 
fogom teljesíteni. Ekkor számolta t. képvi
selő nr az országgyűlésen történt dolgokat.

8  most Isten áldja meg önöket tisz
telt polgártársak s adjon a magyarok 
Istene az ország miiiden választó kerüle
tének oly hazafias szellemű és független 
gondolkozásu választókat mint Önök !*

Szűnni nem akaró éljenzés követte a 
közszeretetben álló képviselő nr általános 
meghatottságot keltett szép beszédét, mi
közben meleg kézazoritások közt vált el 
tőlünk, s köztiszteieltben álló plébánosunk, 
főt. Spies János árhoz ment ebédre, jólebet 
több polgártárs is felajánlotta vendégsze
rető asztalát a képviselő urnák — itt 
d. u. 3 óráig maradt, honnan azután haza 
indultában még betekintett Farkas György 
és K sztyüs Antal polgártársakkoz, s ez 
utáu a polgárok szivébeu a legszebb ér
zelmet hagyva bátra, távozott el körünkből.

Egy kővágószölösi polgár.

J le te o r o lo g ia i tú lje g y z é se k .
Herczeg Lakon (Baranyaváruál) 4585 szé
lességi fok alatt, és 110 méter a tenger 
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Közepek oeezogek.
Az angnsztus 19 fokkal normál hő

mérséklete alatt maradt. Ellenben csapa
dék mennyisége normáliját 55 9 mu.-rel 
meghaladta. Az általunk m. hó 1-sején 
több lapban augusztusra jelzett tetemes 
csapadék tökéletesen érvényre jutott.

A legnagyobb hőmérséklet volt 28-l° 
(27-dik) a legalacsonyabb volt 12 5° (29-ik). 
A legnagyobb légnyomás volt 758’# mm. 
(29-ik) a legkisebb 742‘5 mm. (3 áu). A 
lóg ozouja 3 és 10 közt változott.

Minthogy augusztus hóval a nyár le
járt, ezen évszak fölött szinte néhány ész-

szeriut vecser, vacsora szótól kapja nevét, 
mert a betelepedő tótok itt jól megest- 
ebédezvén, annak emlékére nevezték el a
helyet.

E g y h á z b é r  h. a sasdi járásban. 
Nevét azon körülménytől kapta, bogy 
töldesnra a pécsi szemminarium, és a bért 
a pécsi egyháznak fizetik a lakosai.

F ék  ed b. a mohácsi járásbaan. Ne
vét a batárba eredő Fekete folyótól nyeri. 
Községi jelentés szerint Mária-Terézia ide
iében németek költöztek Földökről. Egy 
1857-ben eltemetett Stibi Orsolya 98 éves 
uő ismerte a nőt, ki Kekeden az első kenye
ret sütötte. .Szerintem ezen községnek 
földje jobb, és sz úgynevezett teketéjéből 
lévén, az ide betelepített németség a fekete 
sziibol Feked-et csinált.

G ö d re  m. v. 1740 ben még paszta 
volt. Roller Holicshól németeket telepített 
ide, nevezetét — mivel laposan fekszik, 
s baromfelül hegyekkel van körülvéve — 
a magyarok Gödörnek nevezték.

H im e s h á z a ,  Indós Roller szerint 
mar 1332-ben plébániával bírt, több fiók 
községet számlált Garsv János Bozsokot, 
Lakot stb. a plébánia testeit lévén, a szép 
ezitra hímen háznak hívta, innen a neve. 
Monda szerint a község házai tarka-barka 
színeket viselvén, a magyarság hintésnek, 
vegyes színezetű, nevezte.

Ipacsfa h. siklósi járásban eredetineve, 
bogy batárábau felette sok pipacs virág 
nyílik, ÍDnét eleinte „Pipaes-falva,* utóbb 
„ Ip a c s  fa lv a *  most Ipacsfa nevet visel. 
Valószínűleg azért kapta fa végzetét, 
mert a beiység erdővel körül van véve. 
— E hely az ipa és a fain szóból is vehette 
nevét.

K o v á c s h id a . Száj Hagyomány szc - 
ríni régibb időben a Dráva folyamtól volt 
körülvéve, ennek gyengébb folyamára bz 
éjszaki oldalról, a kevés lakosság által 
egy híd épitetett Jaksa és Vincié nevű tör 
zsökök által, kik közül egyik fél kovács
mesterséget folytatott, s a Ind mellett a 
kovács lakóháza és műhelye telepítve volt,

— erről a község nevét „Kovácshidja* 
vette, későtib (j) betű kihagyásával „Ko- 
v á c s b id a *  neveztetett, s jelenleg is igy 
neveztetik.

L ig e th  h. egy hegy tövében, mely
nek tetején templom romok láthatók. Haj
danában itt cserje és bokrok között a 
földes nr ligete állott, és erről vette fel 
nevét a község.

M a rá z  a n. és h. fala, nevét való
színűleg a horvát „Mráz* nevezettől vette, 
mely „deret* jelent, mivel a völgybeu fek- 
vén a dér csapásnak gyakran ki van téve.

N a g y  fa In. Siklósi urudalomhoz 
tartozik és mivel az e környékbeli köz
ségek között legnagyobb terjedelmű ezen, 
egyszerű körülménytől vette fel nevét.

O - fa lu , a pécs-váradi járásban. Ne
vét onnan nyerte, hogy valamennyi körü
lötte terjedő falvak közt ez volt a legrégibb. 
Fényes geog. szótára is mint régi helyet 
említi.

P a lk o n y a  h. Dráva előnévvsl. Száj- 
hagyomány szerint e község némely része 
feneketlen süpedékkel, s majd egészen 
vízzel volt körülvéve, s egy bizonyos Pál
nak, ki Drávai-Miskolczárol akart itt lóval 
áthatolni, lova elBttlyedt. A lova „kony* 
illír szókiegészité88el, ura „Pál* és igy 
adták össze a „Pálkonya* nevet és mert 
Dráva folyam mellette van, „Dráva-Pal- 
konya* hivatik.

R á c p e t r e  h. 1731-ben Péter nevű 
görög nem. egy. paptól, ki ide rácz la
kosokat telepítetett, veszi nevét Későbben 
Bajorországból is jöttek ide németek.

S z i l á g y  n. f. nevét szilfa erdejétől, 
mellyel egykor btrt vette, és mivel mély- 
lyedésbe feküdt, mint a hogy a viamed- 
ret szokás „ágy*-nak nevezték el.

T ő ttő s ,  Rácz előnévvel. Nevét, az 
ütés „beütés* betörés szótól nyeri. Állí
tólag ide a környékbeli talvakra a ráczok 
többször mint ellenséges nép beütött, és 
hogy betöréseiket akadályozzák e helyre 
töltéseket védgátokat emeltek, később töl

tés körül falu keletkezett s nevét a ráczok 
emlékezetével fenntartotta.

U d v a rd  h. Mohács és Eszék közti 
útvonalon, valamikor itt egy veudégtoga- 
dót, mely máig is áll, svábok bírtak, 
ezek nyervén az uraságtól házhelyet, tejjel, 
túróval és vajjal tartották ki a dályakiakat, 
kik böjti napokban megkeresték a svábok 
házhelyét, melyet udvarnak kereszteltek 
el, a svábok szerint Udvár.

Vasas h. a pécsi-hegylánezok között, 
hol nem csak kövekre, kőszénre, hanem 
vastartalmú anyagokra is találnak, s ez 
utóbbi ásványtól veszi fel nevezetét.

Z a l á t  a li. ezen község lakosai nem
csak arról híresek, bogy szép és jó gyü
mölcsöket szolgáltatnak, hauem mint ker
tészek is különösen, mint saláta kertészek 
tüuuek ki. S a helynév Zaláta, Saláta, 
növény után veszi fel.

Ezen közleményben felvett helynév 
magyarázatokat, a volt umg. helytartó 
tárnics rendeletére hivatalból állítottak ösz- 
sze az egyes községek és küldték meg 
kezemhez, és én ezen auyaggyüjteményt 
a „Sürgöny* cziniű lapban 1863-ban közzé 
tettem, bogy a bírálatot reá szakértő egyé
nektől kinyerhessem; miután azonban 17 
év leiolyása alatt e tárgyhoz senki sem 
s/.óllott most a t. Szerkesztőség becses 
lapja számára azért adom, hogy a Baranya- 
megyei közönség, mely hivatva van a 
leunt elősorolt községeket ismerni a név
magyarázatokhoz hozzá szólhasson.

R éső  E n s e l  S á n d o r .

G a r e ls  J ó z s e f  u r n á k .
E lap 34. számának tárczájában főldirati 

névmagyaráza’aimmal szemközt tisztelt ke
gyed csak tréfálni szíveskedik azon na
gyítással, mely szerint már nem létezik 
magyar nyelv, a magyarok minden sza
vakat a szláv nyelvből lopták és magya
rosították. Bocsánatot kérek, a magyar 
nyelv még létezik, és a magyarok nem  
m in d e n  igéjüket, hanem csak a szlov-it 
szólni é t lapít lopni igéjüket orozták a

revételt tehetünk. A ayár állag hőmérők
lete volt 2l-7°, tehát 04® normáléjá alatt 
maradt, minek oka a jnniusi és angnsztnu 
bő esők általi lehűlés volt. A nyári csa
padék felülmúlta normáléját 334 mm.cl 
és hasonlított az 1869-ikihez. Csak a zi
vatarokra nézve rendkívüli volt, 24 égi- 
háboru és közte 4 jégesővel! A jeges zi
vatarokat jeleztük már májns és jnnius 
l-sején e lapokban. A fenebbi észlelések 
következtében valószínű, hogy a szeptem
ber nagyobbrészt szép és száraz mara- 
dand; october végére és novemberre pedig 
még sok csapadékra számíthatunk.

Herczeg Lak 1880. szeptember l én.
Markovics.

P é c s  sz . k i r .  v á ró *  la k o s a ih o z !
Miután a pécsi önkény tes tűzoltó egylet 

paracsnoksága kebelében támadt viszályok 
a legőszintébb és legelőzékenyebb módon, 
a nevezett parancsnokság tökéletes meg
elégedésre kiegyenlítettek, az alólirt egyleti 
elnökség kötelezve érzi magát ezt a város 
lakóságnak tudomására hozni és egyúttal 
értesíteni, bogy a tűzoltó egylet megfelő- 
ebb alapra orgauizáttatott, minek folytán 
a város lakossága saját érdekében felké
retik valódi polgári érzelmüket az újonnan 
megerősített lutézmény iránt tanúsítani, a 
tisztelt közöuség isin :rje végre kötelességét 
és evvel az egylet biztosított léteiének 
fontosságát, és tekintse az egylet ügyét saját 
ügyének, mert a nélkül és a tisztelt közön
ség támogatása nélkül ez fenn nem tartható.

Ez alkalommal nem mulaszthatjuk el 
e város erőtelyes ifjúságát felszóliitani, 
hogy erkölcsi kötelességének ismerje az 
egylet működő tagjává lenni, csak nem le
het szégyen, midőn annak élén az ország 
legmagasabb tekintélyei állanak, az egylet 
pártoló tagjai pedig teljesítsék tovább is 
az elvállalt kötelezettségüket és az úgyis 
csekély dijját fizessék le pontosan, mert 
ez által első sorban biztosítják az egylet 
fenuálbatását, végre felbivatnak mindazok 
a kik az egyesület pártoló tagjaivá ma
gukat fel nem vétették, lépjenek be miuél 
előbb, mert ez polgári kötelességük, s mert 
csak egyértelmű működés által lehetséges, 
bogy az egylet erősbülui és a város dí
szére válni fog, és ily módon könnyű lesz 
neki a veszély perezében a követelmé
nyeknek minden tekintetben megfelelni.

Ua a vészharangok megkondulnak 
szívesen teszttk koezkara életünket polgár
társainkért, de ezek azon csekély pártolást 
ne tagadjak meg, a melyet tőlük kérünk!

llaberenyi Pál Aedinyer János
a pécsi óuk. tuzoito egyl. polgárai, mint a tűzoltó

főparancsnoka. egylet elnöke.

Törvényszéki csarnok.
Előadott polgári perek:

1. Varga János mint Riad kü-ség 
•irája — Auszterlltz Márk és neje ellen, 

439 in. 35 kr. iránt. 2 . Müller Adnia Jehu 
János ellen, birtokba helyezés. 3. Németh 
József Becs szab. kir. város t. ügyésze 
Petertay József gondnok által képviselt 
Foszlávszky János ellen gondnokság alá 
helyezés. 4. Nemeth József Pécs szab. kir. 
város t ügyésze Csigó János gondnok 
által képviselt Stetz Jozefa ellen, gond
nokság alá helyezés. 5. Németh József 
Pécs sz. kir. város t. ügyésze Csigó János 
gonduok által képviselt Martinomé Anna 
ellen gondnokság alá helyezés. 6 . Pfeifer 
Anna — Horváth János és neje ellen 303 
Irt. 68 kr. iránt. 7. Balázs József — Bálint 
József és érdektársai ellen iugatlanok tu
lajdonjogába leendő behelyezés.

Előadandó büntető ügyek:
Szeptember 7-én: Bontíglio Flórián 

ellen életbiztonság elleni meréuylet. Walter 
Ignácz ellen hamis eskü. Szeptember 10-én: 
Panta Mihály és társai ellen betöréses

szlavoktói; de éppen öuuek vau legkeve- 
sebb joga ezt lopásnak nevezni, kit az 
olvasó közönség, czikke keltében épen 
tetten ért, mikor e hó idegen angnsztus 
nevét miuden zseuirozás uélkül a világ 
szeme láttára zsebre rakta. Azt gondolja 
nem tudjuk, bogy e név kinek tulajdona? 
Hát a folyók, begyek nevei nem azok 
tulajdonai, akik e neveket alkották? Vagy 
a tolyók, hegyek, vidékek nevei nem olyan 
tulajdonnevek, miut a hónapok nevei? Jól 
tetszik észre venni, bogy az igen keveset 
nyom a latban, minő népek laktak ma
gyarok bevándorlása előtt e vidéken, mert 
a szóban lévő nevek első alkotásában e 
népek ép oly ártatlanok, mint a később 
bevándorolt délszlávok, kik csak a készet 
vették át, és nem maguk teremtették a 
töldirati neveket. Ily esetben csak azért 
szükséges a jelen idő névalakjait tekintetbe 
venni, hogy a nem szláv olvasónak az 
alaktanba való bevezetésére meggyőző 
példákat állíthassunk szeme elébe.

A mit Tibiscus =  tibiscse =  Tisza 
folyónév jelentésének megállapítására ne
kem ajánlani tetszik, azt sajnálom, bogy 
egyátaljában hasznavehetetlen; de meg 
inkább sajnálom, bogy a véletlen kiszá
mított maiitiával ön tanácsa hasznavehe
tetlenségének előre legyőzésére az én kri
tikai disquisitiomat épen ön tréfájának 
elébe szedesse, mi áltat engem is annyiban 
megrövidített, hogy Ön szláv uyelvbeli 
alakérzéke az általam felállított hypothisis 
sorsának eldöntéséhez most már t. i- e 
kis gikszer ntán nehezen fog hozzá já
rulni.

De kérem szeretettel, hogy hívják azt 
a sokacz falut, melyben 20 év előtt két 
területnek a szép Bese fészek és Malomszék 
magyar neveket régi okmányok alapján 
visszaadni szíveskedett ? És hogyan hívták 
e területeket a sokaczok 11 év előf ? 
Biztosíthatom tisztelt nraságodat, hogy 
ezen esetben, ha a sokaczok esen elő tünlt 
nj magyar neveket szlarizálták, a ttese- 
fészekból Besetiszkát, a Málomszckből pe-



InpK tTivári Pál és társai ellen be
töréses lopás. ____

Különfélék.
— Ö felsége a király újabb intés- 

kedése következtében Sauibor ból csak e 
b«l 20-án fog elutazni, onnan Lengyel- 
Mihályio és Miskolczon át előbb két napra 
Gödöllőre megy és 23 án Czeglédre 24 én 
Pécsre érkezik. — Az utazás részletei 
pontosan még nincsenek megállapítva. — 
A király az altöldi és villány-pecsi vas
pályán érkezik Pécsre reggeli 7 órakor 
es az indóbázuál a hatóságok főnökei által 
fogadtatik, — tiz órára van eddigelé ki
tűzve az udvari méltóságok, a papság, a 
hatóságok, katonaság képviselői és más 
küldöttségek legkegyelmesebb fogadtatása, 
ezután napirendre kerülne a varos neve
zetességeinek, intézeteinek és a sátortábor 
és a honvéd lövölde megszemlélése, estve 
bat órakor udvari ebéd. A hivatalos pro 
grammhoz hozá járul az este 8 órakor 
a  város kivilágításával rendezendő nagy
szerű fáklyás menettel való tisztelgés, 
különösen a székesegyház és templomtér 
a sétatérrel együtti kivilágítása oly nagy 
szerű lesz, hogy minden eddigit messze 
túlhalad. — .'Szept. 25 én délelőtt ő fel
sége megszemléli a városunkban már ösz- 
poutositott honvéd hadosztály gyakorlatait 
es estve a pécs-barcsi és bares-soproni 
vasútvonalon visszautazik Bécsbe — A 
részletes programra ma állapittatik meg 
és azonnal felterjesztetik a belügyminiszté
rium utján. — Városi képviselőségünk 
számos szakemberek beosztásával hét bizott
ságban működik az ünnepélynek fényét minél 
inkább emelni, a megye sem marad hátra 
és a szomszéd törvényhatóságoktól ugyan 
ezt várhatni, szóval a mostani királyi és az 
1852 i császári útközt nagy lesz a különbség.

— Király ö  felsége örvendetes Pécsre 
jövetele már előre veti városunkra fényét. 
Mindenfelé ujjitás és csinosítással találko 
zik szemünk, a hová csak tekintünk. — 
Sétaterünk már a nyár elején oly díszessé 
alakíttatott át, hogy az nem csak városunk 
művelt közönségének lett legkedvesebb szó
rakozási helye , hanem díszét képezné 
bármely világvárosnak is, miért Lechner 
Gyula városi tanácsost, kinek az átalakítás 
csinosítás és fentai tás körűi tagadhatlan 
érdemei vannak, méltó elismerés illeti. A 
sétatér renoválása azonban tisztán szépi- 
tészeti okokból eszközöltetett, mig a bel
városi iskolaépület botrányosan kopott 
sárga fala egyedül a fejedelem fogadására 
tett készülődések alkalmából ismerkedett 
meg a meszelővei. De nem csak a köz
épületek, hanem a magánházak tulajdo
nosai is mindent elkövetnek, hogy a ma
gas vendég megérkezésére városunk miuél 
ünnepélyesebb arezot öltsön. — Itt kurio- 
sunképen, az eszmetársulás folytán, felem
lítjük, bogy a napokban egy barátunk 
járt itt a fővárosból, ki a Nádor kávé
házban alig tudott hangot adni a fölötti 
csodálkozásának, hogy egy ily nagyon is 
hétköznapi kinézésű kávéház ablaküvegjeit 
Kratzman-féle üvegfestészet remekeivel 
Iá. ák el. Mi jó Ízűt mosolyogtunk rend
kívül rövidlátó barátunk ezen eklatáns 
tévedése felett, s nehogy kellemetlen csa
lódás érje, nem is beszéltük el neki, hogy 
a kávéház felső ablaktáblái korán sem 
Kratzman művészi ecsetétől, hanem attól 
lettek a homály alatt oly különböző szint 
játszók, hogy a kávéházat minden évtized- 
hen újra mázoló szoba-festőnek az ablak 
tábláira hullatott festékkeveréke egyesült 
a kávéházi pipatUsttel, és porral, mi bi
zonyára a tulajdonos szemeit gyönyörköd 
teti annyira, hogy a szolgálatot tevő sze 
mélyzet nem bátorkodik a vizes törlő ruha 
kúrát alkalmazni ezen szemet és ízlést 
egyaránt sértő látoiuány eltávolítására. — 
Az indus fakir, — ki bálványát úgy tisz
teli, hogy szemébe köp — nagy szorga-

dig Malamiszkát csináltak, mert nyelvbeui 
alakérzékük más szlávizálásra őket nem is 
vezethette. Ha pedig Besefiszka helyett 
az ódon alakú Kesctincze van nálunk di
vatban akkor e Besetincze a dűlő azon 
régi szláv neve, mit uraságod igen helye 
seu Besefészekké idomított át. Hasonló- 
képen , ha Málamiszka nincs divatban, 
akkor a Ministye még kevésbé lehet di
vatban, mert azon régi malomhely, mely 
önalbalmat adott, már századokkal ön 
odajövetele előtt a sokaezokuak is alkal
mat adhatott a Meliuistye (nem ám Mi- 
nistye vagy Aliinistyc név használatára, 
mert e főuevek épen Malomszéket, malom 
helyet jelentenek. Mlinár, molnár, Müller 
sem lopás ám !*)

De ho| van a délszlávoknak velük 
született finom alakérzéke, iia „Lakócza"* 
helynévben a csa, Malomszék■* helynévbeu 
a szék szótagot egyformán istyé-re szlá- 
vizálták, ellenben Maróesában az idegen 
szerű csa szótagot egyszerűen átvették, 
Babócsában pedig a csa végszótagot váce 
ra szlávizálták volna? Hát a Boszniában 
lévő Bobovistye bagymatermő helyet je
lentene, mint Lukovmtve hagymatermőt 
jelent ? Ott is a magyar Babócsa adott 
volna szlávizálásra alkalmat? Nem uzy 
van. Babócsa a buba bogár szótól erede
tileg Bubóvacs volt és ma is az a szia 
voknál és ebből épugy lett a hivatalos 
illetőleg ősmagyar, később latin és most 
ojra magyar nyelvben a Babosa, Bobosa 
Babolesa helynév a régibb időben, mint 
Lukovistyéből Lakócsa a törökök kiűzetése 
utáni korszakban. 1563—64-ben Lakócsa, 
mint helység még nem létezett, hanem 
Szén-Borbán községnek egyik dülejét ké
pért , melyben akkor 53 megszállott sessió 
volt most pedig csak b ljl  sessió van. Le
hetetlen volt tehát azon területet a törökök

á  Ltín „Molitor“ szó után képűivé. Sierk.

lommal gyűjtögeti a pipa mocskot, melyet 
a kígyók pusztítására használ, s igy talán 
az ablaküvegmocsoknak is van valami 
gyakorlati haszua ? — mert a mennyiben 
e kávéház geutlemann tulajdonosát ismer
jük, feltesszük, hogy különben nem engedné 
meg, hogy e különös productum vendégei 
szemérzékét sértse. — Gusztus dolga nem 
lehet, mert akkor nem is szólnánk róla, 
mivel de gustibus non est disputandum.

—A'rendőrség figyelmébe. —A fogyasztó 
közöuség most nemcsak azzal vau sújtva, 
hogyjazjélelmiczikkék árai valóban iudoko 
latlauul, néhány lelkiismeretlea fosztogat ) 
üzér jelentései és hírlapi közleményei 
folytán városunkban emelkedőben vaunak, 
hanem a mértékekbeni csalás is a leg
szemtelenebb módon indult virágzásunk. — 
Nem ritka az eset, hogy 500 gramm marha 
vagy sertés és borjúhús be'yeít 300 grara 
mot hoz haza a cseléd és eunek is uagyobh 
része csont. — A megcsalt vásárló a vi
lágért sem meri a városi hivatalos mér
leget igénybe venni, mert a piaezi dámák 
és nrak szitoközönátől a tisztelt kapi
tányság összes rendőreivel sem óvhatná 
meg. — Itt hivatalból és gyökeresen kelt 
intézkedni és nem bízni a megtorlást ma
gán panaszok beérkeztére, mert a vásárló 
magánosembernek, pedig nagy részt asszony 
és cselédnek niucs ideje arra, hogy a 
vizsgálat és tárgyalás végett a városházáit 
azt vesztegesse. — A rendőrség egy tapin
tatos közegének váratlanul is hivatalból kell 
ellenőrizni szakadatlan és szórványos után- 
méréssel a mérték igaz voltát. — A meg
fogott bűnösök büntetésénél pedig ne gya
koroltassák kegyelem!

— Idő járásunk két hét óta többnyire 
derült volt, Augusztus végéu néua ugyau 
szakadozott felhők bontották az eget, de 
az eső szerencsére elmaradt. — Szeptem
ber kezdetéu a hőmérsék emelkedőben vau, 
a mi a szőlő és más terméuyek külöuöseu 
a tengerinek érlelésére igen kedvező lesz 

-kivált, ba jeles meteorologuuk Markoviét 
főmérnök urnák lapunk mai számábau 
szeptember hóra közlött időjóslat a beteje- 
süi. — A bor ott, hol a szőlő rodhatásba 
még nem ment át, még meglehetős jó 
minőségű lehet, mennyiségre azonban a 
múlt évi termes telét sem ütheti meg.

— A phylloxera kutatásra kiküldött 
miniszteri biztosok megyénkben már meg
kezdették vizsgálataikat, — a pécsi szőllők 
újra átvizsgálását is eszközli Bíró Lajos 
miniszteri biztos, ki mára batina monostori, 
a harsányi és siklósi úgy turonyi hegy 
déli dűlőit is átkuttata, de szerencsénkre 
még nem akadt a veszedelmes szőllőtetüre 
— Ne is találjanak reá megyéukben!

— A pécsi könyvnyomdász-egylet 
rokkant özv. és árva oszt. alaptőkéjének 
gyarapítására adomány képen befolyt: N. 
N. 5 frt a t. czipész-testület gyüjtőivéu: 
Putz Karoly 40 kr., Geisz János 20 kr., 
Chalupni Ferencz 20 kr., Benczenleiter 
Józset 50 kr., Negele 30 kr., N. N. 30 kr., 
N. N. 20 kr., Kuschera 20 kr., Rosner 
György 20 kr., Asztalos György 20 kr., 
Proszdorf 10 kr., Branke Gnörgy 20 kr., 
Tiefenbacüer Ferdinánd 1 írt összesen 9 frt 
ehhez a már közzé tett 49 frt 20 kr., 
összesen 58 frt 20 kr., mely adományokért 
az egylet az egykor ezzel segélyzendők 
nevében a nemes adakozóknak forró kö
szönetét nyilvánítja. — Miután a gyűjtések 
beszüntetnek kéretnek a még netáni ada
kozók, adományaikat az egyleti elnök 
(Taizs féle nyomda) kezéhez juttatni.

— A szigetvári csatának szeptember 
hó 7-ikére eső évfordulóját mint minden 
évben úgy az idén is kegyeletesen meg
ünnepelik a szigetváriak. A nagy mise 
után való egyházi beszédet az idén Ft. 
Verbőczyi István pécsi zircz-czisterczita 
rendű tanár ur tartja. Ismerve a tanár ur 
gyönyörű szónoki előadását és irályát már 
előre is, szónoki remekműnek mondhatjuk 
e beszédét.

kiűzetése után lakhelynek lakácsnak vagy 
Lakácsának elnevezni, mely akkor lakat
lan volt, és csak szlávok állal, és csak 
későbben lett Zagoriából betelepítve, mely
nek tájnyelvét az öregebb lakosok még 
az én időmben is beszélték.

A legnagyobb tréfa azonban az, hogy 
Gareis urnái az igen keveset nyom a latban, 
hogy a magyarok bevándorlása előtt, mely 
nép lakta e vidéket? a mire aztán 
egész súlyával ráillik áenecáuak azon 
észrevétele: „Qui ad paucu respiciunt, de 
lacili prouuneiaut,* a kik kevésre tekin 
lenek, miudcut könnyűnek mondanak. E 
tréfa azonban egy másik igen éles eszü 
észrevétellel érintkezik, hogy t. i. nem a 
népvándorlás zagyva folyamában, hauetn 
a római foglalás előtti őslakókban kell a 
folyók és hegyek ueveiuek alkotóit keresni.

Azon tréfa azonban már egy kissé 
malitiával is határos, a hol ön rám fogja, 
hogy én a Ság sötétedéséből érveltem, és 
hogy az Berzsenyinek nem a távolság 
miatt, hanem mert este volt, látszott sötét
nek. Az én gondolataim menete ez volt: 
az idő távolsága miatt messze sötétedik 
előttem a km it és tm it egy jelentésűnek 
feltűnő gyökök közötti azon összefüggés, 
melynél fogva a k és t egymást képvisel
heti; messze sötétedett a Kemenes aljától 
nappal elbúcsúzó Berzsenyi előtt a Ságh 
teteje; de bezzeg még jobban sötétedik a 
jelentésben szláv Bakony ősneve, mely 
szinte sötét vöröst, vagy barna vöröst je 
lent. A kutforrások nem bírásából sem a 
Temes, sem a Kemenes jelentésére nézve 
soha egy betűvel sem érveltem, a két név 
magyarázatára nézve pedig tökéletesen 
miud egy, akár egy akár két külömböző

Syökből származnak. Annyi bizonyos, hogy 
[áros és Marmaros egy gyöknek a szár

mazéka ; de Temes és Kemenes származás 
egy gyökből csak valószínű.

Különben köszönetét mondok azon

— A helybeli nőegylet védnöksége alatt álló 
gyermekért f. hó 11-én taue svigalominal 
összekötött megnyitási ünnepélye fog meg- 
tartartatni. melyre a t. ez.közönség tisz
telettel meghivatik. — A kert fényesen 
ki lesz világítva. Jó ételek és italokról 
gondoskodva lesz. Belépti dij: 1 frt csa
ládjegy 3 frt.

— Esküdtszéki tárgyalás volt a na 
pókban Debreczenben, melyben Szatmáry 
Károlyt, az „Ébresztő1* czjmü lap szer
kesztőjét, egy czikke miatt felségsértőnek 
nyilvánították — 11 szóval egy ellen; 
minek folytán a bíróság másfél évi fog
ságra Ítélte.

— Szekrényessy Kálmán aug. 29 én 
átúszta a Balatout, leguagyobb szélességé
ben. Balaton-Füredről Siófokra a reggeli 
hajóval ment, nagy társaság kíséretében. 
Az indulásnál a partou nagy töjueg volt 
jelen. Siófokon ötszáz főnyi közöuség 
fogadta az úszó athlélát, ki később kevés 
kideg sültet, két lágy tojást és két csésze 
tiszta teát regelizett. A Balaton hőmérséke 
18'5 fok volt, a levegő 20. Szekrényessy 
Kálmán a közönség nagy éljenzésére dél
előtt 11 óra 7 perczkor ugrott a siófoki 
mólóról a Balatonba, Uszósapka nélkül. 
Hét ladik kisérte mintegy nyolezvan főnyi 
közönséggel. Az Az úszónak kezdetben 
nagyon erős keleti szél, öles hullámok 
tették útját nehézzé. Délben szélcsend 
állott be, mikor a siófoki csónakok egy 
része visszatért Siófokra. Délután ismét 
hullámos volt a tó estefelé pedig sziGte 
viharos. Füredről az első ladik délután 
három órakor ért az úszót követő csónak- 
rajhoz, melyhez később még nyolez bárka 
és Andley Gosling két vitorlás yachtja 
csatlakozott, szintén Füredről. Szekrényessy 
Kálmán úszás közben nem kért semmi 
frissítőt és csak három óra felé kezdett 
fázni. A Batatou füredi úszó fürdőházba 5 
óra 52 perczkor érkezett meg, tehát 6 óra 
és 12 perez alatt A győztes úszót a parton 
várta egész Balaton-Füred éljenzés, zene, 
díszes koszorúk, csokrok, virágok, mozsár- 
lövések fogadták; igazi diadalmenettel, 
zászlókkal vitték fel a uagy vendéglőbe, 
hol általáoi üdvözlés volt. Szekrényessy 
a partra lépvén kitünően érezte m agát; 
testhőmérséke volt 35-2 fok, érverése 76, 
de gyenge. Rögtöu 3 csésze forró teát 
ivott. Másnap is jól érezte magát, miuél 
fogva fogadásokat elfogad az idén még 
megkísértendő oda és visszauszásra.

— Gyöngy állapotok — Báttaszéken 
a mint a „T. K."*-nek Írják aug. 18-án 
Szegszárdról jövő csendőrök Magyar Ab 
rahám és Magyar Zsifko társaságában a 
korcsmában ittak és — veszekedtek. — 
Magyar Zsifko az utczára menekült, s 
Maezkovics István csendőr egy bárddal 
fegyverkezve után rohau, eléri és kopo
nyáját széthasítja, a csont szétrepedt a 
velő kilocsaut. — Ez délután 4 órakor 
történt számos jajveszéklő közönség előtt 
az utczán, a gyilkos pedig, kit nagy ne
hezen lehetett a hulla további marczan- 
golásától elvonni, azután vadállatként or
dítva elfoglal á a városbiró hivatalszo- 
báiát és ott kalapfeltéve sétált. — Azután 
az a legnagyobb baj, hogy nem csak 
Tolna megyében, hanem másutt is válogatnak 
ilyen rendőröket.

— A gyufa feltalálójának haláláról 
való hir a „F.“ után körntat a tett hazá
ban. — Most Irinyi János földbirtokos 
Vértesről felszóllal, hogy ő a gyufa felta
lálója nem csak nem halt meg, hanem jó 
egészségnek örvend; — Irinyi J. Nagy
váradon jogi tanulmányát végezvén, elment 
Bécsbe a politechnikai tanfolyamra és ott 
találta fel a dörzsgyufa készítését, 1840-ben 
került Pestre, a hol gyufa gyárat állított, 
melynek üzletével 1848-ban felhagyott, 
szabadalmat találmáányára sohasem vett.

-  Helyesen fejezi ki a „Függetlenség*

körülméuy felfedezéséért, hogy a Baranya 
vármegyét a Baranyának mondó sokaczok, 
Baranyavárt Brnyevár nak nevezik, a mi 
nem mostani alakítás, hanem hagyomány
ból átvett ősnévre vall. A mostani szlá- 
vizálás legfölebb brána borona, vagy 
brányevina védett hely, vagy tilos, hely
névre vezethetett volna.

Magyar ország története történet előtti 
földiraton mozog és nincs nemzet, melynek 
nyelve az előtte uralkodott nemzet nyel
vétől szavakat át nem vett volna, a mi 
még igen keveset nyom a latba; hanem 
a mi már lényegesebb, az is tagadhatatlan, 
hogy a szláv nyelv a magyar nyelv eredeti 
alaktanára is tetemes befolyással volt, 
minek kitüntetése érdekes feladat volna 
a szláv és a magyar nyelv alaktanát egya
ránt jól ismerő pbilologusra nézve.

Tréfával lehet juxot csinálni; de nem 
világosságot terjeszteni. A nemzeti költők 
regéit senki sem fogja komolynak venni, 
mikor minden földirati nevet valamely 
üstökös ütközet intézőtől, vagy kalandor 
lovagtól származtatnak, mely tekintetben 
Tompa valóságos szinaranyat szállított 
költészetünk dús tárházába. A m. tudós 
társaság komolyabban gondolkodott, mikor 
a helyirati nevek magyarázatára nézve 
kiadott iránypontokban azt mondta: Né
mely helyirati nevek történeti férfiaink 
neveit fogják feltüntetni, másokról befog 
bizonyulni, hogy őseink azokat itt lakott 
és talált népektől vették áltál — vagy 
kisebb folyók és patakok, gyakran görbe, 
tekergő, karingós folyásaikról neveztettek 
el. Lásd: A helynevek magyarázója, ifjú 
Késő Ensel Sándortól I. füzet, IV. lap.

Komoly útbaigazítást is köszönettel 
fogadok, Gareis úr.

Lakócza 1880 aug. 22.
Sterba János 

____  plébános.

abbeli óhajtását, mikép I. ur találmányának 
történetét részletesei! leírná.

— A  tűzoltók pozsonyi nagygyűlésének 
ünnepélyén egy helyütt kitűzött fekete-sárga 
zászlót négy egri tűzoltó — gyakorlatuk 
szabályai szerint egyik a másik hátára 
állva lerántották és a sárba dobták. — 
A fekete-sárga zászlós osztrák hazafinak 
Pozsonyban egyébként semmi baja sem 
történt.

— Pécs városában több éven át 
tartózkodtam ez időben itt szerzett jóba
rátaim és jóakaróimtól Sopronba történt 
kinevezésem és átköltözködésem alkatmá
val az idő rövidsége miatt személyesen el 
nem búcsúzhatván, megkérem ezúton, 
hogy vegyék jó szívvel bucsuzásomat és 
a baráti „Isten veled“-et. Garay Károly.

— Kérelem. A  legmélyebb tisztelettel 
megkérem a szives gyűjtőket, kiktől még 
nem kaptam meg a győjtőiveket, bogy 
kegyeskednének azokat az előfizetési pén
zekkel egyetemben f. hó 10-éig hozzám 
okvetlenül beküldeni. Egyúttal megkérem 
mindazon t. műpártolókat a kik még 
nem fizettek elő, de szándékuk vagyon 
költeményeimet előfizetés utjáu (bolti ár 
több!) megszerezni, f. hó 10-éig ebbéli 
szándékukat kegyeskedjenek egy postau
talvány által tudtomra adui. Lakom: 
Pécsett, apácza-utcza 9. sz. Fűzött példány 
80 kr. díszpéldány 1 fr. 40 kr. Előfizet
hetni lehet még Weidinger Nándor és 
Wálentin Károly urak könyvkereskedésé
ben. Kérelem megujftása mellett maradok 
különös tisztelettel, Pécsett, 1880. szep
tember hó 4-én Várady Ferencz.

— A kecskeméti kofa és a fináncz. 
A „Független Hirlap“ írja: E hónap 24-én 
reggel a kecskeméti piaczon egy dohány
árus kofa — ki a „csomókat"* szoknyája 
alatt szokta tartani — egy fiatal fináncz 
által gyanúba vétetvén, figyelemmel kisér 
tetett. És valóban a fináncz „orra** nem 
hiába érezte a „szagot,“ mert az asszony 
meg volt pakolva dobánynyal. Megkezdő
dött a vallatás. A kofa tagadott, a fináncz 
állított, a publikum pedig gyülekezett. 
Mikor a fináncz látta, hogy szép szóval 
semmire sem megy „kutatni** kezdett, és 
támadását — amint kivehető volt — az 
alsó szoknyák ellen irányozta. De hát ez 
már „szemtelenségnek“-nek tűnt fel a kofa 
előtt, és a fiuáneznak jobbról is, meg a 
balról is adott pofonokat, és mig a fináncz 
csakcsillagokat látott, addig a kofa lerúgta 
lábáról azokat a híres pattogó „papucsokat “ 
és elkezdette a finánczott amúgy isteni
gazában agyahugyálni. A fináncz erre 
kirántotta a kardját, a kofa pedig eldob 
va a papucsokat, elvette a tináncztól a 
kardot és a szegény gyámotlaut addig 
verte vele, míg csak a kard ketté nem 
törött. A kofa már készült a markolatjával 
ütni, de a fináncz uccu, vesd el magad, 
nekiiudult a szaladásuak. A kofa utána. 
Már már elérte az igazán „kardos kofa,** 
mikor a fináncz beugrott egy házhoz és 
az ajtót eltorlaszolta, miközben szivsz&g 
gattó hangon segélyért köuyörgött. Ekkor 
azután a kofa megelégelve a közönség 
tapsát, dohányával, a gyözelemjelvényével 
a folyton éljenző publikum között elhagyta 
a csatatért; a fináncz pedig miudaddig a 
torlaszok között „ szorult, “ mig a felmeutő 
csapat számára meg nem érkezett.

— Hamisított bor, mérgezett liszt. 
Maholnap odáig jutunk, hogy mérgezés 
veszélye nélkül élelmet, italt sem élvezhe
tünk már. —A „Szathmármegyei Közlöny* 
szerént Schvarcz Mór mátészalkai gőzmal
mából arzenikumma! mérgezett liszt került 
ki, melytől többen megbetegedtek, két 
egyén meg is halt. — E hirt Schvarcz 
rágalomnak nyilvánította és sajtóperrel fe
nyegetett. — A „Függetlenség"* egy leve
lezője igazolja a mérgezés tényét, a ma
lomban lévő patkányokellen ugyanis arzén 
golyókat hintettek el, melyek szétporlódván 
a liszt közzé keveredtek s juu. 26-a óta 
21 mérgezési eset fordult elő, — kettőnek 
halál lett a vége, — kettőnek végelnyo- 
morodás. Füleki Pál gyógyszerész analy- 
zálta a szálkái lisztből sütött kenyereket 
s arzenikumot talált bennük; a járásbíró
sághoz beküldött jelentéshez csatolta a 
méreg biztos jelenlétére való arzenikum- 
tükröt is porczellán táblán. Dr. Felletár 
Emil budapesti orsz. vegyész sziutéu kon
statálta az arzenikumot a kenyerekben s 
a meghalt négy éves fiúcska beleiben. 
Schvarcz a malmában volt korpakészletet 
elégette, hasonlóan a malmában őrlett s 
már a boltokban árulásra kész lisztet, az 
alispán 200 frtig bírságolta a malom tu
lajdonost és malmát rendőri felügyelet alá 
helyezte. — Varga András m. szálkái lakos 
határozott mérgezési tünetek közt elhalt, 
s két jelenlevő orvos vesebajt és tüdőgli- 
műsödést konstatált a halál okául. Ezek 
ellenében dr. Neuburg Gyula m. szálkái 
körorvos fentartá azon nézetét, hogy itt 
arzén1 mérgezés forog fenn. S az ő eré- 
lyességének köszönhető, hogy a holttest 
belrészei a budapesti egyebemre felküldetek 
megvizsgálás végett. És mi történt? Dr. 
Neuburg azon este midőn a bonczolás 
történt, — talán, (?) bogy két más orvos 
ellennézete daczára bátran kimondá véle
ményét, — a kaszinóból hazament, drabális 
gubás ember által orvvul megtámadtatott, 
a reámért botütést azonban, bátran szembe- 
száltva a támadóval, balkarjával szeren
csésen felfogta, az ipse pedig a bot hátra 
hagyása után hősileg megfutott. A merénylőt 
a reudőrség felfedezte. Neve Putirka Mihály, 
ezelőtt a Schvarcz féle gőzmalomban szol
gált. Kihallgatása alkalmával azt adta elő, 
hogy dr. Neuburggal semmi baja nem volt, 
hanem a Schvarcz Mór gőzmalom tulaj
donos sáfárja, bizonyos Taub vagy Bumerli 
Abris 10 frtot ígért neki, ha dr. Neuburgot 
megöli; ezért vállalkozott az orgyilkos
ságra. A vizsgálati iratok a szatmár-németi

kir. törvényszéknél vannak, s'a mérgezési 
Ugygyel kapc8olatcMio fog tárgyaltatni. 
A Sopron' bán olvassuk, hogy Sclienk 
és Klaber ezégnij megejtett bor vizsgálatok 
folytán kilencz rendbeli vegyelemzés ha
misítást és abnormális összetételeket k 
statált, az ügy az ottani kapitányi hivataluk 
tétetett át a közegészségi törvénvszeriuti 
szigorú eljárás végett. -  De lesz-e az 
eljárás elég szigorú? -  Az eddigi példák 
legalább nem mutatnak arra, mindenütt 
azon törekvés észlelhető, hogy a bűn és 
botrány elpalástoltassék és a bűnös meg 
érdemlett fenyítése alól kibúvhasson,

i r o d a l o m ,
P= MÍ^ner Lajosit derék könyvkiadón ismét 

ÍST. aJ 7*UaUt°t indított meg „Szépiro  d» I mi 
Könyvtár* czim alatt A megjelent első fűiét 

megkezdi Heme költeményeinek fordításit
I.öW ro ~  A »>«odik nam  Milku
Izidortól Mindenütt es sehol“-t tartalmazza A 
díszesen kiállított füzetek kétlieteukint jelennek 
meg 8 retbon Minden kötethez a szerzőnek fény-
"y°"!$£v*re*l[i T ,  jiru l" ~  Előfizetési ár egy evre; ̂ fü z e tre  7 frt 50 kr. -  Egyes füzet ara 30 kr.

S S ,A •>4U*F*r Könyvesháí- cunni Aigner 
fele vállalatból meglelem a 79- ö l . szám, tarcal-
muk: „Megtörtek egymást- elbeszélés Kvaseav Edé- 
, ’ ei "Barom találkozás*- i’urgenev Ivántól Pa- 
taky Antal fordításában. Az előbbi kettős szám 
ara 40 kr. az utóbbi egyesé 20 kr.

=  Raul inaim Frigyes kiadásiban Buda- 
pesten megjelenő „Magyar Lexieon“ 60 és tíl-dik 
füzete megjelent. Egyikhez Észak-Amerika térképe 
a másikhoz az emberi test** a belső szervei elét 
eE>tunteto rajzolat vau mellékelve. E«y f,,ze, „r.
^kbern j egre0delhet5 3 ,,elyWi ^önyvkereskedé*
, . , —  Képes Családi Lapok. A 4ö-ik 9zim 
tartalma: Rokon szivek találkoznak. Elbeszélés 
irta Hevesi József. — Azi kérditek. Lévai költe
ménye Lant es kard vagy: Petőfi élete és halnia. 
Irta Aldor Imre. [Folytatás.] — A titok Vacaoo 
Emil ebeszelesu. [Vége.] _  Érdekes amerikai 
vendegek. A cstkoeza. — Utazás Közép-Ameri- 
kában. Az első szülött. — Beteg szivek Elbe
szélés, irta Degré Vilmos. _  A bankar ur titkai 
raddon E regénye. [Folytatás.) -  Humor: Ado
mák. — Mozaik: — Gondolatok. -  Szerkéztől 
üzenetek.

Képeko: A-csikócza. — Az első szülött' — 
Utazás Közép Amerikában. — A humorban. Ké- 
kép. A mazíkban: Boszorkány mester az indi
ánok közt.

A melléklapon: A hét hírei. — Heti naptar 
— Kerdesek és feleletek.

A borítékon: Sakjáték. — Talányok — 
Talanyfejtések — Feleletek folytatása. — Hir
detések.

A havi melléklet. „N ivilág“ czimü divatlap 
augusztus havi száma a jelen számhoz van mellé
kelve. Kiadja Mehner Vilmos Buda pesten. Előfi
zetési ára egész évre 6 frt. évre 1 frt. 50 kr 
Egyes heti szara ára 15 kr.

=  ,.A pánszlávizmus földrajzi lehetetlenség 
rögeszme,** czira alatt kiadandó munkára előfize
tésre felhív szerzője Héya Mihály, ki müvének 
irányát következőkben ismerteti:

„E mú feladata: az érdeklett fajok közt po
litikai dogmává emelui ama gondolatot mikép: a 
szláv világba beekelt történelmi nemzetek — magyar 
román, török, görög — halála nélkül a pánszlá
vizmus eszméje valósithatlan; minélfogva legszen
tebb közös érdeknek ismerjék fel eme nemzetek, 
a pánszláv eszme valÓ9Ítasara ezelzó törekvéseket 
közösen, élet-halál tnsa árán is megakadályozni, 
egyedül azért: mert valósulisa ennek, ama nem
zetek politikai halálát, physikai megsemmisülését 
kérlelhetlenül maga után vonná.

Az angol legújabb parlamenti választásokkal 
a russapkil elemek szaporodtak; szükség tehát ma
gunkat az adott helyzettel szemben tájékoznunk.

hajunk a három halom és négy folyam ölén 
ezer év óta hatalmas, -r- s e romlatlan, e fertő
zetlen táj uj, dicsőbb ezredekig nvnlé életre ér
demesült, jogosult s hivatott is, — de csak úgy: 
ha mint mindenkor eddig a viszonyokkal számolni 
tudott, ma is a politikai helyzet magaslatára emel
kedni képes; ha európai barátaival úgy: mint elle
neivel szemben követendő magatartásának öntuda
tos körvonalzatával bir.

Minden nép, faj, sőt egyén is ma egyéni 
függetlensége érvényre juttatásáért hatalmas tusát 
vív; s méltáu: mert az egyéni szabadság, függet
lenség a naggyá, hatalmassá fejlodhetés feltétele.

Nemzeti egyéniségünket, függetlenséglinket 
nem egy csapás fenyegette már slázadókon át; de 
e nemzet önmagában bízott; erejével úgy mint 
barátaival s elleneivel józanon számolt; s mint 
olyan, százannyi ellen közt fenállott, sót virult egy 
hosszú ezreden át.

Ma a pánszláv áramlat fenyeget; de e nemzet 
bírni fog ma is helyzetének tiszta tudatával, roeg- 
küzdhetni fog ez áramlattal is: „s nem veszhet el, 
mig az ezüst Dnnanak nagy tükörén egy honfi 
szem pihen.**

Előfizetési ar o. é. 1 frt Az előfizetési ivek 
az aláírási összegekkel, vagy azok az utánvéti be
folyásáért kezeskedő tisztán olvasható aláírásokkal 
budapesti lakásomra: váinkázkörut I l  ik szám, 22. 
ajtó, folyó év szeptember hava végéig beküldendők 
lennének.

Szives gyűjtőknek 10 előfizető után tisztelet
példány jár.

Hazafias tisztelettel
Héyn Mihály.

„A keleti kérdés"" stb. szerzője.t

k ö z g a z d a s á g ;
Az „ A i ik e r  élet és járadék biz- 

tnsitó társaságnál 1880julius hóban benynj- 
tatott összesen 655 bevallás 1,117,215 
frt biztosítandó összeggel, és pedig: 432 
bevallás 319,674 írttal halálesetre, és 263 
bevallás 479.900 írttal életesetra.

Kiállítva lön 359 kötvény 569 536 
írttal halálesetre, és 201 kötvény 272 907 
írttal életesetre ; összesen tehát 560 kötvény 
838.443 írttal,

A havi bevétel volt 167.887 frt halál- 
eseti dij, és 106,863 írt betételekben, összes- 
sen : 274,750 frt.

Halálesetekért kifizettetett 65.908 frt.
Ez évben benyujtatott 3746 bevallás, 

7,703.948 írttal, és kiállíttatott 3612 kötvény: 
6,415.022írttal ugyanezen időben bevétetfett 
1,663.952 f r t ; — halálesetekért pedig kifi- 
zetetett : 400,096 forint.

A társaság működése kezdetétől fogva 
halálesetekért kifizetett 9.498,480 frt, fés 
az 1871/79 ik túlélési társulás (Associatio) 
eredménye 12.656.084 frt volt.

S z e r k e s z tő i ü z e n e te k .
..KinIkezet'' oziinű költemény kézirata már 

visszanőni küldhető. Egyáltalán nem vállalkozha
tunk kéziratok visszaküldésére a iniut ez a lap 
ezimén olvasható.

Podraza János helyűm. Nyilttérbe való.

. \A G í FE R E N C /
laptnlajdonos.

A K S C U  E M I L  K I S  J Ó Z S E F
felelői szerkesztő. Szerkesztő tagi.



K ll f m le l r H  é r d o m - ír f n i in e l .
F»

fnrfájás és minden szajhetersé* elTén.
Mchulhof K áro ly  Róbert

manch/’at ri lakos által feltalált 
_  osztrák császári

ás

gy»r
kizárólag sz&bs 

■(simát nyerttismi&b uj ei i

SOPIANA-SZÁJSZESZ
H a t á s a :

1. A Sopiana-szájszesz a száj- és orrüregnek 
(odv&s avagy müfogak, dohányzás vagy bármi más 
okból eredő) minden bűzét nyomtalanul eltávolítja.

2. Erósbiti a petyhüdt foghnst és az ingó fo
gakat, az utóbbiaknak visszaadja természetes fehér 
színüket, meggátolja a fngkó képződését, védi a 
fogak zomanczat és óv a fogfájás ellen.

3. A szál- és orrüreg mindennemű súlyos (skor- 
butikusi bantalmait gyógyítja, üdíti és pirosítja a 
íoghust és edzi a nyákhartyákat.

4. A már létező fogfájást eltávolítja, ha a fájó 
fog és szomszéd fog húsa pár csepp, vízzel nem 
elegyített szájszeszszel megnedvesittetik.

5. Diphteritis és más torokbajoknal igen si
keres gargarizaló szer. 221 (0—2)

Megrendelések elfogadtatnak: LueffParfumeur 
urnái B u dapesten  és minden gyógyszertárban 
P é c se tt. W eisz Ferencz urnái Mohács, Dr. 
H e lle r  fürdő orvos H a rk á n y , J a h n e r  C. M. 
gyógyszerész urnái T em esváro tt, M achleid  
Alajos gyógyszerész urnái K ecskem ét, K re d in s  
és Fiala kereskedésében L o so n c i H e in d h o te r  
Köbért urnái Zom bor, T örök  J. gyógyszerész és 
É deskuti L. uraknál B u d ap est. D ie b a lla  
liyörgy gy' gysz. urnái S zékesfehérváro tt.

Főraktár: Dr. Sehulhof Adolf urnái Pécsett

ad
4300
1B80IÁrlejtési hirdetmény.

A nagyraéltóságu vallás és közokta
tási magy. kir. minisztérium í. évi 4216. 
számú rendeletével a pécsváradi uradalmi 
ellenőri lakuak ügyészi lakká leendő át- 
alakitásajengedélyeztetvén. 1— annak vállal
kozás utjáni biztosása végett fo ly ö  év i 
s z e p te m b e r  h 6  9 -é n  d é l e lő t t i  10 
ó r a k o r  P é c a v á ra d o u  a számtartósági 
hivatalban k iz á r ó la g  c s a k  Is  Í r á s 
b e li  z á r t  a j á n l a to k  elfogadása mellett 
n y i lv á n o s  á r l e j t é s  fog tartatul.

Az átalakítási illetőleg helyreállítási 
költségek ö-8/.csen 4613ifrt 92 krra vannak 
előirányozva.

A kölségvetés, terv s épittesi feltételek 
mai naptól kezdve a fenn emlitett hiva
talban hetekiuthetők.

Felhivatnak a vállalkozni kívánó 
s z a k é r tő  é p í t é s z e k , miszerint zárt 
ajánlataikat 4 7 0  f r t  b á n a tp é n z  mel
léklésével, s azon határozott kijelentéssel 
liogv az épittesi teltételeket ismerik — 
s azoknak magokat alávetik, — folyó évi 
szeptember lm 9 eu délelőtt pont 10 óráig 
a pécsváradi szám tartóságnál headni szí
veskedjenek. 227. (1—1)

Az ajánlation nem csak számokkal, 
de hetükkel is ki kell írva lenni azon 
összegnek, melyért ajánlattevő a munkát 
elvállalni hajlandó.

Utó, vagy a feltételektől eltérő aján
latok figyelmen kívül hagyatnak.

P é c s v é r a d .  1860 anc 29-cn.

Női ruhakelmék
az őszies léli ivailnn, aryapjo-szövet újdon
ságok, Lyoni Faillok, selyem bársony, 
patent bársony minden színben, sima, suj- 
tásos és domborodott. Díszítési szövetek 
és Plűscbök. Fekete terno és franczia Cachi- 
mire raktár. 225(13—2] j meter

50 Vég fekete terno, tiszta gyapot ft. —.4* 
100 , ,  lyoni faille .  1.50
100 „ . . „ I ma „ 2.—
600 „ Cacbimir, minden színben „ .80

1000 .  Millc Point, vastag . —.35 
509 „ Flanellé kétszeres szélességű. 1.05

KííVÍL Láng Lipót
B ecs  I . M n lv a to r fit H szám

Vidéki megrendelések utánvét mellett 
pontosan teljesittetuek. Kívánatra minták 
ingyen és bérmentve küldetnek, azonban 
ezek a választás után visszaküldendők.

A ee. kir. s/ahanalmazott b o r 
d á z h a tó  g á z v i l á g i t á i  főügyn< k-
sége a magyar korona területére H a r l s -  
b a z á r  12. « .  n. létezik. Felkéretnek 
a t. olvasok, hogy az ugyanott raktá
rozott minta lámpákat megtekints! k , 
esetleg azokból vásároljanak.

Béesbeu és környékén úgy a köz 
segek miül egyesek legnagyobb elisme 
résükéi fejezik ki a h o r d o z h a tó  g á z  
használata felett, mely 50 százalékkal 
0lC8Óbb a légszesz világításnál , cs 
24'Vo-kal olcsóbb a petróleum világí
tásnál, nem szükségei csővezetéket, béli. 
nem fagy be minden lámpa maga ké 
sziti elő a gázt.

A hordozható gáz
alkalmas ntezák, ntak , hatósági cs 
nyilvános magánhelyiségek világítására, 
pályaudvarok és egyéb helyiségek vi
lágítására.
Lám pák átalakíttatnak.

A pékmester nrak különös figyel 
mébe ajánltatik a Becsben annyira 
kedvelt és általánosan használt, kemeueze 
és műhely lámpa. 228(2— 1i

A. király nt|ánál
tervezett kivilágításokhoz ajánljak « 
Becsben legközelebb lefolyt ünnepélyes 
ségek alkalmával oly fényesnek bizonyult

hordozható
g á z l á m p á i n k a t

pompás világítási pompás hatás!
Lámpák 6 írttól felfelé; a magyar 

országi főügynökség „ P i c h l e r  N á n 
d o r  é s  tá rs a * 4 czcgnél, Bndap°s‘ 
Haris bazár 12. sz. a. megrendelhetők.

Mária-eelli
gyom or-cseppek

jeles hatású gyógyszer a gyom or 
minden bántalm ai ellen,

és fölülmulhatatlan sz 
étvágy-hiány, gyo- 

morgyengeség rusz- 
szagu leheltet,szelek, 
savanyu felbüfögés 
kólika. gyomorhurut, 
gyomorégés, h úgy kő- 

képződés. t álságos 
ayálkaképződés. sár
gaság, undor és há
nyas, főfájás (ha az a 
gyomorból ered), gyo- 
morgSrcs. székszoru- 
lat, a gyomornak túl
terheltsége ételés ital 
által, giliszta, lép és 
májbetegség, arany
eres bántalmak ellen.

| ^ *  E g y  ü r e g e s e  á r a  h a s z n á 
l a t i  u t a s í t á s s a l  e g y ü t t  S lí k r .

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

és kicsinyben.
B r a d i  K á r o ly ,

,.sz ő ra n g y a lh o z 11 czimzett gyógyszertáriban 
Kremzierhen, Morvaországban

98 |38—UM

Életpályát vagy mellék
foglalkozást keresőknek.

(előkelő osztálybelieknek is)
23 éves tapasztalásaim megfigyeléseim és 
tanulmányaim, úgy féuyeseu bebizonyított 
eredményeim képesítenek engem mérsékelt 
díj mellett művelt, megbízható és jellemes 
férfiaknak Béesbeu szóbeli vagy Írásos |cs 
igen alapos tanácsokkal szolgálni a vidé
ken történő solid figyelemre méltó állandó 
és jövedelmező pénzkeresésre nézve.

Egyszersmind levél utján miudenállásbau 
levőknek rögtöui és állandó, úgyszintén 
kellemes és tisztességesen b iz to s í to t t  
é le tp á ly á t  nagyjövővei tőke és tartóz
kodás változtatás nélkül, az eredmény jót 
állása mellett kicszközlök, egyetlen és con- 
curentia nélküli Európában. Évenként sok 
njjitással és javítással és tekintélyes gya
rapodással tény Űzési ágakban. Ügyes ész
szerű kezelés kitartás, gondozás mellett 
évenként 30 egész 50 ezer ft tiszta uyerc- 
ség, sőt ennek kétszerese is szereztető. 
Nagymennyiségű, mintegy megszólaló bizo
nyíték bizonyít ezen intézmény hatalma 
mellett. C z lm : B l n d e r  L eó  B écs , 
B elsn erg tra ftw e  2 9 ,  N. B. Béesbeu a 
tisztelet dij csak az eredmény beálltával 
fizetendő, mely gyorsan és fényesen kell 
hogy bekövetkezzék.

Eladó ház!
B A lh o rl u le a á h a  1A «»Am h á z  közel 
a sétatérhez, jutányos áron szabad kézből 

1 eladó.
Föltételeket megtudhatni Taizs Mihály 

nrtól. 222 (6 -2 )

„  Eladó! _
S e l to v a s k y - té r e n  k ü lö n ö s e n  üa- 
l e tn e k  a lk a lm a s  226 (3—2)

20. sz. ház és kert eladó,
bővebb értesítés ugyanott.

CHIOCOCA-LIQUEUR
(Liqueur Chiococae fortificans) 

Tudományosan megvizsgált, kipróbált 
i és kitűnőségek ajánlatai folytáu közön
ségesen használatban van, felette jónak 
gyorsan és kellemetesen elevcuitő szer 

| nek találtatott az elgyengült és elszunyadt
férfi erő

felébresztése, felüdirése és megerősité 
sére. Az illegek és az izmok erősítésére 
s egyszersmind kitűnő és általános 
ilixir a megromlott emésztőképesség, 
ét vágy hiány, gyomor katharus, görcs, 
kólika, gyomorégetés, hasmenés, fejfájás, 
halványság és sárgaság, máj és vese 
bajok, köszvény, rheuma és arany-eres 

bántalmak ellen.
Miudezeu bajok ellen ezen liquör 

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

Megszámlálhatlan elismerő és kö
szönő levelek, melyek kö/.Ul sok igen 
tekintélyes egyéntől eredett, bizonyítják 
ezen chiccoca liquör kitűnőségét.

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

Főszállitási rakoda: D. C. CHIODI 
gyógyszertára az „őrangyalhoz* Bécs 
ben Wáhriug úri utcza 20 sz. (ahová 
a megrendelési levelek iutézendők).

Fiók rakoda: Weiss József gyógy 
szertára a „szerecsenhez* Tuehlauban. 
— Kapható ezen kívül Pesten Töröl: 
József. Triesztben Fortibosclie, Prágá
ban Fürth József Lemberghcn Beizrr 
S. gyógyszertárában, továbbá minden 
nevezetesebb gyógyszertárban Del es 
külföldön. 192.(0 8)
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„ F a iré  b ie n  p o n r  f a i r é  lo n g te m p s . ' |

Angol franczia társulat
illatszer és piperetárgyak

raktára Béesbeu :
111. kér. Resiimofsky utcza 29 sz.

Uj mód szerint tökéiyetesitett pipere
szappan.

Szappanunk minden ártalm as! anyagot magához vesz, megszabadítja 
a pórusokat a tisztában részektől a v i s s z a a d ja  a  b ő r  h a j l é k o n y 
s á g á t  elhajt minden bőrbetegséget, a felbört épségben tartja és liige- 
nikus tartalmánál fogva természete* rugékonyságot ád neki

Finom szappan nagy választéka. Rosc blanche de
Zenzibar Fantaisie Orient-ite, au Potpurri d arőnjes aux plautes de 
Madagascar, anx herbes dn Libanon, Savon du Serail, Savon saebet 
Savon des Bébés, au houquet de Sicille ctc.. 3 db. ára 1 írttól 
1 frt 5f) krig.

legkitűnőbb minőségű minden nagyságú 
palaczkokban 20 krtól 1 ftr 20 kviExtraits d’odeur
egészen tiszta marbavelő és medvezsirból 

i u m m a u g  i u m i | u g  30 krtól 70 krig.

Huile nutritive $*& •“*" loeiohb 40 krai°“ r''"
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ibolyával, Baume de Tolu, nagyon 
tiuoiu 1 írttól 2 írtig.

Eaux de Toilette exquisite, S S K “ iÍÍíS>!SriI
ajánlandó, feléleszti az izmukat és felfrissíti az idegeket 1 tt 50 
krtól 3 írtig.

Vinaigre de Toilette
U a i m n c Á t / i v  oiympienne, kitűnő minőségű erősiti a fejbőrt meg- 
n d J IH U b U V IZ . akadályozza a korpaképződést, sőt a meglevőt töké

letesen eltávolítja és a hajnak pubaságot és fényt kölcsönöz 
ára 1 frt 20 kr.

Cróme de Roses de Shiraz nek. Az arezbőruek. rugó
konyságot, ifjúságot és szépséget kölcsönöz sőt szabályos haszná
lat után eltávolítja a széplőt és bőrküteget teljesen. Ara 2 tt.

Poudre de riz „Lavalliére* Páratlan 80 krtól 1 ft 20 krig.

Brillantine, Cosmetique, 30 krlil
Eau de Cologne - ;U-nfÍ mÍDŐ8égü’ 8a’át gyártmány 45 krtól |

Eau de Roses 50 krlól 75jg.

Eau de fleur d’Oranger, 00 kr̂ i 75-i6.
■•rá párul mii ok Nzá| éti fogaknak.

Dr. Jacksontol 
egyedül ajánlatosak 
nem csak oltalmazza 
a fogakat, hanem an
nak egész belső szer 
vezetét minden beha

tástól megóvja.
„inventas* egyetlen és a legjobb módon a szürke 
bajnak fokonként természetes színét és szépséget 

visszaadja, — 2 tt. Minden megrendelőknek a saját készitméuyfí 
„Eau de Őrdogne1* bői mutatványul felszámítás nélkül a küldemény
hez esatulunk.

K ü ld é s  u tá n v é tte l.
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Sallvatore szájszesz 1 ft 20 kr 

Sallondontine Ingpnr 1 1 ft:

fogpasta 1 frt.
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V an  szerencsém a t. ez. közönségnek szives tudomására hozni, hogy ittí

Pécsett a kiráh'-utezában 4 szám alatt
(H Iayer< téle  H ázb an  a  „ b i . l th a j t á * “ Atel l e n é b e n )

Ó E 1 M T Í M  s  ÓRÁS M l lE I L I f  j
|nyitottam, hol a legkitűnőbb minőségű órákat folyton nagy készletben tartok. Úgy • 
la  kész óráknál, mind a javítási mnnkákuál a lehető legolcsóbb árakat szabom., 
^Javítási munkálatokat gyorsan s pontosan teljesítek s azokért minden tekintetben^ 
Steljes jótállást vállalok. ^
? Az órás iparban sok éven át szerzett tapasztalataim és azon körülményi!
Ifolytán, hogy az ezen szakba vágó legkiválóbb kíil- és belföldi czégeknél müsza-^ 
fkilag és kereskedelmileg foglalkoztam, képes vagyok mindennemű ebbeli tgények-j' 
gnek megfelelni s igy midőn a pécsvárosi és vidéki t. ez. közönség pártfogásátM 
fikérem maradok magamat jóindulatába ajálva. Tisztelettel

223. (6—2) Somoai Vilmos. ;

Végeladás
t e ie m e s e n  le s z á l l í to t t  á r a k k a l.

Van szerencsém a t. ez. közönségnek tudomására adni, hogy

M í r n - ,  divat- ii rövidáru üzletsiet
végleg feladom. Eme szándékom minél előbbi keresztülvihetésé.e és hogy 
a t. ez. közönségnek alkalmat adjak netáni szükségleteit bámulatos olcsó 
áron fedezhetni, czikkeimet tetemesen leszállított, gyári áron alul eláru
sítom. Tájékozásul bátorkodom egynémely czikkeimet felsorolni azon kére
lemmel, hogy azt b. tudomásul venni szíveskednek. Tisztelettel

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

Nőies férfi, ingek dús választékban, háló köntösök, alsó szoknyák min
den minőségben, úgy szintén kötények, valódi párizsi vállfúzők (mider), 
leánykák részére egyenestartók, gallér és kézelők, női és férfi harisnyák, 
harisnyákötök, nyakkendők, fátyolof' és fátyolszövetek, fekete crepp, siffon 
vászon, szatténok remek színekben, Crepphsse, tárlatán, moll, mousselline, 
organtin, sirding és croise. Tóvá!>bá 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 gonihlyukselymet, nagy választékú kezdett hím
zett munkákat és minden nernli hozzá való szükségleteket, a legfinomaob 
illatú valódi franczia parfumokat, és szappant, glyzerin olaj is cremef, fog
szappan, haj- ruha és fogkefék, minden féle disz- és ing-gombok, cautsuh és 
angol börvászon, esöernyök, nadrágtartók és minden e szakban vágó czik- 
kek legnagyobb választékban és bámulatos olcsó áron. Vidéki rendelmé- 
uyek utánvétel mellett leggyorsabban esz-közöltetnek. 204. (3—2)

C s a k

B E C S ,
belváros, Lichtensteg 

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

gyobb és leqazdagabb választékban. Sáját készítmény.
216(30—4) Kivonat az illusztrált árjegyzékből:

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

pal, szegelvc 3 ft 50 kr. 1 pár keztyiibőrtopánka erős talppal 4 ft 59 kr. 
1 pár horjubőr topánka 5 írttól felfelé, mindenfelé báziczipők bőrből és 
szövetből sarokkal, vagy anélkül, 1 írtől 2 frt 50 krig. Séta és utazó czi- 
pők kötésre kelméből és bőrből 3 írtól 4 írtig.

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

topáuka, kettős talppal a legfinomabb 5 frt 1 pár borjubőr topánka Benst- 
formára 5 ft 50 kr. 1 pár borjubőr topánka a legfinomabb 5 ff.

Mindenféle g y er m ek  leán y*  é s  fiú  to p á n k á k  és c s iz m á k  
a lehető legolcsóbb áron. Vidéki megrendelések azonnal teljesítettnek. Nem 
tetsző áruk vissza vétetnek. I I lii- te á it  á r je g y z é k  m a  tö m e g e s  vá-  
ftárláttliozi ú tm u ta tó  in g y en  és  b érm en tv e  k ü ld e t in .

„Hans-Saehs“ czipőraktára í Lichtensteg
1 N zú m .

(Bemenet a Kotbcntuimstrnsseról és a Hohenmarktról.)

Azon rendkívüli veszteségek folytán
melyeket a londoni nagy vasbútor gyár 209(12—5)

G o d d e r i d g e  B r o t h e r s  a n d  Comp.
a jg la s g o w i b a n k  legközelebbi jelentékeny bukásánál uenvedett, anuyira 
megingattatott, hogy kényteleaittetett gyárát beszüntetni és nagyszáma s ki- 
tüuő minőségű, s minden kiállításnál éremmel kitüntetett készletben levő 
v a sb u tö r  áruit a gyári ár negyedrészén teljes m elárusítani.

Ennélfogva a teutemlitett gyártól bizománybau átvett 2 9 0 0  d arab  
(összerakható) v a sá g y a t, felnőttek számára, melyek igazi kitűnő munkák, 
s bármely lakás vagy szoba díszére szolgálnak mesés olcsón, eddig el nem 
ért csekély áron d a r a b já t  8  o . é . ír t é r t  áruba bocsátom. Előbbi ár 
3 2  frt. 5 0  k r .

Megrendeléseket teljesítek egyenként is s a kívánt minőségben a 
péuzbeküldése, vagy utánvét mellett — addig míg a készlet tart.

S. Meiuiuer gépgyára Béesbeu
111. Gártnergasse 18. sz.

Ezenkívül vannak a nyári évadra v a sá g y a k , elpusztitbatlan tartós
ságnak és mindenféle fabútorok.

I

17 7 (12—10)

A l e g j o b b  p i s i t  o l y  n e m  b t  
I l i t  b s  n •  m t a l á l h a t u n k *

H ogy asonban Jó lövés* leheasflnk, le-
Clább e p iss to ly  árnak  három aaorosit. csak 

saerre is, k á lim é k iadnunk .
▲ Qzjgínunl-vaaakz&félo sj-lég pi-ztoly

fS a sta tt  m ellett,B ad sn L en ), a .., alm át nyújt arra, h ogy
le, és lőszerre  való kiádás nélkü l, Jó p its to ly lö v é a e I____—
■»en kitünft, As gyakorlatra  igen alkalm as, fegyver nem d u rran  e s i  
16 m éternyi távolságra, velős ha jtás t még oly erővel ad, hogy a j 
pl egy des r.kába, 6 mm. m éternyi mélységig Jet, vagy a  goi vó egy ma 
képes m egölni. A m egteitéa négy (4) fogáaeal és igen kényén végbevihető.

0-n41 többaaör használható  * .. ........ ..

fr t. f M

m éfteok& ban^
lse leh iszünk

rnn t_

Sr « »  
ara

és ugyanaaon nyíl 1000-1
pék segítségévéi, lehetségessé teszi, hogy egy ilyen k itm ^ e n  sa e rv sse tt , fti 
ta r tó san  e ln iekelt.é  ny ílla l és 100 golyósai e l lá to tt p issto ly , bársony tat 
oeakosvt r . é rt. frt. 7.60 ért. és berm entosen m egküldhető  be kerü ljön . K ülön

ható. A számos előállítás, seekgé- 
s e tt , á so m  es 

ta r tó to n ,

l '/.d n tc -ó ik én t  
▲ lőszert a karit 
sok  a tánvéte l ▼. elő!

klatantr. Ali. frt. I.—. «• kOISD(oüZk lOOO díi V‘.'' ó..'tr_  to Ü S Ü Í 
l: ir(ti<  » p i .r t a l j k i .d r . . ,  t o l i  ' / . k . t  SktU rti

i'aizs Mihály uyomd jjáoan íio id ’.t, (vlájlátii-tér 2. szán) 1880.
íin « S r t4 a Z .ta tk ; .  ejfcr jA tillta t  o/m jt.


