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PoHtáu vagy Pécsett házhoz 
küldve: egész évre o tt., Itl- 
„vreJírt. 50 kr., negyed évre 
1 ft. 25 kr. egyes szám 10 kr.

egjeltauk miudeu szom ba
tom Egyes számok kaphatók 
Weidiuger N. könyv keresk. 

(Széchényi tér).
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37-ik szám.
H ti- ile té n e h  á r* :

Egy öt-hasábos petit sor
egyszeri megjelenéséért 6 kr. 
3-szori 5 kr., 10 szeriért 4kr. 
fizetendő. — M in d en  kiír 
detés után 3) kr. bélyeg dii 
fizetendő. A nyílt tér 1 petit 
sora 10 kr. A hirdetési <lij 

előre fizetendő.

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

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

Felületesség és tájéko
zatlanság.

Az okozatok szemlélése s azok 
feletti sokszor hosszadalmas érteke
zések hasábjain vajmi ritkán olvas
hatjuk napjainkban egyúttal az ok 
alapos kifejtését, hírlapirodalmunk 
főleg e tekiutetben igen sajnálatra 
méltó felületességet árul el, pedig 
euélkUl nincs tanulság a szemlélés
ből, a leghosszabb értekezésből, — 
enélkül nem találjuk fel a korrek- 
tivumot, mely alkalmas volna az 
észlelt bajokat orvosolni.

A fohibát ott látjuk, hogy a 
megtigyeid legtöbb esetben uiucs 
hatalmában azon általános, — min
den szempontot felkarolui képes mű
veltségnek, mely okvetlenül szük
séges arra, hogy az észlelt okozatok 
okait alaposan kiknttassuk, — a 
mai kor emberei általában csak 
egy - egy szakban törekednek a 
tökély felé , innen vau azután, 
hogy a többi szak előttük ismeret
len fold marad, mely az okok k u 
tatásánál figyelmüket egészen e l
kerüli.

Ezek és hasonlók villantak át 
koponyánk tartalmán, valahányszor 
a felsömagyarországi kivándorlás 
felett olvastunk a lapokban.

Megfoghatlannak tűnik fel sok 
külümbeu alapos szak-mííveltségU 
észlelő előtt ezen kivándorlás töme
ges volta, nem tudják megfejtéül, 
hogy a munkáskézben oly szegény 
Magyarország rajként bocsájtja ki 
magából a beuszült muokássereget 
észak és kelet felől, míg nyűgöt, 
eszaknyugot és déluyugot felül ide
gen nemzetségü munkás sereg sok
szor egyenként ugyan, de annál 
tartúsabbau özöulik befelé?

Miért keresi fel e kivándorlók 
seregeinek nagy része Amerikát, 
melly oly távol esik, melynek ural
kodó nyelvét nem érti, hol a meg
élhetés a tájékozatlan idegennek oly 
felette nehéz, hogy a szereucsétle- 
uek nagy része a jótékonysági egy
letekre van utalva és azok költsé

gén jön vissza, vagy nyomorultan 
elvész ?

Az „Egyetértés" 245-ik száma 
mellékletének tárczájábau olvassuk 
Schvarcz Gyula new-yorki levelét 
és ebben némely oly nyomot, melyet 
figyelmesen követve reávezet az 
Amerikába kivándorlás iadokaira.

Azt Írja levelező, hogy a hajón, 
mellyen átutazott negyven magyar 
kivándorló volt Sáros, Zemplén és 
LJug megyékből. E'.eu embereket ré
szint a nyomor, részint a kalandvágy, 
de jórészt az adóprés vezette a tá
vol világrészbe, sitivándorlók közül 
hatan otjliju j |  íz, 44 föl^hirjokos >k. 
de a folytonos hdóexekutió által 
sanyargattatváu, uohi szüntelen fi 
zették az adót, még sem tudhatván, 
nem tartoznak e még vele, kétségbe- 
esetteu fogtak a vándorbothoz. — 
„Mit tegyek, mit mi véljék otthou, 
— in mdá egyikük zokogva, — hisz 
egész nap nem tettem mást, miut 
az adóhivatalnál könyörögtem és  
az ü g y v é d e k n é l  f o r o g t a m és 
éheztem. Most tartsa meg az adó 
házamat, arassa le gabonámat és 
lakjék jól vele.*

íme ez önvallomásban benne vau 
a nyom, melyen tovább haladhatunk 
az ok kutatásában, csakhogy az 
önvallomást nem szabad szószeriut 
vennünk, mert az illető kivándorlá
sának igazi okát nem vallotta be 
nyíltan,— c s a k  i s  e l árul t a  azt.

Mert azt, hogy folytonosan fize
tett adót s még sem tudhatta meg, 
valljon van-e még tartozásban — 
egyszerűen nem hisszük el, elő
írják azt habár későn, — de még is 
éveukint egyszer és a puszta adó 
tartozás miatt egyik kiváudorló sem 
hagyta volna ott házát, földjeit, — 
hanem előbb kéz alatt eladta volua, 
igy miudeuesetre kikerüli a végre
hajtás és árverés nagy költségeit, 
jobb áron is eladhatja és az adótar
tozás törlesztése után maradt volua 
még útiköltségre.

De ott vau az önvallomásban, 
hogy ő nem csak az adóhivatalban 
töltötte — napjait a helyett, hogy

dolgozott és fizetett volna, hanem 
hogy az ügyvédeknél — is forgo
lódott, és pedig több ügyvédnél — 
nemcsak egynél.

A legmegbízhatóbb, kötelezettsé
geinek becsületesen megfelelő és leg
jobb hiszomü ember sem kerülheti 
ki, hogy pere ne akadjon, vagy más 
oly ügye ne legyen, melynek lebo
nyolításában ügyvédi segit léget kell 
igénybe vennie, az ily embernek 
rendesen egy ügyvéde van. — A 
kinek több ügyvéddel van dolga, és 
még inkább a ki folyton körülöttük 
forgolódik, azzal tölti idejét munka 
helyeit, az már nagyon gyanús, 
mernénk fogadni reá, hogy levelező 
urnák házas és földbirtokos kiván
dorlói ollyanok, kiknek ingatlanai 
betáblázott adósságokkal messze túl- 
terhelvék, hogy azokat kéz alatt el 
sem adhatták, hogy sem az adót sem 
a kamatokat nem fizették s hogy 
könnyű szívvel hagyták oda birto
kukat, mely úgy sem volt az övék, 
hogy szívesen menekültek az amúgy 
is fedezetlen és kifizethetleu tarto
zásaik elől a messze távol Ameri
kába, a hol a hitelezők a netaláni 
ujjabb keresményüket nem zálogol- 
hatják.

Ha ezen nyomon azután tovább 
haladunk, meglátjuk nyitját a többiek 
kivándorlásának is, az uzsora kar
öltve a könnyelmű adóságcsiuálással 
és rósz, késedelmes törvénykezés
sel, ro8zhiszemü adósok által sűrűn 
gyakorlott álvagyonátruhizások, ezek
ből és a tu'ajdoui igényekből eredt 
számtalan költséges perek — eköz
ben az illetők bizonytalan állapoté 
bői is folyó muukátlanság és meg
szokott renyheség felemészti végre 
még azon vagyont is, mit a hitele
zők foglalása elől mindenféle ravasz 
módon eltorlaszoltak végtére is be
látják, hogy megcsalt hitelezőik elől 
még sem menekülhetnek, ha csak 
messze Amerikába nem költöznek 
át, a hol azután ueui kell nekik 
álnevek alatt lappaugaui, a hol a 
remélt könnyű és bő szerzeményü
ket a hitelezők el nem vehetik.

Ugyan ez ok az, mely Magyar- 
ország és az osztrák tartományok 
határaiu belül is oly sűrűvé tette az 
utolsó évtizedben az átköltözködést, 
a lak és Uzlethelynek, a foglalkozás 
és keresetmódnak megváltoztatását, 
— menekülés ez a hitelezők és pedig 
nagyobb részt a jóhiszemű hitelezők 
elől, — mert az uzsorások tudják 
annak módját, hogy kielégítésüket 
biztosítsák, de becsületes hitelezők 
kik rengeteg bélyeg, Ítéleti és egyéb 
dijjak fejében bizalommal várják a 
bíróságoktól hivatásuknak köteles- 
ségszerü betöltését, sok ezer esetbeu 
keserűen csalódnak, mert egy min
denféle retortán keresztül 4 —5 évig 
elhúzott „sommás per" befejeztével 
miután a magas kincstár a dijjakkal 
már jóllakott, — bottal üthetik adó
saiknak és végrehajtás alá vehető 
vagyonuknak nyomát, mert elpáro
logtak addig ismeretlen helyre.

Az ügyvédi irodákban nem tu- 
czatonként hanem százanként őrzik 
az ekként függőben maradt ügyek 
iratcsomóit.

Az államkormáuy nem hiszi 
el, hogy csupáu a terhes adó az, 
mely ezreket a kivándorlásra kész
tet, helyes, nem is az adó egymagábau 
a hibás, de az á l l a m k o r m á n y 
nak nem s z a b a d  sem f e l ü l e 
t e s n e k ,  sem t á j é k o z a t l a n n a k  
l enni ,  fel ke l l  i s m e r n i  a z o n 
nal  a b e t e g s é g  f o r r á s á t  é s  
rögtön s e g í t e n i  ke l l  rajta.

A mi törvénykezési nyomorúsá
gaink, mellyek a személyes hiteit 
már-már egészen megölték évek óta 
iamerttek, de az orvoslás nem csak 
hogy nagyon késedelmes, de az or
vosság a betegségnél is rosszabb, 
mert azt csak fokozza, Hlyen a per- 
rendtartásunk, még rosszabb a ba- 
gatell törvéuy, mely egyenesen a 
bírói önkéuyuek teszi ki az állam
polgár vagyonát. — Felületesség és 
tájékozatlanság odafen elősegíti a 
késedelmet és lelkiismeretleuséget 
alant, ily állapotok mellett azután 
az sem valami rendkívüli lenne, ha 
nem csak az üldözött adós vándorol

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

Majláth-tér 2. szám alatt.

kifelé, hanem a vagyonos ember is, 
ki vagyonának nagyobb biztosságot 
keres, mint sem azt nálunk fel
találhatná.

Botrány.
Síné ira et stúdió.

F. hó 5-én a Mária-utczai 7. számú 
háznak és környékének békés lakéit ék
telen zsivaj és csörömpölés s erre nyomban 
következett gyors és tömeges futás zaja 
riasztotta fel éjfél után fél 1 órakor nyugal
mából. Az első meglepetésre nem tudta senki 
mi történt, míg végre a városuukbau hold- 
világtalan éjek éjfélutáni óráiban uralkodni 
szokott pokoli setétség daczára reá jöttek, 
hogy az egész nem egyéb, és nem keve
sebb volt, miut az említett ház emeleti bal- 
szár, yán lakó dr. Kossuthány jog-akadémiai 
tanár ellen intézett tüntetés, mely nevezett 
tanár szoba-ablakainak ökölnyi kövekkel 
való bezuzásában nyilvánult, melyek közül 
egy hatalmas darab az utczai szobáu ke
resztülhatolva halálos ijedelembe hozta a 
belső szobában a tanárnak betegen fekvő 
nejét és kis lánykáját.

Az egyének kik ezen merényletet intéz
ték a házi tűzhely szensége ellen, pécsi 
akadémiai joghallgatók voltak.

Egy legfelsőbb hu nauus tanintézet, — 
egy jog akadémia hallgatóit oda vitte a 
humanitás és a jogérzet, hogy ökölnyi 
kövekkel törtek át azon ablakokon, me
lyek megett egy beteg nő s egy ártatlan 
gyermek pihentek 1!

Furcsa lehet az az akadémiai belélet, 
mely igy tör ki a nyilvánosságra mind 
azáltal az, hogy e támadást egy állását és 
feladatát nem jól átérzett tanár provokálta, 
s hogy az egyedül ennek személye ellen 
intéztetett, — nem enyhítő körülmény ily 
eljárással szembe i.

Ezen köztudomásra jött hallatlan bot
rány kötelességünkké tette, hogy a pécsi 
jogakademia beléletéhju folytonosan meg 
megújuló s ezen — mint azt már lapunk 
hasábjain hangoztattuk — nemzeti s 
kulturális szempontból uélkülözhetleu in
tézet léteiét fenyegető, s az ifjúság erkölcsi 
érzetét megmérgező botrányokkal szemben 
kilépjüuk eddigi semleges állasunkból s 
kötelességünket teljesítve felhívjak az ille
tékes, körök figyelmét azok orvoslására.

És pedig mielőbbi — rögtöni orvos
lására, mert miut alább oly tények föl
sorolásával, melyekről meggyőződést szerez
tünk, — ki mutat,juz, hogy a pécsi jog
akademia testén pusztító seb iszonyúan 
elfenésedett 1!

Mindenek előtt azonban a kiváncsia
kat elégítjük ki, elmondván a most ieirt 
botrány létrejöttének legközelebbi okát,

T Á  £ it í  2  A .
Xem kell uekeni . . .

—. 1878. Május i. —
Sem kell nekem senki lánya,
Bar ntannam csókját hányja,
Akár hogyan epedjen bár 
8 könyje folyjon miként az ar.

Felcsapok én agglegénynek.
Egyedül magamnak élek 
Kimutatom keresetem,
Az életet könnyen veszem.

Ide czigáuy a térdemre 
Húzzad gyorsan a fülembe,
Legjobb borod, hé, csapiáros! . . .
Hadd igyam le magam már most.

A szeretőm, a szeretőm!
Én istenem, én teremtem! ...
Csak úgy ne szerettem volna ! , . .
Csak olyan szép u - lett volna!

Vígat ezigány, még vigabbat,
B ,rt ide. bort, sokkal jobbat!
Ki szivemből hűtlen leány !!!
Jobban húzzad, te rósz ezigány! 

(Abádszalók.)
-  Káplán)' Géz*.

A p écsi h o n v éd  g y a k o r la to k n á l .
Vére*, dicső betűkkel véste fel 

Clio lapjaira a honvéd nevét; '
S méltáD, ’— mert mint megannyi fél — isten 

Tiporta le 5 minden ellenét, 
öiadal szállt lépten nyomon vele — ' 
htoérteMék a bős honvéd neéé !
' t i  • b lm . láe «a>ö , 1 . 1110/K. - <

•<gy ezred**, nagy nemzet fejére .
a g g t a k  halált á vé«r. sirályok. <

Népek sortWf kitörölni -
K* /Tittek eekflszegő királyok;

-le'winwer nemtóje leve — i:c
)>a sértessék a hő* honvéd neve ! - . . . .  ic '

fiaezok, horvát, olab, ositrák s a tót 
•La* vérebekként huszitának ránk,

Sót — észak vérszopó medveje vad
Hordáival ozönlé el hazank;

S mind ez ellent megtörte szent heve 
Diesértessék a hős honvéd neve!

Üdvözöllek nagy öáök utódi —
Itt a rtinek Pécs falai kozott —

Kiket a polgárral fenyesh jövőnk 
Eszméje egy füzérre kötözött;

A háromszin e füzér kötele —
Diesértessék a hős honvéd neve!

Hősek vagytok, miként őseitek
Ti, hazátok, nemzetünk remuiye,

Dicsőítsétek meg zászlónk ma is —
Melyet becsmérel sok hitvány kénye.

Büszkén, hitt-d néz az ország szeme — 
Diesértessék a hős honved neve! . .

Köszöntlek hát hazám katonai —
Ősi Pécs város falai között —

Kiket a nemzettel dicsőbb jövőnk 
Eszméje egy füzérré kötözött;

Fenn lobogjon zászlónk e frigy jele,
Diesértessék a hős honvéd neve !!

Pécs, 1880. szept. 4-én.
lléyu Mihály.
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— Elbeszélés. —

Irta: Kulcsár József.
(Folytatás)

— Igaz, hogy már nem fiatal — ve
szi föl a szót a nagyságos asszony — de 
hát az csak előnyére van. Legalább ta
pasztalt, megállapodott ember, ismeri a 
világot s Helen biztos támaszt talál benne. 
Könnyebben fog vele boldogulni, mint egy 
éretlen gyerkőczczel. Nem is szép; de 
mikor beszél, csókolni való. Majd hozzá 
törődik eszébe sem jut, hogy szebb is van. 
Legalább nem vetheti senki szememre, hogy 
nem adtam hozzá méltó férjhez. Az apja 
alispán volt!. .

így alkusznak Helen jövőjére annak 
tudtán kívül, beleszólása nélkül.

— Derék okos ember — bizonyítja 
Nyakó nr még miniszter is lehet belőle, 
Szeme-szája eláll mindenkinek, ha egyszef

az országházban fellép. Kossuth Lajost 
hallottam már egyszer; az csak kismiska 
hozzá képest. . .  De . . .

— Mit de? — pattan közbe a 
nagyságos asszony,

— Rósz hirét hallottam — mond 
Nyakó ur. Az fújja a szél, hogy korhely, 
tékozló. Mind elverte ami apjáról rámaradt. 
A mije még van, az is úszik már; 
nemsokára elnyeli az adósság. Ha a 
mienket is igy becsüli meg, akkor Helen 
öregségére koldusbotra jut mellette. Hanem 
ezt még sem hittem. Hisz ő maga mondja: 
fordítva áll a dolog. Ő szerezte vissza, 
amit az apja elpocsékolt. Majd ntána 
járok, s ha nem igaz a szóbeszéd, ak
kor . . . akkor nincs ellenvetésem . . .

Ebbéli kételyét eloszlatandó, a legújabb 
találkozásnál úgy intézi a szót, hogy 
Tölődy úrtól kitudbassa vagyoni állapotát.

Ezt a keveset már rendbehoztam — 
dicsekszik Tölödy úr — egészen tisztán 
áll. Készpénzt is kapartam már össze 
meglehetős halmazt. De ez még mind 
nem elég arra, hogy nagyobb jószágot 
vehetnék. Ilyen fajta kisebb birtokba pedig 
nem akarok belevágni, nehogy szétszórt
sága miatt az ide-odavaló lótásra-futásra 
kelljen vesztegetni az időt, e drága pénzt. 
Majd itt majd ott — s mégse lennék 
sehol, mint az okorági zsidó. Azért a 
pénz legnagyobb részét vállalatokba fek- 
tetém; no de azért magamnál is tartok 
mindig pár ezer forintot . . .

Hirtelen, mint akinek jó gondolata 
tá aad, homlokára csap.

— Mi is-van ma? — badar tovább 
tovább — kedd. Tehát csütörtökre, 
születés napomra, szívesen látom a szom
szédurat. Más vendéget nem várok; a 
dinoiu-dánoui nem egyezik össze a taka
rékossággal. Azért csak ketecskén leszünk 
s majd lesz alkalma meggyőződni, hogy 
szavaimmal nemcsak a levegőt hoszautom, 
hanem fenékig tejfel amit mondottam.

Ottbónn már várja a löcslábú zsidó 
(vidékszerte csak e néven ismeretes) ds 
zaklatja erősen, hogy vagy tüsfént fizessen 
vagy dobra Utfeti birtokát. ToVább már

nem várhat Épeu most vette neszét, hogy 
Eckmantól is nyolezszáz forintban, váltóra 
vett át egy paripát. Ha ez folyvást igy 
megy, egyszer csak arra ébred, hogy a 
többiek már mindent elkapkodtak orra 
elől s neki nem marad egyéb amiből 
kielégítést uyerjen, mint az öreg harang 
kongása. Azért hát nézzen bamarosau 
pénz titán.

Tölödy úr csilltja őt: épen most 
van legkevesebb oka pénzéért aggódni. 
Jól is teszi, ha nem jajgat annyira; mert 
ha hiába való lármája miatt terve csü
törtököt mond, akkor ütheti bottal a 
pénze nyomát. Azért a piudurka birtokért 
úgysem adnak többet, épen annyit, ameny- 
nyibe egy photograph kerül, mely majd 
kontrázni segit hitelezőinek a jeramias — 
siralmaihoz. S ha még azt is annyifelé 
osztják, mint a Krisztus köntösét, — akkor 
esak szerezen új bugyelárist, apró pénz
nek valót mert a mostaniak százasokra 
szabott ürgéiben úgy eltéved ami neki 
jut, többbé meg se találja. Hanem ba vár 
még egy ideig akkor megkaphatja pénzét. 
Mert ő megnősül. Nyakó ur leányát veszi 
el. Ott pedig tudnivaló, hogy lesz mit 
aratni. Inkább nyújtson neki segédkezet, 
hogy Nyakó arat hálójába fonhassa.

— Tudja mit? barátom — czirógatja 
a sopánkodó zsidót — magának mindig 
szűköt lenni készpénze. Jól tudom én ; 
pusztát is vehetne a szekrénye fiókján. 
Csütörtökre hozzám várom Nyakót; hozzon 
akkor magával egy csomó pénzt. Minél 
több annál jobb ; de lega'ább húszezer 
forintot — hogy azt a magamé gyanánt 
előmutatva port hinthessek Nyakó szeme 
közé. Ezáltal malmomra hajtaná a vizet 
s majd kijutna önnek is a vámból.

A zsidó égnek mereszti szemeit . . . 
Tólodynek húszezer foriutot adni a kezébe 
— hisz akkor egyre megy, akár ezt a 
bolondot tenné, akár a pipára gyújtana 
Vele. így legalább gavallér hirét vinnék 
villággft. l/!

Tölödy ctfafc tovább szelídíti.
Ha azt hiszi, hogy megugróm vele, 

hát bízzon tauukat, vagy gondoljon ki

valami szem tény vesztést, hogy ba maga 
mutatja az ezreseit, akkor az enyémnek 
lássa Nyakó azokat; — de segítsen 
tervemet dűlőre vinni, maskéut hoppon 
marad. Hanem ha czélt érhetek, akkor a 
kecske is jóllakik, a káposzta is megmarad. 
Önt is kifizetem busáskamattai, s én sem 
jutok töukre s jó barátok leszünk.

A zsidó savanyu képyel ígéri, hogy 
addig még meggondolja magát.

Otthou azláu gondolkodott naphosszat 
gondolkodott egösz éjszakáu át s gondolta 
Tölödy ur javára döotö el a koczkát. 
Mert akárhogy báuyta- vetette is a dolgot 
össze-vissza, mindig az jött ki belőle, 
hogy mégis jobb valamiért szarencsét 
próbálni, miül a semmit siratni. Csütör
tökre beállított Tölödy úrhoz buszezer 
foriuttal.

Azoubau, mert tartott tőle: hátba 
Tölödy ur keze enyves talál lenni s pénze 
nája ragad, — elővigyázatból két tenye
res-talpas fiát is elvitte magával.

A pénzt csak azután eugcdie eltenni, 
midőn Tölödy úr esküvel fogadta, addig 
ki nem lépni a házból, míg azt vissza 
nem adja. De még ez sem volt elég. 
Hogy még a szökés gondolatának is 
elejét vegye, egyik fiát a bejárat mellé 
hajtatta, az ott vigyázott: ha netalán 
elül jönne k i; másik hátul az ablakokat tar
totta őr szemmel; maga pedig az ágyalá 
rejtőzött a terítő mögé s kezébe revolvert 
szorítva, onnét leste Tölödy urat.

Nemsokára Nyakó ur is megjött. 
Tölődy ur fölvevéu a múltkori társalgás 
fonalát, biztositá Nyakó urat, hogy ő mily 
jó gazda. S kinyitván az íróasztal fiókját, 
mint a kalmár aruezikkét a vásári pony
vára, kirakta a húsz darab ezrest az 
asztalra Nyakó ur elé.

— Most már csak elhiszi — kiáltá 
sziulett diadallal — ennyi heverő pénzt 
látva, hogy jövedelmező vállalatokban 
ezenkívül van még barminczezer forintom...

— Van ám ajánló-leveled az akasz
tóikra — gondolja magában a zsidó az 
ágy alatt.

Nyakó ur sóbálvánnyá dermedt azt



miutáu olvasóink nnudegviká tudja, hogy 
ok nélkül a falevél lem mozdul meg.

Szeptember első napjaiban megkezdőd
tek a beiratások az akadémián, mely al 
kálómból K. tanár ur, ki már régen hadi 
lábon áll némely hallgatóival — bár az, 
ellenkezőt szereti hangoztatni, — egy aa 
első évesekhez intézett felhívásában kifelej
tette a joghallgatók kitétel után az „ur" 
minősitvényt, pedig ő igen iól tudja velünk 
együtt, hogy az első éves jogásznál na
gyobb urnák nem képzeli magát semmi 
fele potentás a földkerekségen, valamint 
azt is, hogy az egyetemi és akadémiai 
közszokás azt a hallgatóknak uieg is adja, 
minek tudtában azok a tanár nr felhívását 
a fekete táblán ily értelem!) n  ki is iga
zították, mire a tanár ur helytelenül fel
fogott tanári tekintélyét érezvén sértve — 
a felhívást újra az eredetire javította ki, 
s hogy a fiatalság többé hozzá ne (érhessen, 
a fontosabb hirdetésekre használtatni szo
kott Uvegajtajú és sodronynyal bevont 
szekrénybe helyezte s ezáltal nem csak, hogy 
nagyobb gyermekességet követett él, miut 
a meg uem úrázás miatt felboszonkodott 
joghallgatók, s nem csak tanári tekinté
lyének ártott, tuqlyet. ily Ijic.siuségekre el
potyázni nem rektelt, -- hanem rakouezát- 
ianságor idézett elő, mert hallgatói ezen 
intézkedésére a szekréuy üvegtábláinak 
beverésével s a felhívás szétszaggatásával 
feleltek. — Ezen ismét kötekedés és a 
fiatalság további boszairtásával vélt segít
hetni a tanár ur, s egy újabb lei hívást 
tett közzé, mely még sértőbb hangon volt 
tartva, — De még ez sem hozta ki sodrá
ból teljesen a fiatalságot. E túlhajtott 
kötekedések ellen orvoslást keresendők 
testületileg az igazgatósághoz fordultak, 
— csak miután kéréseikre itt kitérő vá
laszt kaptak, vitték ki az akadémiának 
keblében sajnos már megszokottá lett 
botrányok folytatását az utczára.

Azon viszas állapot, mely akadémián
kon már több mint egy éve akuttá lett, 
csak is ily b 'irányokban revelálhatta magát 
a nyilvánosság előtt, s miutáu már ide 
került kötelességünk hozzá szólani, de 
különben is az akadémia nyilvános intézet 
lévén, belügyei közügyét képeznek.

De kötelességünk hozzá szólani más 
okból is.

Az akadémiák ellen megindított mi
niszteri hajszában, mi — bar uem volt 
titok előttünk az itteui kóros állapot — a 
pécsi jogakaderaia érdekében emeltük fel 
szavunkat.

Tettük ezt azért, mert kötelességünk 
parancsolta és meggyőződésünk sugalta 
így, — s fellépésünket okadatoliuk.

» most midőn a pécsi akadémia hiá
nyait és bajait soroljuk tel szinte a kötc 
les- cg parancsol vciüoK, s azon remény 
biztat, hogy ha ezen bajokat a m.iguk 
valóságában feltárjuk, illetékes helyen azok 
orvoslásáról lógnia goudosaodui.

Mar az ez ügyheu közzé tett rnasodk 
ezikkuukben megmondottuk, hogy n.ndc- 
míauk igy a hogy most van, he uem 
töltheti azon ínisziot, mely nemzeti kultur 
fejlűdésnnbeu egy pécsi liy nemű intézetnek 
a jövőben desiguálva vau, — s most hozzá 
tesszük, li 'gy így egy átalában többé feuu 
nem állhat, — sőt fennállása mintán czél- 
javal ellentétbe jóit v e s z e d e lm e s .

Veszedelmes pedig azért, mert műveit, 
képzett- jeilewcs es munkás polgárok he
lyett ily rendszer mellett ezeknek ellen
kezői lépnek onnan ki az éleibe, ha csak 
bámulatos lelkierővel, s tiatal velőkben 
még uem igen honos bölcs belátással 
egyesek tel nem szabadítják magukat az 
itt uralgó szellemi és erkölcsi letbargia 
bénító nyomása alól.

De mikép lehetséges ez egy oiy tan

intézetben , melynek némely tanárai, a 
helyett hogy hallgatóikat előkészítenék az 
életre, — egymás közt dicstelen mégha- 
gonTásbah proséTyfákat korteskednek köz
tük kartársaik ellenében?!

Mit lehet várni egy oly tanintézettől, 
melynek némely tanárai a vizsgákat nem 
azért tartják inogj, hogy hallgatóik képes- 
aégét megvizsgálják, hanem hogy azon 
tanulón ki nem tartozott adulatoraik közé, 
magukat megboszulják.

így tettek a múlt tanév végén egy 
városnnkbeli szép képességű és szorgalmas 
itjuval, kinek atyja midőneziránt kérdést tett 
legnagyobb bámulatára az akadémia egyik 
legrégibb tanárától azt nyerte válaszul, 
„igy jár, a ki benczcg* mintha a vizsgáló, 
bizottság — fegyelmi hatóság lehetne! — 
Egy másik ifjút képesítettnek nyilváníta
nak, „kegyelemből bár feleletével egyátalán 
nem voltnnk megelégedve* — holott ke
gyelmi bizottság csak egy van az ország
ban s ez is csak ajánlási joggal bir, — mert 
a kegyelmet egyedül és kizárólagosan a 
korona gyakorolja. — Egy harmadikat 
kinek esze képessége és szorgalma kifo
gáson telül áll, a hallgatóság és a kültag 
nagyjbámulatára — felfüggesztik az egyház- 
jogból, hogy azonban a botrány nagyobb 
legyen, s mert csakhamar eszükbe, vagy 
talán értésükre jutott, hogy az ifjúnak 
nagybefolyású s igen előkelő állású roko
nára ez eljárás rósz hatást tehet, — ők 
maguk hívták tel, hogy vizsgázzon újra 
és azonnal, adtak is neki rövid néhány 
napra terminust a mikor is rövid czere- 
monia után képesítettnek nyilvániták azon 
tantárgyból, melyből egy héttel előbb ké- 
születlenuek találták, s mely a legnehezebb 
jogi stúdiumok egyike lévén több hóaapot 
igényel az elsajátításra.

Hát arról a vizsgáról mit szóljunk 
melyen a bizottság elnöke és a szavazó 
tag a hallgatóság előtt egymástól pénzt 
kölcsönözve hangosan sörözni hitták egy
mást, mert a kérdező tanárral haragot 
tartanak, — s el is távoztak a teremből 
s midőn a vizsgának vége lett hozzá 
járulták azon vizsgázók képesítéséhez kik 
ről uem tudták hogy mit és miként feleltek ?

De nincs arra terünk, hogy felsorol
juk mindazon apróbb és nagyobb botrá
nyokat, melyek akadémiánk falai közt 
minden naposak, s melyek a városban 
közszájon foroguak megezáfolás nélkül — 
s csak odáig uem juthattak el eddig, hol 
orvosukra találtak volna.

E/.eu adatoknak mi már régen bir
tokában vagyunk, de hallgattunk velük, 
gondolván, hogy úgysem fognak azok 
titokban maradhatni az'intézet fővédnöke 
előtt, s megvoltunk győződve, hogy ha ő 
tudomást .vesz róluk segiteni is fog a 
bajon, — mindeddig azonban, úgy látszik 
nem vett tudomást róluk a vasárnap; 
éjjeli közbotrány után pedig büu lenne 
további hallgatásunk, annál inkább is 
meri meg vagyunk győződve hogy Sze 
pesy utódja meg fogja menteni Szepesy 
örökségét s megtalálja a módot is, miként 
kell azt ott dúló egyenetlenségeknek vé
gett vetni.

További hallgatásunk még nagyobb
beszámítás alá esnék annak tudata folytáu, 
hogy akadémiánk fentarthatásának már 
a 12 ik órája ütött, miről számok — 
statikai adatok tesznek bizonyságot.
A ínquentia apadása egyik kiáltó tana 
bizonysága az akadémiát marezangoló 
betegségnek.

De beszéljenek a számok.
.Fogakadémiáuknak, melynek a het

venes evek elején és derekán folyton 
12"  körül voltak hallgatói s nem csak 
megyénkből és a környékből, hanem az
ors/ita legtávolabb vidékeiről is

az 1877/8-ik tanévben már csak 81 
ik . . .  .  76

,  1879j$0-ilr f , 'I ' 54
éfl az idén ez ideig csak 35 

hallgatója van, kik alig egykettő kivéte
lével pécsiek és baranyamegyeiek.

Kern szomorú jelenség-e es akkor, 
midőn más vidéki akadémiákon a fre- 
queutia annyira gyarapodik, hogy a 
közoktatási miniszter e téren a szellemi 
proletarismus rémétől ijedezve ellenszerül 
az akadémiák megszüntetése, vagy leg
alább számuk redukálásról gondolkodik I 
— Váljon nem a jelzett kóros állapotok- 
eredméuyeként kell e tekintenünk az 
az ifjúság ezen feltűnő tartózkodását a 
pécsi akadémiától, mely már annyira 
megy, hogy a helybeliek közül is aki 
csak kissé teheti más hova megy jogi 
tanulmányait folytatni. — De melyik 
fiatal embernek is lehetne kedve, — ha 
körülményei nem kényszerítik — munkás
sága gyümölcsét és jövendője reményeit 
egyes tauárok szeszélyének labdajátékává 
tenni ? —

De hát ez igy nem is maradhat. 
Mi megtettük köt dességünket bár nehe
zünkre esett is ezen felszólalás, mely az 
ügy természeténél fogva személyeket is 
ériutett, de előttünk a közügy előbb való, 
mint a személyes ügy,

Már pedig akadémiánk Ugye közügy 
és pedig nem csak városi, — hanem, 
miut már többször kifejeztük magyar 
nemzeti kulturális ügy.

Mert ha ezt nem érezuők, nem meg
mentését, hanem eltörlését kérelmeznők, 
illetőleg bevárnék bukását, mely a mos
tani állapotoknak természetes következ
ménye, s akkor azt tanácsólnók Szepesy 
örökösének, hogy az alapítvány tőkéjét 
fordítsa hasonczélu ösztöndíjak alapítá
sára. —

35 hallgatóra az akadémia 17,000 
írtra rugó butgedtjéből fejenként majdnem 
500 írt jut. — Ilyen drága joghallgatók 
nincsenek több helyen a világon!

Ezen a 17,000 írton épen 35 pécsi 
és baranyai fiatal embert lehetne évenként 
akár a fővárosi akár, bármely külföldi 
egyetemen képeztetni.

Megfontolást érdemlő dolgok biz ezek, 
kivált ha e botrányok mellé azt a szel
lemi apathiát és erkölcsi lethargiát, mely 
a fiatalságon uralkodik hozzá képzeljük. 
De erről majd máskor.

Most csak azt ismételjük, hogy a pé
csi jogakadeinia fenállása kérdésessé vált, 
és megmenthe'ésének a 12-ik órája ütött.

Külföld.
Kuberts tábornok, az angol afgháu 

hadak főnévere londoni hírek szerint sept.
2-áu fényes győzelmet vívott ki az atghá- 
nokon, melyben 10 ezer embert ejtett fog
lyul. E győzelem mindenesetre a keleti 
bonyodalomnak tog akutabb jelleget adui, 
a menyiben Gladstone, miut azt — e győ
zelem hírére mondott beszédjéből követ
keztetni lehet, — most már gemrozás nélkül 
folytathatja szláv irányú politikáját. Való
színűen ezen asztiai győzelem híre ösztö
nözte a portát is arra, hogy a Monteuegró 
számára követelt dulezignói területről le
mondjon, ha ugyan valók azon konstanti
nápolyi hírek, melyek azt újságolják, hogy 
Abedin pasa külügyminiszter sept. 2-án 
egy császári iradét bocsátott a külföldi 
hatalmak tudomására, melyben a porta 
késznek nyilatkozik Dulczignóról lemon
dani, de egyúttal írásbeli biztosítékot kér 
a hatalmaktól, hogy Gruda és Dinos meg
hagyatnak Törökország birtokábau. Ezzel 
akarja a porta a lázongó albánokat lecsilla
pítani, mely törekvése azonban valószínűen

csak a meghiúsult kisénetek számat fogja
szaporítani. . . .  . .

Riza pasa a sikertelen alkudozások 
után hadi készületeket tesz a ligái csapa
tainak megtámadására. Konstantinápoly
ban attól félnek, hogy egy ily harez eseten 
Rtia pasa katonái harez helyett átmennek 
as al oánok táborába s ezzel csakugyan 
tér nyílik a hatalmak működésének, mely 
kimondhatatlan bonyadalinakra s belát
hatatlan változásokra fog vezetni.

A flotta • demonstráczióra küldött 
hadi hajók a ragusai kikötőben veszte
gelve várják a parancsot az indulásra. 
Az kétséget nem szenved, hogy Gladston 
az ázsiai győzelem folytáu 8 mert sept. 
7 én az angol parlament is berekeszté 
ülését 8 igy keze minden felől teloldva 
lévén, miuden erejét a keleti kérdés le
bonyolításának fogja szentelni-

A bolgár kérdés is mindinkább vál
ságos alakot kezd ölteni, lielgrádból Írják, 
hogy a bolgár bizottság fulminens kiált
ványon dolgozik, melyet Balkán népeihez 
fog intézni, s melyben hivatkozik arra, 
hogy Európa nem tartja többé életképes
nek Törökországot s igy itt az idő, hogy 
a bolgárok szervezkedjenek. Viszout pedig 
a Bulgáriában levő török forradalmi bi
zottság az ott lakó mohamedánokat lázitja 
a bolgárok elleu.

Bizony az európai diplomaczia önzése 
és rövidlátása annyira összezavarta a ke
leti kérdést, — s egyátalán oly sok mel
lék kérdést teremtett ott keleten, melyek 
mindegyike égető, a mindegyike nagy 
horderejű, hogy azokat megoldásra vezetnie 
teljes lehetetlen.

A király útja.
A király aug. 29-en délelőtt 10 órakor 

Olmützbe utazott, hol aug. 30 áu jelenlété
ben várostromlási gyakorlat tartatott. 
Nagyszáma közönség nézte a gyakorlatot. 
A király visszatértében meglátogatta a 
katonai kórházat, meglátogatta az intéze
teket és a templomokat. Mindenütt lelkes 
ovációkban réazesité a uéptömeg az ural
kodót. Négy órakor volt az ebéd, ezután 
a király az esti hadgyakorlatokhoz indult. 
— Aug. 31-én folytatták a hadgyakor
latot, miután a összes csapatok Ringelscheim 
főbadnagyparancsnok vezénylete alatt ösz- 
szegyültek a király, ki a föberczegek 
kíséretében elejétől végéig jelen volt a 
gyakorlaton, az arczvonal elé lépett tá
bornokok és törzstisztek előtt, a csapatok 
magatartása és kiképeztetése fölötti teljes 
megelégedését fejezte ki. — Ezután a király 
meglátogatta a „Stadtpark“-ot, melynek 
számára ő 14 év előtt a telket átengedte 
A „Cursalou* előtt a polgármester s a 
városi tanács tagjai fogadtak a királyt. 
A megtekintés alatt hölgyek koszorúkkal 
díszítették fel a király kocsiját, luueu a 
király a polgári testület löveldéjébe haj
tatott.

Egész utján a legszivélyesehb ováci
ókban réazesité a lakóság. Dzieditz állomás 
után megjelentek az első galtcziai pa- 
raszthanderiumok. Jasovicetól egészen Érá
kéig hosszú sorban állott a vidéki lakoság, 
a tanodái ifjúság és a papság. Osvieczim- 
ban nagy bucsnmenetkép vándorolt a nép 
a diadalív elé. A helytartó, a tartomány- 
íőuök és a hatóságok Udvözélték az 
uralkodót. Bialában német beszéddel üd
vözölték a királyt kenyeret és sót nyúj
tottak át. Tzebinia állomáson Potocky 
Arthur gróf intézett hozzá beszédet. Kra- 
kóban Albrecb főherczeg, a tábornoki 
kar, a hatóságok, számos küldöttség, a 
polgármester és a tartomáayfőnök fogadták 
a királyt, ki félórára megérkezése utáu 
Varsó íőkormányzóját Albedinskyt, a czár

almélkodastól. Hogyan lehet ilyen párat
lan gazdára azt az cgbekiáltó rágalmat 
szórni, hogy tékozló. Hisz Tölödynek 
mására még lámpával sem lehetne tatáim. 
Ilyen ember rittkabb a ftbér hollónál.

Harmadfélszáz holdból ötvenezer to- 
nutot kicsikarni! . . . Még Rotscbild is 
kalapot emelhet előtte, kinek szépapja 
nyúlbörös zsidóból lett Milliomossá.

Hát akkor mire viheti, ha . . . ta
lán . .  . igen . . .  az ő vagyonával . . .

Tölödy nr kevés váratra megpróbálja, 
ha ráaiegy-e a légy a mézes madzagra. 
Egre-földre in gaszlalja Nyakó nr leányát. 
Sok nőt ismert úgymond — viiagéie- 
téhen, de senkihez sem érzett oly meleg 
vonzalmai, mim Helenhez. Mi sem boldo
gítaná őt annyira, mim azon tudat, hogy 
reméuyt táplálhat kezére.

— Tutija öcsém mám, — sndja 
vissza Nyakú ur egész l.izaimassau — 
feleségemmel ezt már régen meg beszél
tük. Csak azt variuk, hogy nyilatkozzék. 
Most immár tudom: mi szándék vezérli 
s mondhatom örömre szolgai, lia ily fiú 
atyjává lehetek.

A zsidó az ágy alatt a dolgok ilyetén 
fordulatára zsebébe dugja a revolverét. 
Úgy látszik, arra nem fesz szüksége.

Nyakó ur siet lóhalában, hogy az 
örömhírt inegvigye; előbb azouihau ígéretét 
vevén Tölödytői, hogy miut kérő nem
sokára ünnepélyesen is fellépend.

— A föcslábu zsidó minden veszede 
lem nélkül gyűrte zsebre a buszezer 
forrntját. S most már pénzhez jutás biztos 
reményében ki engesztelőd ve, mély bajion- 
gás és bocsánat kérés közt hagyta el 
Tölödy ur házát.

Nyakó úr a kertben találja a nejét. 
Ott pihent a lóczáu, a dióla alatt — 
kifáradva a semmittevésben. Mosolyogva 
szemleli az ős f szellőben hervadó fákat, 
bokrokat. Tan azért mosolyog, mert az 
jutott eszébe, hogy az ő családjuk meg 
most fog kihajtani, ha, . . . de hiszen 
Tölödy már nem késhetik soká . . .

Hdent egy kimagyarázhatlan, titkos 
sejtel in a kert vegére csalta, honnét az 
országúira gesztenye-sor vezet. Czéltalan 
bolyongott az utakon föl s alá, szüntelen 
azon merengve, ki nélkül, mint a virág 
harmat nélkül, élni képtelen.

— Utolsó levélben azzal biztatott — 
eiméikedék magában — hogy nemsokára 
hazaszabadul . . .  De azt a kórházból 
irta . . . Homlokon rúgta a lo, mikor 
lehajolt, hogy veszendő patkóját levegye. . .  
Azóta uem is tudósított, hogy miként 
van. istenem ! . .  . Istenem 1 — sohajta 
könjezve — taláu bele is halt?! . . . 
Nincs aki ápolja, gyámolitsa; el kell 
pnsziutuia gondviselés néjkül. De talán 
eltol csak megkímél az igazságos Isten 
— szólt magát vigasztalva.

ltrn n , B rn y ev a ; B r iin n , B a ra n y a .
Gatvisz József ur e lap 34. számába 

két éniekejj szláv helynévvel ismertetett 
uu g : Brnyeva Barauya (vár) és Besetincze 
Besétészek (egy dűlő neve valamelyik 
soUacz faluban Barauya megyében.) De 
minthogy Baranyavar közelében egy régi 
várnak romjai is feklls/.uek, még érdeke
sebb Volna megtudni, vájjon a sokacz nép 
magát e várromot hogy nevezi ? Még 
kérem tehát tisztelettel Gareis nrat szíves
kedjék közfudomásra hozni: mi a vár
romnak a neve u nép között? minő anyag
ból volt a vár épitve? és minő földből 
áll azon talaj mely e romot körülveszi: 
agyagból e, fekete földből e vagy pos- 
ványságból, berekföldből ? mintán az anyag 
és talaj esetleg a névmagyarázatához segéd 
kútfőül szolgálhat azon esetben, ba a szó 
elemzés maga ezélra uem vezetne.

Addig is azonban, inig Brnyeva szláv 
szó gyök és alak szerinti jelentését, (mely
től a nyelvszokás szerinti jelentés Külön
böző is lehetett valaha) valaki felfedezi, 
részemről mint Brnyeva mind pedig Bese- 
tinczo neveket határozottan ős szlávnak 
tartom, noha jelentését, uem ismerem.

Okát adom. Kétségbe vonhatatlan, 
hogy Baranya és Brnyeva között valami 
ö88zetUgés létezik a mennyiben t. i. vagy 
baranya magyarosítása az ős szláv Brny- 
evának, vagy Brnyeva ujabbkori szlávo- 
sitása a magyar Baranyának, a mint Gareis 
nr is gondolja. Ha ez utóbbi nem áll, 
az előbbinek okvetlenül kell állnia.

Azt mondom: az újkori azlávositás 
nem á ll; áll tehát az ős szlávból való 
magyarosítás.

Azonban, mielőtt ennek bizonyításá
hoz fognéu, legyen szabad egy közelálló 
példával azon különbséget megvilágítanom, 
mely a gyök szerinti, jelentés között teendő.

Fényes Elek szerint Esztergom latinul 
eredetileg IrtograDum volt, mint egy a 
Duna (máskép n y e lv s z o k á s i l a g  Ister) 
és Garan folyók találkozása. Ha igaz, 
hogy Esztergomot valaha Irtogrammuak 
írták, még abból nem következik, hogy a 
granum alatt Garant kell érteni, mert 
Aachen városát is Agnis grauumnak írják 
latinul, mely pedig Garan vizétől igen távol 
fekszik. Esztergom mostani latin neve 
Strigon(iam) inkább osztrogoura mutat, 
mely az ős szlávoknál Szugduny (Sugdu- 
nuui =  Szeged) formájára Osztrogunyn&k 
íratott. E szónak gyök szerinti jelentése 
osztrv-tól hegyes, Dyelvszokás szerint ki
hegyezett karó, alakszerint először osztrog 
ilyen karóval megerősített hely, Szibériában 
egy neme a fegyverházaknak, másodszor 
Osztroguny magát ily karóval körülvevő 
valaki, és harmadszor (ha ez volna az 
eredeti ős szláv helynév) Osztrogom azon 
nagy hely, ahol ilyen erősítések állanak.

Ebbői látható, hogy valyamely föld 
irati névnek ős szláv eredete azon esetben, 
hol a gyökre rátalálni már nem lehet, az 
alakból is felismerhető, és nyelvszokás 
szerinti jelentésű rokonszavakból is vi
tatható.

Ilyen eset forog fenn a Brnyeva és 
Besetincze neveknél, melyek gyökszerinti 
jelentését a mostani délszlávok nem is
merik, mely körülmény pedig azt bizo

nyítja , hogy e szavak njkori délszlávok 
önálló alkotásai nem lehetnek. Viekoszláv 
Babnkity zágrábi ilir nyelvtanár és Ilirszka 
Szlavonicza — ilir nyelvtan szerzője nagy 
szorgalommal gyűjtötte össze a délszláv 
gyökszótagokat; de ezek között sem b r n  
sem b es  (más a b esz j elő nem fordul, 
nem is hiszem, hogy bárki is olyan dél
szláv szót tudjon, melyet e gyökök egyi
kére lehetne visszavezetni.

De nem is arról van szó, hogy az 
újkori délszlávok a szóban levő szavakat 
önállóan alkották, hanem arról, hogy 
azokat magyar létükre szlávositották volna. 
Azonba azt sem szabad elfelejteni, hogy 
minden akár szlávositás akár magyarosítás 
akár románositásnál (Lásd Maramaros 
névmagyarázatot tőlem e lap f. é. 32. 
számában) az áfidomitó saját nyelvében 
előforduló nyelvalakok, vagy nyelvvouá- 
sok bizonyos csábot képeznek, hogy a 
módosítás inkább igy, mint amúgy történ
jék. Vörösmarty nevet a sokacz Vilis- 
máriára idomítván azért nem mondott 
viris-t, mert a vila, tündér, szláv név tudta 
uélk il is kaczérkodott vele, és azért mon
dott Mártát, mert márta ismeretes uőuév 
előtte. De ha a dolog igy áll az átido- 
mitásnáli ilyen befolyással, mennyivel in
kább kell e befolyásnak nagyobbnak leuni, 
ha az idomítandó idegen teljes, noha eltérő 
jelentésű tulajdon szóval pótolható, mint 
például, ha a délszláv az olasz Lessiuo 
kicsinyítő jelentésű hely nevet Leszina 
(nagy róka) névvé idomítaná?

Mindezeket szem előtt tartva nagy 
alapossággal állítható, hogy a sokacznak 
egyátaljában semmi csáb, semmi inger 
nem mutatkozhatott arra nézve, hogy az 
átveeudő magyar Baranya(várt)t előtte is
meretlen jelentésű Brnyevára átidomitsa.

De többet mondok, Baranya a sokácz- 
nak egész szájizére, mondhatni egészen 
kezére áll, mint például inaruma, keszkenő, 
nasárura megtarkitótt, saját nevei. Mi 
oka sem volt tehát a kezére állót elsza
lasztani és teljesen ismeretlen az az semmi 
jelentéssel bíró szó után kapkodni. Ignoti

küldöttét fogadta kttlöu kihallgatáson. A 
király a tartomány fonok részben lengyel, 
résszbeu rutben nyelven tartott beszédére 
tetszésének kifejezésével válaszolt Ovációk 
és harang ik zúgása között, kisérve & 
a roppant uéptőmegtői vonult a király, k

Ía városba. Zyblikievicz polgármester len
gyel nyelven t&rtá hódoló beszédét, át- 
uyujtá a város kulcsait s hangsúlyozta, 
hogy a király, a lengyel nemzetiség 

. irányában tanusitottjnagylelküsége által hó- 
íditotta meg e várost A király országlása 

alatt megengedtetett a lengyeleknek len
gyelnek leuui s az is maradói. A király 
azt válaszólta, hogy ő abbau soha sem 
kételkedett, hogy e terület lakossága, 
noha a birodalom egyik „legfiatalabb 
része,* hűség és ragaszkodásra nézve 

,vételkedik a monarchia legrégibb tagjai- 
•' val. A király köszönetét fejezte ki s óhajtja 

hogy a város gyarapodjék. Ezután szállásra 
hajtatott. Később megtekintette a székes- 

"egyházat; itt a püspök s a papság 
fogadta, majd meguézte a  műkincseket s 
huzamost) időt tdloött a sirboltokbau; 
azután a hadapródiskolát látogatta meg. 
Visszajövételekor 6 iKJ paraszt lovasból átló 
bandérium vette körül a király kocsiját 
s azt egészen a városig kísérte. Valóban 
meglepő látványt nyújtott a város kivilá
gítása Külöuöseu az uj városháza, néhány 

5 régibb templom és palota. A király a 
* helytartó kíséretében inegtekinté a várost. 
?A kocsikázás előtt a bányászok, fáklyák
kal és bányalámpákkal felszerelve, léptek 
el a király előtt

) Krakkóban a tisztelgő küldötségek 
fogadása s a csapat szemle után látog itasá- 
val tisztelte meg ő felsége a helytartó nejét. 
Megtekintette a jagelói könyvtárt Cza- 
toryszki féle múzeumot, Rudolf kaszárnyát, 
Matejko festő műtermét, akadémiát, gyut- 
nasiumot, népiskolákat, kórházat, lövöldét 
stb. stb.

A király megtekintette Krakóban a 
régi bires királyi várt és annak részleten- 
kint való megújítását és királyi lakká át
változtatását elrendelte. Az utazás Kra- 
kótól Przemyalig egy nagy diadalmenetbe! 
hasonlított. A Karoly-Lajos vasút összes 
indóházai a legjobb Ízléssel voltak feldí
szítve. Azou állauiásokon melyeken a király 
tartózkodott, városok, sőt egész kerületek
ből messze főidről jött a népség, hogy 
láthassa a királyt, ki folyvást a kocsi
ablakból köszönt. Sok állomásnál fehérbe 
öltözött hajadonok szórtak virágokat. 
Jaroslautól kezdve ruthén paraszt bandé
rium fogadta. Az udvari vonat Bocbnia, 
Tarnow, Czarna, Debicza, Rzeszow, Jaros- 
lau és Przeuiysi állomásoknál tartott pihe
nőt. Mindenütt ugyan azon lelkesedés és 
példás rend. Az ősszesereglett nép, rend
es valláskülönbség nélkül legnagyszerűbben 
hódolt a fejedelemnek. Przemyslbe érkezés 
alkalmával óriási néptümeg lelkesen fo
gadta a királyt. Az iudóUázual a had
ügyminiszter, a táborkar és az összes ható
ságok voltak jelen. — A király huzamosabb 
ideig beszélgetett több jelenlevővel; Prze- 
rnysbeu visszamaradt, hogy az erőditvé- 
nyeket szemügyre vegye, estve azután 
Mosciskau át Krysoviczebe utazott. A krakói 
polgármestertől a következő szavakkal 
búcsúzott el a király: „Krakóbani időzésem 
életem egyik legszebo emlékét fogja ké
pezni.

Pécsvárad siept. 5. 1880 
T a n ü g y .

Tekintetes SvertesztŐ ur!
1878-iki évben került ki sajtó alól 

T. Sebulz Imre pécsi képezdei igazgató 
ur „Szüiőföldisme* cziuitt, Baranyamegyét 
ismertető tankönyve, melyet az elemi is- 
kólák 111 ik osztályára, miut kötelező tár-

nuila cupido, nulla superflui. De a megye 
nevét valóssággal változatlanul vette át a 
sokacz, míg saját talaja Devet ismeretlen 
jelentése mellett vagy más honnan vehette, 
vagy maga, ami képzelbetetlen, önállóan 
alkotta. Vegre Barauya, mint falut jelentő 
csak főnév gyanánt tüuhetett fel; a sokacz 
pedig melléknevet basznál az ő falujáról, 
niiutba t. i. valami Brn vágy Brnonak 
taluja volna.

Tagadhatatlan tehát, hogy Brnyeva 
nem szlavositása Baranyának; Baranya 
pedig magyarosítása Bruyevának, és ta
gadhatatlan, hogy ezen a mai korban 
teljesen ismeretlen jelentésű szó csakis az 
ős szlávok alkotása lehet. A Brnyeva 
nevű régi vár neve nem csak szájról szájra, 
hanem tájról-tájra is szállott; szláv lako
sok nélkül soha sem volt Magyarország 
és ha Brnyeva még annyiszor is Baranyá
nak mondatott is hivatalos téren, azért 
mindig voltak rabok, szolgák, szabadosok, 
ripaosok, kereskedők, kik a piaczon az 
ős eredeti nevet folytonosan használták. 
Pécset is Pécsnek Írják hivatalosan, de 
künn a piaczon egyik polgára mégis 
Fdnfkirchuer, másika pedig mégis pecsúiia.

Az a comitatus Bereniensis a régi 
iratokban nem volna comitatus Brniensis? 
Vagy Beréuy uem volna Brn? Brfinn vá
rosát a morva szláv saját nyelvén Brno- 
nak mondja. Vájjon talaj, fekves, környék 
tekintetében nem volna valami hasonlatom 
ság Brűnn és Baranya a vár között felfe
dezhető? Az ó és uj-szlovén, rnsznyák, 
vend, lengyel, cseh nyelvekben nem lehetne 
a b r n  gyökre magára vagy származékaira 
rá akadni?

Az oroszban brenei (brenje) alakja 
cselekedetet, nyelvszokás szerint dolgot(re8) 
jeleut: agyag, sár. Tán m e g y ú r t  sár. 
Aligha a Boranya meséje oda nem törpül, 
hogy a régi vár agyagos (bortermesztésre 
is alkalmas) dombon, vagy gyúrás végett 
megásott téglaégetőn épített valaha. A 
Tuilleries palota Páriában cserépzsiuiet 
égető helytől kapta nevét. Besetinczérőj 
máskor. Sterba János

‘•nn iti
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gyat, fogadott el a pécsi elemi iskolai
igazgatóság.

Ha e kis, 78 lapból álló munkát fi
gyelemmel olvassak és a kritika boncz 
kése alá vesszük, * hozzá uiég szemeink 
elótt tartjnk, hogy az egy, a Ill-ik elemi, 
iskolába járó tanuló kezébe adatik tan
könyviül, lehetetlen, hogy szánakozó mo
solyra ne fakadjunk s azon helyzetbe ne 
jussunk, ha vájjon a kiadó igazgatót, a 
müvet elfogadott elemi iskolát, vagy a 
tanulásra kárhoztatott kisdedeket sajnáljnk- 
e meg inkább?

Sokat fáradhatott t. Schulz Imre igaz
gató ur müve szerkesztésében, de czélját 
nagyon szem elől tévesztette, midőn azt a 
111 ík elemi iskola számára irta, mert e 
mii olvasásra gyönyörködtető ugyan, de 
tekintve a beune előforduló fellengző irályt, a 
sok oldalú szám , tnér-, vegytani, történelmi, 
küiöuöseu a törtek és tizedes törtek al
kalmazását, a sok idegen szó haszuálását 
s egyéb statisztikai és a tanulást felette 
nehezítő körülményeket, lehetetlen, hogy a 
„Szülőföldismét * gyermek kezébe adjuk.

Úgy látszik a nagymélióságu vallás 
és közoktatásügyi miniszter uruak is van 
már tudomása arról, hogy hazánk tanfér 
fiai tudományos munkáik kiadásával s az 
elemi iskolákra való oktrojálásával nagyon 
is elhalmozzák népiskoláinkat elannyira, 
hogy kénytelen volt egy rendéletben u ta
sítani a tanfelügyelőket, hogy az elemi 
iskolában ne engedjék meg a „sok tudós 
dolog' előadását, mert ez háttérbe szorítja 
a fő czél kivételét s a tanítót oly helyzetbe 
hozza, hogy azt sem tudja üol kezdje, hol 
végezze tanítását vagy tulajdonképen mit 
tanítson, innen ered a napjainkban mind
inkább terjedő ielületes képzettség.

Emlékezem én még, hogy a „Pécsi 
Figyelőben' olvastam 1 vagy 2 év előtt, 
hogy a pécsi elemi iskolák t. tanférfiai 
keserű pauaszra fakadtak a kis hittan ta
nítása ellen, s íme ők két év múlva még 
nagyobb hibába estek.

A kis tanuló itjuság, az elemi tauügy 
s a szülők érdekében vagyok bátor kérni 
az érdeklelt feleket nem csak, de a tan- 
ügy intéző férfiait, miszerint vagy gon
doskodjanak kisebb s a gyermek gondol 
dolkozas módjához mért „Szttlőföldismérői' 
vagy hagyják el e kötelező, de ily alakban 
czél hoz nem vezető tankönyv használatát. 
— Szavaim igazságáról meggyőződhetik, 
bármily, a t. Schulz Imre ur által szer
kesztett „Szttlőföldisme* megbirálásával 
megbízott s pártatlan itéletU bizottság, 
melynek esetleg átadatnék a mű megbi- 
rálásra. Péhm K. r. k. segédpap.

A kaposvári kir. törvény- 
szék.

Az „Ellenőr'-ben olvastuk: állandó 
& panasz, hogy a törvényszékek, a járás 
bíróságok segédszemélyzete nem képes 
megfelelni az ügyforgalom folytou tapasz
talható növekvésének. A panasz különö
sen a telekkönyvi bíróságokra vonatkozik. 
Jogosságát azon körülmény is látszik bi
zonyítani, hogy a telekkönyvi ügyforgalom 
országszágszerte igen nehézkes. A leg
több telekkönyvi bíróságnál nem hetekbe, 
hanem hómpokba kerül a legsürgősebb 
és legegyszerűbb ügyek eliutéze. Ez volt 
oka, hogy azjgazságügyministerium a múlt 
évben elrendelte ideiglenes muukaerők al
kalmazását a telekkönyvi hatóságoknál. 
A törvényszékek rendszerint tettek is fel- 
terjesztéseket az igazságUgyminiszteriutn- 
hoz, gyakran jelentékeny segélypénzt kérve 
az ideiglenes munkaerő díjazására. El
hisszük , hogy erre számos telekkönyvi 
hatóságnál feltétlen szükség volt. De, hogy 
több helyen a tényleges munkaerő helye
sebb alkalmazás és erélyesebb kihasználás 
mellett az igényekuek teljesen megfelel
hetne, mutatja azon eset, uie'yről Somogy 
hói értesítenek bennünket. A kaposvári 
kir. törvényszék ezelőtt igen nehézkesen 
intézte el a telekkönyvi beadványokat. Ez 
a legtöbb esetben 4 —9 hónap alatt történ'. 
Az igazságügyminiszterinm e miatt kény
telen volt 8 j0  Irtot utalványozni a kapos
vári kir. törvényszéknél alkalmazandó ide
iglenes munkaerő díjazására. Történt, hogy 
tavasszal Kelemen Lajos ^előbb kir. ügyés/.j 
vette át, mint elnök a kaposvári törvény
szék vezetését. Ismervén atéuyieges muuka 
erőt és annak az ügyforgalommal való 
megbirkózásra ha ározott képességét, a 
segélyt visszautasította. A telekkönyvi 
segédhivatalt erélyes tevékenységre sar
kalva alig hat hét alatt a hátralékot fe.- 
dolgoztatta anélkül, hogy a rendes munka
időt csak egy órával is emelte volna. A 
kaposvári kir. USryényszék telekkönyvi 
ügymeneté ma a lehető leggyorsabb és 
legszabályosabb. ísőt kitüut az is, hogy 
ez ügymenet nem ád elég dolgot az ai 
kalmazott hivatalnokoknak. Mindenesetre 
figyelemre méltó eset. A kir. törvényszékek 
elnökei mielőtt segélypéuzt kérnek, meg- 
kisérbetnék, mi Kelemen Lajosnak oly 
fenyeseu sikerült. A mondottakat minden
esetre ajánljuk az igazságügyi kormány 
figyelmébe. (Nem akarjuk részletezni, 
hogyan állunk mi e tekintetben, ha vau 
akarat hozzá, akkor e nélkül is ithet se
gíteni a bajokon, de annyit meg kell érin
tenünk, hogy bizonyos emberek érdekében 
fekhetik a tömeges hátralék, mert csak e 
mellett lehet kivételeket tenni és kiváltsá
gokat adni mind a határidőkre nézve, mind 
a kiadványozásnál.)

a  Hetény 1880. szept. 8.
Tekintetes Szerkesztő ur!

A azalántai választó kerület ország- 
gyűlési szeretett képviselője Nagy Feiencz 
úr f. hó 5-én tartotta nálunk számos vá
lasztói előtt beszédjét, a melyben egyszerű 
s könnyen érthető szavakkal az elmúlt 
országgyűlésen történtekről leszámolt.

A leszámolás nagy mise ntán, tehát 
12 órakor történt a község házánál s ha bár 
sokaknak velem együtt felhödzötta gyomra, 
mégis jó huzamos ideig tartó lelkes elő 
adását egész végig a legnagyuob figye
lemmel balgatták és megéljenezték.

Ebéden képviselőnk tőt. Laczi bácsi is
mert vendégszeretetében részesülvén, a délu
táni órákban távozott. E g y  h a l lg a tó .

Törvényszéki csarnok.
Előadott polgári perek:

1880 évi szept. 6 áu előadott 49(56, sz. 
a. tíenics Mariuka, Kovacsev Vászoné, 
Benics Monda és özv. Dimjauov Joksáué 
dályoki lakos felpereseknek — Benics Pávó, 
Benics Tornó és Benics Luka dalyoki lakos 
alperesek elleni iugatlau birtok iránti ke
resetűk.

Büntető ügyek előadatnak:
1880. évi szept. 14 én Leopold Antal 

és neje csalással vádoltak bűuügye 12620. 
sz. a. — szept, 15-én Erb György és ueje 
bírói zártörés által elkövetett sikkasztás 
3085. sz. a. — Vincze Mihály betörés és 
tolvajlás 3)30. sz. a. — szept. 17-én Szent- 
királyi Jánosué és társai betörés és tol
vajlás bünrészességi ügyök 3187. sz. a. 
— Preisz János sikkasztási bűnügye 3102. 
sz. a. — Matbán István lopási bűnügye 
3391. sz. a. — Szept. hó 18-án Virág 
Kálmán és társai tolvajlás és abbani bün
részességi ügyök 3428. sz. a.

Különfélék.
— Király ö felségének pécsi fogadta- 

tására nézve a felterjesztett előleges ter
vezet helybenhagyása leérkezvén a bizott
ságok most a részletek megállapításához 
fogtak. — A megérkezés határidejének 
megváltoztatása szept. 21-r3l 24 re szinte 
már hivatalosan tudatva lett. — A pécs- 
városi bandérium pécsi huszárviselt fiatal 
urakból alakni, a ruhát a város csináltatja 
és pedig a város színeit kék-sárgát tün
tetve ki sárga csizma, kék nadrág, sárga 
selyem attilla, kék posztó mente fehér 
prémmel, mindegyik ezüst zsinorzattal, a 
tőveg telhasitott karimáin kalapcsalina lesz 
kék, sárga felhajtott karimával és sólyom- 
tollal. — A hauderium előtt egyik lovas 
viszi a városnak 1720. évhői való veres 
szinü damastselyem lovas polgárőrségi zász
laját. — Egy kisebb sárga szinü lovas 
zászló, mely készítése késő obi idejének 
megfelelőieg a magyar országos czimert 
egy nagy fekete kétfejű sas hasán hor
dozza ez okból mellőztetett. — Az előbb 
érintett régibb zászló egyoldaláu a hold. 
szűz Máriát, Magyarország védőjét, más 
oldalán a város czimerét tünteti elő. —
A vasúti mdúháztól felvezető fasoros út 
magas árboezokon lengő nagy nemzeti 
szinü zászlókkal lesz diszitve egész hosz- 
szában. Diadalív szélességében öt Ívesnek 
van tervezve, költségvetése 1600 frt, a 
kissebbik egy ívesé 4ó0 frt. — Úgy ér
tesülünk, hogy a tőt. káptalan a plébánia 
ház boltívezete előtt állíttat fel egy diadal 
ívet. — A sétatér és székesegyház közti 
téren, a hová csak négy udvari kocsinak 
szabad behajtatni a tanuló ifjúság fog el
helyeztetni, az előtérben természetesen a 
több százra menő kissebb nagyobb leány
kák és fiatal urhülgyek virágfonadékok, 
csokrokkal sat. — Baranyamegye készü
lődéséről hallgat a krónika, mint ha Ba- 
ranyamegye már nem is volna— oly mély 
az ily az adóhivatal kasszáján élde
gélő megye álma. — Nagybirtokosaink 
Batthyány Gusztáv herczeg messze Angol
honban van évtizedek ó ta , Eszterbázy 
herczeg zárgoudnokság alatt Soproniján, 
Albrecht főherczegre természetesen számí
tani nem lehet, — Lippe herczegre még 
kevésbbé, — Benyovszky talán meg sem 
nézi birtokait e megyében, a többi egye
temi és papi jószág, küzépbirtokos alig 
van néhány és ezek nagyobb költekezésre 
nem szánhatják el magukat. — Valljon 
Somogy- és Tuluamegye mit tesz a király 
péesi útjára vonatkozólag eddig hírét nem 
vettük. — A király kíséretében leszuek 
Tisza és Orczy b. miniszterek, Pejacsevics 
gr. a horvát bán, nagyszámú külföldi kö- 
vetségi attachék és katonatisztek, kiknek 
kellő elszállásolásáról gondoskodva vau.

— Az őszi gyakorlatokra városunkba 
összevont honvédség f. hó. 2, 3 és 4-én 
érkezett meg, benépesítve a sátortábort, 
mely első tekintetre úgy tűnik most fel a 
vidékinek, mintha Pécsnek külvárosa volna. 
S vaióbau daezára a király fogadására 
tett és folyamatban levő készülődéseknek, 
városunknak korán sincs oly eleven képe, 
mint a „a barakkoknak,' hova küiöuöseu 
a délutáni órákban csak úgy özönlik ki 
a közönség bő keresetet nyújtva az orani- 
bus társaságnak, — mely épen a legjobb 
időben és alkalommal alakult meg. — A 
kereslet arányában a kínálat is növeke
dőben van, melylyel az élelmesség sietett 
telbasznaiui a kínálkozó előnyüket. Fűszer- 
kereskedés, borbélyműbely, korcsmák, szi
varáruda stb. effélék kölcsönözne1'  a „ba- 
rak '-nak egész külvárosi színezetet. Azt 
a tolongást pedig, mely vasár- és ünnep 
napokon az itteni vendéglőben és a korcs
mákban tapasztalható hiába keresnők a 
főváros bármely kedvelt kirándulási helyén 
is. A mait vasárnap különösen reggeltől 
estig csak ngy hullámzott a közönség 
oda. Szombaton d. u. érkezett meg az 
utolsó honvédzászlóalj, s vasárnap d. e. 
8 órakor az összes honvédzászlóaljak le
génysége, az V. honvéd kerület tiszti kara, 
és roppant tömeg polgár jelenlétében 
tábori mise tartatott. A misét Megyessy 
belvárosi káplán úr mondotta, melynek 
végeztével a tizennégy honvédzászlóalj s 
két osztály haszár — összesen mintegy 
6000 ember nagyszerű látványt nyújtott

diszíelvonnlásával, melyben a zászlóaljak
következő rendben vettek részt: Elől 
ment a 65.zászlóalj, ezt követte a tolnai
66., a veszprémi 71., a győr pápai 72., 
a mosonyi 73., a soproni 75., a kőszegi
75., a vasi 76.. a balatou-zalai 77., a 
zala-mnraközi 78., a baranya-tolnai 67., 
a baranyai 68., a dél-somogyi 69., a 
balaton somogyi 70. zászlóaljak, s végül 
a 8 huszárezred 1. 2 dik osztálya. A 
mise után előéptetés következett, melynek 
befejezte után Hollán Ernő tábornok, ke
rületi parancsnok nr az összes tisztikart 
maga körül sorakoztatta, előadván a 
gyakorlat mikénti beosztását és végbe
vitelét. Ezzel az ünnepély befejeztetvén, 
a csapatok bevonultak. — Délután egész 
bucsujárás indult gyalog és az omnibu
szokon a „barakkokhoz' a városból. Az 
omnibuszok talán más irenyba nem is 
közlekedtek e napon. A sátortáborhoz czira- 
zett vendéglőben, bol a siklósi czi- 
gányzenekar játszott a közönség egy 
tized része sem jutott helyhez. — Az 
üszögi árnyas erdőt és a vén Tetyét, 
közönségünk e kedvencz kirándulási be 
lyeit háttérbe szorítja az uj kegyencz a 
„barakk' mert Pécsett ez idők szerint a 
katonai dolgok — s amik ezekkel kap
csolatban állanak, vannak divatban. —

— Olvasóink figyelmét újólag felhiv- 
juk holnap reggeli 8 órakor a hazatérem 
tartandó lókiállitásra és hétfőn a káptalau 
Meszes nevű pusztáján tartandó szántás 
versenyre, melyekről lapuukbau jó eleve 
terjedelmesen megemlékeztünk.

— Gyászhirek. Nagy Jenő szent- 
lőriuczi ügyvéd neje szül. Angyal Flóra 
szept. 9-éu életének 33-ik évében — és 
Zsovcsák Imre pécsi polgár életének 94 ik 
évében elhunytak. Béke hamvaikra.

— A  rendőrség figyelmébe. A király 
Pécsre jövetele alkalmából sok minden 
féle különböző utakon a közönség pénzét 
zsaroló komédiás tette jó reménysége Mek
kájává Pécset, melyek közül egy nagy 
számú személyzettel, s még nagyobb ter
jedelmű sátrakkal bizonyára a rendőrség 
engedélye folytán a Majlátb-téren telepe
dett meg, mi már magában sérti e csekély 
terjedelmű s a király bevonulási útjában eső 
tér synmetriáját. Még jobban sérti azon
ban a környék lakóinak szagérzékét az, 
hogy e komédiás csoport nagyszámú sze
mélyzete minden roQdaságot a sátrak közé 
szór és hagy el, pestises bűzzel töltvéu 
meg a léget, hogy mégis a rendőrség ezt 
neai érzi és nem látja azon valóban cso
dálkozunk.

— A  ,F . Z .“ rosszul értesült Kóbija 
révén azon téves hír köröztetett a lapok
ban, mintha Pécsett nem találkoznék szabó, 
ki a bekövetkezendő tisztelgésekhez kellő 
magyar öltözékek előállításához értsen. — 
Ezt megerősíteni látszott azon megkeres- 
véuy, mely szinte elhamarkodva és szük
ség nélkül az illető bizottság tájékozat
lanságából a bandérium öltözete iránt 
Pest városához intéztetett, melyre a meg
keresett uagyraiátó, de kevés koponya- 
bélésű tanács ugyan még nem válaszolt, 
de melyet a hirhajszra dreszszirozott hir- 
kopókuak azonnal átadott tetszés szerinti 
felhasználásra, a mi azután némi varia- 
tiókkal pikáns újdonságnak fel is hasz
náltatott. — Hogy a „F. Z .' köreiben a 
zsidóság közt nem akarnak ismerni magyar 
szabót Pécsett, azt megfoghatónak találjak,
— azt is, hogy az Unnepélyrendező köz
ponti bizottság előtt tegnap megjelent 
zsidó szabóról meggyőződött a bizottság, 
hogy halvány fogalma sincseu magyar 
disz öltözékről, annál kevésbbé annak kellő 
szabásáról, de azért ép oly bizonyos, és 
a bizottság is meggyőződött arról, hogy igen 
is van több kellően kiképzett magyar 
szabó Pécsett és köztük ollyan is, ki je
lenben is a huszár és honvéd tiszti öltö
zékeket úgy kiállítja, hogy akármelyik 
kollegájával bátran versenyezhet, végre 
arról is meggyőződött a bizottság, hogy 
az eddig legjutáuyosabb zsidó vállalkozó
nak is szabóműhelyében az előszabó egy 
a magyar szabásban teljesen gyakorlott 
magyar szabómester. — Nem szorultuuk 
tehát Budapestre, mely azért hízhat ik még 
tovább is az ország zsírján, megmaradván 
nemzetiség tekintetében Becsnek vorposztja.

— A pécsi m. kir. pénzügyőrség fi- 
gyeluiébe. Szemközt az igazgatóság épü
letével ott vau a dohány és szivar különle
gességeknek városunkban egyetlen áruldája 
zsidó kézeu. — Ezen árulda a 6 . és 7-iki 
zsidó ünnepeken zárva V"it és a fogyasztó 
közönség semiuikép sem lett igényeire 
nézve kielégítve. Tudtunkra ez nem járja 
és ha a keresztény ünnepeken a keresztény 
doháuyárusok kötelesek áruldáikat nyitva 
tartani, nem látjuk be, miért legyen e 
részben a nem kereszténynek szabadalma, 
mert ba az államvallás eszméje már nem 
korszerű, kár volna egy ujjahb vallást 
tenni uralkodóvá és kívánni, hogy annak 
ünnepei szerint kelljen a világnak forognia.
— A ki mire vállalkozott annak feleljen 
meg, vagy ne is vállalkozzék reá.

— A pécsi zeneegylet megkezdette ze
nedéjében a tanfolyamot rendes beiratási 
időben eddig jelentkezett növendékekkel. 
Hölgyek számára ének órák kedden, 
csütörtökön és szombaton tartatnak meg 
d. u. 4—5-ig, ifjak számára az ének 
órája megkezdése még felfügesztetett e 
hó 15-éig, minthogy ezen osztályba csak 
egyetlen egy növendék jelentkezett. Tanár 
mind a két ének osztályban Schmitier 
Richard úr. Fnvolajáték tanitattik heten- 
kint kétszer: kedden és csütörtökön d.
n. 4—5tig, tanár Thuma úr. A hegedű 
játék, melyre növendékek legnagyobb 
számban jelentkeztek, két osztályban ta- 
nittatik, a kezdők részére taná- Batoini 
úr, az előhaladtabbak részére Oszvald úr,
— előbbiek órái héttőn, szerdán ós pén

teken este ‘/ad—7-ig, az utóbbiakká ked 
den, csütörtökön és szombaton ugyanazon 
órákban tartatnak meg. Mindannyi osztály
ban a tanítási módszer felügyeletet Jakseb 
Ferencz karnagy úr vállalta magára, ki 
az igazgatósággal egyetemben időszakon
ként a tan órák pontos megtartatásáról 
gondoskodik, s a haladást figyelemmel 
kiséri. További jelentkezések ugyan még 
mindig elfogadtatnak a zenedei igazgató
ság által, igen kívánatos volna azouban 
ha a még jelentkezni óhajtók magukat mi 
előbb beirattatnák,minthogy a tanórák folya
mába csak később belépő növendékek magán 
órákban volnának kénytelenek pótolni 
azt, a mit az első órák együttes tanításában 
való nem részesülésük által elmúl oszta
nak. A pécsi zeneegylet rendezősége meg
nyitásával alkalmat nyújtott a helybeli 
ifjúságnak a zeneművészet, ezen a szivet 
és kedélyt nemesítő foglalkozás, elsajátí
tására. E szép és nemes czél elérésében 
uyujtsou mindenki segédkezet ezen új 
intézetünknek, — a ki máskép nem teheti, 
legalább pártolásával törekvéseiben. Küld
jünk még minél számosabb növendéket 
ezen nemesen és komoiy törekvéssel meg
indult zeneiskolánknak. Csak a legköze
lebbi jövő is megmutathatja, hogy itjaiuk 
nak a zene komoly tanulmányozásával ott 
eltöltültött ideje, nem volt elveszett idő.

— Zongorakalapálók ellen — Weimár 
bán két márka büntetés alatt megtiltották 
a nyitott ablakok melletti zongorázást. — 
Helyesen van és Pécsett is jó volna, mert 
borzasztó már azon tortúra, melynek az 
ártatlanul megkínzott halló szervek kora 
reggeli 5 órától éjfélig is kitétetvék né
mely helyütt, hol a szomszédság jobbról- 
balról felülről és alulról az efféle zongora
kedvelőkkel bőven megspékelve van.

— Báró Perényi Lajos, a magyar 
máguásvilág azon kevés tagjainak egyike, 
kik minden jó hazafi tiszteletére érdeme
sek, e hó 11-én Királyházán elhunyt. 
Peréuyi Lijos báró a szabadság harcz 
kezdetén mint alig tizennyolc* éves ifjú 
lépett a Nádor-honvédhuszárok sorába s 
vitézül harczolta végig a szent háború 
dicső csatáit. 1849. őszén fogságba került 
s csak befolyásos közben járás nyitotta 
töl börtöne ajtóit. Tagja volt a főrendi 
háznak, de ennek elveivel ellentétes tö
rekvésű működésében még passzíve sem 
akarván vészt venni, a független, szigorú 
jellemű férfiú soha sem jelent meg a 
főrendi házban. Következetes és hű maradt 
önmagához mindvégig s magányából szá 
nakozva nézte a mai magyar raáguásság 
legnagyobb részének tespedósét, hitvány
ságát.

— „Butám* orosz torpedóhajó múlt 
hó 29 én fiumei révbe érkezett, hogy a 
Whitelicad télé pokolgépgyár torpédóival 
kísérleteket tegyen. A „Batun“ bár csak 
a torpédók vetésére van szánva, mi czél- 
ból orrán két torpedóhajitó-nyilás létezik, 
mégis oly tengerjáró erősséggel vau 
építve, hogy az Oczeáut is átszelheti, a 
mit mosl bebizonyított azzal, hogy Angliá 
ból Magyarországba szokatlan rövid idő 
alatt jutott el. A „Baturn' állítólag Imsz 
teugeri mértföldet halad óránkiut s Kor- 
koff orosz tengernagy módszere szerint 
épült. A hosszú, keskeny, vastag vasle- 
mezzekkel vértezett hajótest esakuem egé
szen víz alatt van, úgy hogy csak dombom 
felső része látható, mi által a hajó ép 
olyan, mint valami óriás czápa. Erősebb 
hullám verésnél minden hab átfut a lapos 
födélzeten, melyre rendkívül vastag kris
tálylapok vannak alkalmazva, a tenger- 
alatti helyiségek megvilágitása végett.

— Amerikaias. Az amerikai kritizá- 
lásnak egyik mintaképe a következő: 
Tegnap New-Yorkban bikaviadal volt. 
— Nem ökrök mentek ez alkalommal 
egymásnak, hanem bikák. — Az ökrök 
a nézőtéren ültek és még másfél shilling 
belépő dijat is fizettek. (Nem ártana 
nálunk, ha a német erkölcstelenséget 
terjesztő népének ezek hasonfeslettségü 
publikumát ily stylussal tisztelné meg a 
napiirodalom.)

— A franczia koronagyémántok ela
dására. vonatkozó törvényjavalatot legkö
zelebb fogják beterjeszteni a kamarába. 
Csak azokat a gyémántokat adják el, 
melyeknek nincsen művészi becsüli. A 
begyült pénz muzeutn alapítvány képzésére 
fog tordittatni.

— Légyeső. Szokatlan tüneményt 
észleltek néhány nappal ezelőtt a délutáni 
órákban a h :vrei révben, körülbelül negy
ven perezczel egy heves vihar kitörése 
előtt. Óriási légyraj ereszkedett a földre 
és szállta meg az ott horgonyzó hajókat; 
a raj a légben igen nagy tért töltött be 
s olyan volt, mint egy nagy sötét felhő. 
A hajókon volt emberek elrejtőztek, 
akorra mennyiségben szálltak le a legyek. 
Valóságos légyeső volt és mikor az eső 
elállóit, vitorla és vítorlarúdak mind tele 
voltak a rovarokkal. A legyek nagyobbak 
voltak mint a szobai legyek; szinük fe
kete volt.

— A német császárt Berlinben a 
pénteki csapatszemlénéi majd agyon gá
zolták. A nyolezvauhárom éves véu császár 
ugyanis Alexander nevű pejlován az ép 
összecsapó vértesek harczvonaí&i közzé vág
tatott s ha a vértes-tisztek, daczára a sürtt 
pornak, nem látják meg a császárt s ideje 
korán állót nem hivatnak, az öreg Wil- 
belm paripástól a vértes századok lovai 
alá került.

Beküldetett.Az osztó igazság. — Egy 
pécsvárosi közgyűlési határozat, mely 
kormányi helyben hagyást is nyert, meg
tiltja a város határában a közlegelön úgy 
mint a magán keritetlen telkeken is a 
juhlegeltetést. Múlt évben e tilalom át
hágása miatt történt is néhány bírságolás 
és a I ilalom szigorúan fentartatott, most

azonban százakra menő juhnyájak szaka** 
dón legelnek és hajtatunk a város n‘czáia> 
át a nélkül, hogy a szemfüles mezei 
mint a városi rendőrség csak konyitana 
is feléjük. — Már azt is állítják, b így 
egy kis ajándék és egy pár kövér ttru- 
ezotnb oly nagy hatása, hogy az illető 
felügyelő közegek látási és hallási érzé
keiben nevezetes változás á l be a juh- 
nyájak tekintetében,_____ t

____ ,, ( I R O D A  LOM.
=  Az „Orsiig- Világ* czimiri képes 

lap Rantmann Frigyes 'Iv&crójaf szept 
elsején megjelent XIX ik füzete, szokás, 
szerint változatos tartalommal jelent meg.
A jelen füzethez egy „hazatérés', ezituü 
szép kép van mellékelve. Minden két 
hétben egy füzei jelenik meg, egy füzet 
ára 40 kr. Megrendelhető minden könyv
kereskedésben..-,, _____ '

== „Népszerű Orvosi Tan .fsadé vágj házi 
lexikon az egészséges és beteg emberről. Irta dr. 
Ziffer Károly, az összes gyógytudományok tudora 
és gyakorló orvos. Mehner Vilmos kiadása. E
kóuyv Ildii caíák Ott kői BOáíi
áll rögtöni orvosi segély zenjeikyzésra, kjiioaösen 
vidéken, hol az orvost gyakran mértCUdnyj távol
ságról kell hozatni, de aj egészségesek la Mezonnal 
olvashatják: msrt igen sok tanácséul szolgál arra 
nezve, hogy az egészségesek unképea vehetik elejét 
sok egyes apró bajoknak. A betegségeket szerző 
úgy ir.|» le, hogy a laikus is képes annak megis
merésére, vájjon köruiyy, vagy súlyosabb haj lwé*t- 
kezik-e, minek folytán ismerni fogja a beteggel 
való bánásmódot az orvos érkeztéig. Különös súlyt 
fektet e műben a gyermekbajokra, kimerítően fog
lalkozik a gyermekek nevelésével, ápolásával es 
azok betegségeivel és ezekre nézve hasznos taná
csokat ad a szülőknek, azonkívül az állatországból 
nyert anyagokat, a gyógyfüveket ásványokat és 
gyógyforrásokat leírja; a a növényeket megismer
teti. A „Népszerű Orvosi Tanácsadó* finom papíron, 
igen díszes kiállítású, nagy nyolezadrétü 30 füzet
ben fog kiadatni, melyeknek mindegyike 48 lapot 
foglal magaban. Az egész művet a leöveg -bezé 
nyomott s 250-nel több művészi kivitelű kép fogja 
díszíteni s ezeken kivül külön még 16 ábrás táb
lázat is adatik hozza. Kéthetenkint jelenik meg 
egy-egy füzet, melynek ára 30 kr. Megrendeléseket 
elfogad minden könyvkereskedés, könyvkötő és 
könyvütryuök, és Jleímer Vürnos könyv- és mü- 
kiadó Budapest, IV. kalap-utcza 6. sz.* 
il« =  4z „Apolló* zenemű folyóirat szeptemberi
füzetének tartalma: 1. óalonpolka, tiölczl Lőrincz- 
töl. — 2. Virágok és tövisek Heller Istvántól. —- 
3. Lengyel táncz gr. Oginoly Mihátytól. — 4 
Petöti-dalok Kapi Gyulától. — Szerkeszti és kiadja 
Dr. Fellegi [Buda-vár, Verböcsy uteza 179.) előfi
zetési félévre 3 frt, egyes szaui ára 1 frt.

=  A „Vasárnapi Újság* szeptember 5-iki 
s/.ániH kővetkező tartalommai jelent meg: Észak- 
Amerika elzökjelöltjei. — Petőfi ifjúkori kiadatlan 
költeményeiből: Kuruttyó. [Pápa, 1841. márcz. 10.[ 
közli: Neumann Károly. — Egy nyárié. Emlé
kezés Lehinann mesterre. Tors Kálmántól. — A 
bojér. — A gőzház. Verne Gyula regénye. — Er
dőijén. Mészöly Géza rajzához. — Egyveleg. — 
Iparművészetek a keleten. Pulszky Károlyról. — 
Solumbus Kristóf tetemei Bóbita Lajostól. — 
Stratford lord. — Hordozható íűggóágy. — Egy 
magyar tanar a magyar tengerparton. — A ma
gyar orvosok és tenuészetvizsgaluk nagygyűlése 
Szombathelyen. — Irodalom és művészet kózin- 
tézetel. egyletek, egyház és iskola, mi ujsáo? stb. 
rendes heti rovatok. K epe k: Észají-Ai*mik» elm^k- 
jélöltjei: Garfield, Hanoijuk. *- Jpifinüvesáfetixjö'- 
gyak a keletről (20 kép). — A gőzhaz. — Az 
erdőben. Mészöly Géza tollrajza. —Statford lóri 
— Hordozható függőágy [3 ábra.] A „Vasárnapi 
Újság'1 előfizetési ára negyedévre 2 frt, a „Poli
tikai Ujdonsagok“-kal együtt 3 frt.. -! olü

2S T  3 7 " i l t - t é x / )
A z a ra n y  paraszt*

Pár'sző róla Ó9 hozzá?
Ki ne ismerné őt a' budai város 

oráculuinát? ki nem látta volna a közű- 
gyekért buzgó férfiút, midőn megválva 
barmaitól, letéve ostorát, levetve a béres 
gúnyát, lépked a városház felé a hazát 
megmenteni. Ez ő az arany paraszt! 
Arczán méltóságteljes nyugalom, kezén 
kinpadra feszített 8 1/, száma fekete .kesz
tyű, mely után egymást törve kapaszkodik 
a budai város cznkros mandulát Váró 
porontya. Végre szabádú! a csemetéktől 
a hatalmas tölgy, kilép a Királyutczára 
8 háta mögött érezvén a „népség*-et, 
egész pompájában ragyog az arauy pa
raszt. Számos aláz' szolgája, szervus, 
adjon Isten, jó reggelt és mindörökké 
utáu eléri a városházát. A terembe lép, 
előre tör, elfoglalja helyét elöl, a mint 
megilleti. Fontos dologról van szó, mo
zognak a korcsmárosok, neki hiányozni 
nem szabad, ő a faltőrő kos . . a haza 
veszélyben van. Feláll, beszél. De hogyan 
és mint!? Mivé lettél te szegény K. J. 
mivé Jctt téged e bámulatos tértin, meny- 
dörgő szavával kimondva valamennyi 
korcsmárosra, hogy tolvaj, rabló s hogy 
a komoly (?) szavakat tréfával fűszerezze, 
könnyebbeknek tartja — agy mond — 
egy zsák bolhát, — mint egy korcsmárost 
a csempészéstől megőrizni.

Mit vétettünk ellened budai városi 
Jupiter, hogy ily dorgelmes szavakat 
olvassz árva tejünkre ? mit érdekel téged 
borcsempészet, ha az nem Kozár felöl 
történik? Mily okból emlegeted a bolhá
kat talán viszket valahol? No mit dugod 
te orrodat a mi pinezénkbe, midőn mi sem 
firtatjuk azt, hogy elég apróra kan-e 
törve a sóder? Ezekre felelj tribünt r kit 
ez alkalommal cserben hagyottá politika, 
mely mellett oly bámulatra méltón tudtál 
a Casiuóban, a követválasztáskor sürögni- 
torogni s egy időben a budai külvárosi Irá- 
nyistákat a szőlő ba küld téri zabot hegyezni. 
— Elragadott a nemes indulat s mint 
szappanbuborék tűnt el az aranyfüst s 
csupán a paraszt maradt meg benned. — 

Rágalmaidat visszautasítják! Lecsú
szott rólad az oroszlánbőr, oda már a 
vezérség, nem indul utánad senki és 
kinek majmolt tndákos viselete ma már 
csak a vénasszonyokat kápráztatja, téged 
nem veszünk számba, mért a tiszta bort 
szeretjük látni a pohárban I

Pécsett 1840 Augusztus hava.
Pécsi korcsmárosok.

*) Ezen rovat alatt megjelentekért felelőseget 
netn vállal magira a



E gy t3 dik évében járó egészséges 
leány, ki a dói kézimunkákban is 
meglehetős jártassággal bír. magya

rul és németül ir, olvas és beszél — miután 
árvaságra jutott — erejéhez és tehetségé
hez mért alkalmazást keres. — Bővebben 
e lapok kiadóhivatalában.

Pécsett, szigeti külvárosban a Lakits- 
téle laktanyával szemben levő

sarok vendéglő
alsó és felső része egészen a belső be
rendezéssel együtt egy jóra való c sa p ta *  
r a u a k ,  leltár szerént minden órában 
átadandó. Értekezhetni ngyanott

C z f r já k  A n ta l
231. (3—1) vendéglőssel.

SÍAGV FERKNt Z
laptntajdnnos.

I A 1 N C H  EMII /  K I S S  J Ó Z S E F
felelő* iierkesitő. szerkesztő társ.

K i t ü n t e t e t t  é rd e m -é re m m e l.

Menetien szájszag
fogfájás és mindéi szájbetegség ellen

Sehulhof K áro ly  Bábért
manchesteri lakás által feltalált 

osztrák császári

g) *r a
kizárólag szaba

dalmat nyert

SOPIANA-SZÁJSZESZ
H a t á s a :

1. A Sopiana-azájszesz a azaj- éa orrüregnek 
(odrai avagy müfogak. dohányzás vagy bármi más 
okból eredő) minden bűzét nyomtalanul eltávolítja.

2. Erősbiti a petyhüdt foghust éa az ingó fo
gakat. az utóbbiaknak visszaadja természetes fehér 
színüket, meggátolja a fogkő képződését, védi a 
fogak zomanczat éa óv a fogfájás ellen.

3. A szál- és orrüreg mindennemű súlyos (skor- 
butikns) bantalmait gyógyítja, üdíti és pirosítja a 
fogbust és edzi a nyákhártyákat.

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

5. Diphteritis és más torokbajoknal igen si
keres gargarizaló szer. 221 (0—3)

Megrendelések elfogadtatnak : L ueff Parfumeur 
urnái B ud ap esten  és minden gyógyszertárban 
P é c s e t t  W eisz Ferenci urnái Mohács. I)r. 
H e lle r  fürdő orvos H a rk á n y , J a b n e r  C. M. 
gyógyazerész urnái T em esv á ro tt, M ach le id  
Alajos gyógyszerész nrnal K ecskem ét, K red t na 
és Fiala kereskedésében L o so n ca  H e in d h o fe r 
Róbert urnái Zom bor. T örök  J. gyógyszerész és 
É deskuti L. uraknál B udapest. D ie b a lla  
György gyógysz. urnái S zékesfehérváro tt.

Főraktár Dr. Scbu bof Adolf araál Pécsett.

Ö Felsége megérkezése
alkalmára az irgalmasok kertjében, az 
ntcza felől épült emelvényen (tribün) 3 

osztályú

ülő és álló helyeket
válthatni ugyanott, az építkezésre nyitott 
ajtón bemenve, vagy pedig a vállalkozók 
lakásán: Reiniach Mórnál, (Lycenm-ntcza 
9. »z.) — Wallentsak építésznél (belvá 
rosi országút 29. sz.) — és Gött Ferencz 

kertésznél (Apácza-ntcza 10. sz.)

4374

A mágocsi vallás alap. uradalom tu
lajdonát képező, és Mágnes község hatá 
rában fekvő a mágocsi telekjegy/.őkönybnn 
1376. helyrajzi sz. a. felvett 3 hold, te 
rületü téglavető hely az összes fclttlépímé- 
nyekkel együtt, a Dagyméltóságu vallás s 
közoktatási miniszterinm f. é. 15623. számú 
rendelete folytán zárt ajánlati versennyel 
egybekötött nyilvános árverés utján fog ,i 
legtöbbet Ígérőnek örökáron eladatni.

A nyilvános árverés 1880. évi szép 
(ember bó 29 én délelőtti 9 órakor fog Ma- 
gocsnn a régi tiszttartót lakban megtartatni.

Az eladási feltételek mai naptól kezdve 
az árverés napjáig, Pécsváradon a szám 
tartósági hivatalban, az árverés napján pe 
dig a helyszínén betekinthetők.

A zárt ajánlatok 50 kros bélyeggel és 
250 frt bánatpénzzel ellátva f é. gzeptem 
bér hó 27. déli 12 óráig Pécsváradon a 
számtartósagi hivatalban, szeptember bő 
29. reggeli 9 óráig pedig a helyszínén fo
gadtatnak el.

A zárt ajánlatban nemcsak számok
kal, de betűvel is ki kell irva lenni azon 
összegnek, melyet az illető vételárképen 
ajánl.

Utó vagy a feltételektől eltérő ajánla 
tok figyelembe nem fognak vétetni.

Pécsvárad, 1880. szeptember 7-én

Hirdetmény.
A szigetvári azt. Ferencziek zárdája 

részéről közhírré tétetik, miszerént a szer 
zet tulajdonához tartozó s a szigetvári 62. 
száma tkönyvben felvett 80-ik helysz. sz. 
a. belsőségre épült istálló, fészer udvar 
ral együtt fo ly ó  é v i  o k t ó b e r  h ó n a p  
5 -é n  d . e . 1 0  é r a k o r  a zárda he
lyiségében ö n k é n t e s  árverésen el fog 
adatni, melyre a t. ez. venni szándékozók 
ezennel megbivatnak. Az árverési föltéte
lek Szigetvárott ftiazt. Nith Norbert ház
főnök urnái és Pécsett Egry József ügy
véd árnál megtekinthetők.

*• *. Szigetvárott 1880. évi szepk 9 .
(3—1) A sst. Ferencit zárda.

Eladó!
S c l to v a x k y - té re n  b A lő n ö se n  fix 
le in e k  a l k a l m a i  226 (3—3)

20. sz. híz és kert eladó,
bővebb értesítés ngyanott.

962. szám. 230. (1—1)

Hirdetmény.
A Dagymélt. m. kir. földmivelés ipar 

és kereskedelemügyi minisztérium az 1880 
évi szeptember hó 1-én kelt 25755 számú 
rendeletével a pécsi kir. posta és távirda 
házon szükséges átalakitásokát 3789 frt 
05 kr összeg erejéig engedélyezte. A 
fentemlitett munkálat toganositásának biz
tosítása czéljából a folyó hó 15-ik nap
jának 9 órájára a pécsi m. k. pósta- 
hivatal helyiségében tartandó zárt aján 
lati versenytárgyalás hirdettetik. A ver
senyezni óhajtók felhivatnak, hogy a 
fentebbi munkálat végrehajtásának el
vállalására vonatkozó, az engedélyezett 
költség után számítandó, s a részletes 
feltételekben előirt 5°/0 nvi bánatpénzzel 
ellátott zárt ajánlataikat a kitűzött u.ip 
9 órájáig a nevezett hivatalhoz annyival 
inkább igyekezzenek beadni, mivel a 
késsőbben érkezettek figyelembe nem fog
nak vétetni.

A szóban forgó munkálatra vonatkozó 
műszaki művelet és részletes teltételek a 
nevezett magy. kir. posta hivatalnál, a 
rendes hivatalos órákban, naponkint meg
tekinthetők. A soproni m. kir. posta 
igazgatóság megbízásából. A Baranya 
megyei m. kir. építészeti hivatal.

Kelt Pécsett 1880. szept hó 6 án.

Mária-celli
gyom or-cseppek

jeleB hatású gyógyszer a gyomor 
minden bántalmai ellen,

és felülmúlhatatlan sz 
étvágy-hiány, gyo

morgyengeség rosz- 
szagu lehellet,szelek, 
savanyu felhflfögés 
kélika, gyoniorhurut, 
gyomorégés, hugykő- 

képzüdés. túlságos 
nyálkaképződés, sár
gaság. undor és há
nyas- főfájás (ha az a 
gyomorból ered), gyo- 
morgórcs. székszoru- 
lat. a gyomornak tul- 
terheltsege élelés Ital 
által, giliszta, lép és 
niájbctegscg, arany- 
eres hántalmak ellen.

E g y  ü v e g c se  á r a  h a s z n á 
l a t i  u t a s í t  á s s á l  e g y ü t t  !W k r .

Kapható: Péesett Kocáét Mihály 
gyógyszerész úrnál,
valamint az osztrák-magyar birodalom minden 
nagyobb gyógyszertárában és kereskedésében.
Központi szétküldést raktár nagyban 

cs kicsinyben.
B ra d I  K á ro ly ,

„az ó r a n g y a l h o z“ ezi inzett gyógyszertárában 
Rremziorben, Morvaországban.

9 8  [ 8 8 - 1 1 )

Női ruhakelmék
az őszi és téli ivadon, gyapjú-szövet újdon
ságok, Lyoni Faillok, selyem bársony, 
patent bársony minden sziuben, sima, suj- 
tásos és domborodott. Díszítési szövetek 
és PlUsebök. Fekete termi és franczia Cacbi 
mire raktár. 225(12—3] j meter

50 Vég fekete termi, tiszta gyapot ft. —.48 
100 „ ,  lyoni faille „ 1.50
100 ,  „ „ „ I ma , 2 .—
600 „ Cachimir, rniudeu színben „ —.80 

1000 ,, Mille Poiut, vastag , —.35 
500 „ Flanelle kétszeres szélességit,, 1.05

S S m I hang  Lipót
B e c s  I. M alvator ú t  6  szám .

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

Életpályát vagy mellék- 
foglalkozást keresőknek.

(előkelő osztálybelieknek is)
23 éves tapasztalásaim megfigyeléseim és 
tanulmányaim, úgy fényesen bebizonyított 
eredményeim képesítenek engem mérsékelt 
dii mellett művelt, megbízható és jellemen 
férfiaknak Béesben szóbeli vagy Írásos és 
igen alapos tanácsokkal szolgálni a vidé
ken történő sulid figyelemre méltó állandó 
és jövedelmező pénzkeresésre nézve.

Egyszersmind levél utján miudeuállásban 
levőknek rögtöni és állandó, úgysziutén 
kellemes és tisztességesen b iz to a i tu t t  
é l e tp á ly á t  nagyjövővei tőke és tartóz
kodás változtatás nélkül, az eredmény jót 
állása mellett kieszközlök, egyetlen és con- 
curentia nélküli Európában. Évenként sok 
ujjitás8a! és javítással és tekintélyes gya
rapodással fényttzési ágakban. Ügyes ész
szerű kezelés kitartás, gondozás mellett 
évenként 30 egész 50 ezer ft tiszta nyere
ség, sőt ennek kétszerese is szerezteti. 
Nagymennyiségű, mintegy megszólaló bizo
nyítók bizonyít ezen intézmény hatalma 
mellett. C c lm : K in d e r  L eó  B écs , 
R e is n e r s t r a s u e  3 6 , N. B. Béesben a 
tisztelet díj csak az eredmény beálltával 
fizetendő, mely gyorsan és fényesen kell 
hogy bekövetkezzék.

„ F a i r é  b le n  p o n r  f a i r é  lo n g teu ip « .*

Angol franczia társulat
illatszer és pijieretárgyak 

r a k t á r a  B é c s i b e n :
III. kér. RoHuniofsky ntcza 29 sz.
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szappan.
Szappanunk minden ártalmas anyag >t magához Vesz, megszabadítja 

a pórusokat a tisztátlan részektől s 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 felbőrt épségben tartja és hige- 
nikus tartalmánál fogva természete* rugékonyságot ád neki.

Finom szappan nagy választéka. K t S K
Zenzibar fantaisic Orientale, au Póípurri d’arömes anx plautcs de 
Madagascar, aux herbes dn Libanon, Savon du Serail, Savon sachet 
Savon des Bébés, au houqnot de Sicillc efe.. 3 db. ára 1 írttól 
1 frt 50 krig.

F y t r a i f c  H V tH o i i r  legkitűnőbb minőségit minden nagyságú 
<1115 U U U C lil palaozkokban 20 krtól 1 ftr 20 krig.

Pommade tonique 8fES i^krirrliaTeW és raedveZ8irbó1Hllile nutritive k 'liIni! 8ZaSn legjobb minőségit 40 krajczártól

Eaux de Toiletle e x q u is i f e ^ S s ü i i 'a s I
ajánlandó, feléleszti az izmokat és felfrissíti az idegeket 1 It 5 0 1 
krtól 3 írtig.

Vinaigre de Toilette“ £ 7 U i ? 4 '  “ H
H a í n i n < ; n v Í 7  ^ympKmnc, kitűnő minőségű erősiti a fejbőrt meg- 
i i a j m u o u v u .  akadályozza a korpaképződést, sőt a meglevőt tőké- 

iyetesen eltávolítja és a bajnak puhaságot és fényt kölcsönöz 
ára 1 frt 20 kr.

Créme de Roses de Shiraz
konysagot, ifjúságot és szépséget kölcsönöz sőt szabályos haszná
lat után eltávolítja a széplőt és bőrküteget teljesen. Ara 2 ft.

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

Brillantine, Cosmetique, ?5a "geanliére8 fixateurs 30 krtó1 
Eau de Uologne 75tUuo min5,,égU| saíát gyá̂ m̂ny 45 krtói
Eau de Roses 50 krtól 75-ig.

Eau de fleur d'Oranger, 50 krtói 75-ig.
Pránaratuniók szá| én fogaknak.

Sallvatore szájszesz 1 ft 20 kr.

Sallondontine fogpor 1 ft.

fognasta 1 frt.fi

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

tástól megóvja.
Haifestö V ÍZ  -ll.,venUN‘ ‘‘gyeden <js a legjobb módon a szürke

•  ‘ bajnak fokouként természetes szinét és szépségét
visszaadja, — 2 ft. Mind n megrendelőknek a saját készilményű 
„Eau de Colognc“ bői. (untatványai felszámítás nélkül a küldeméuy-

, hoz csatolón!.-. ( J
K ő id é *  u tá n v é tte l.
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V un szerencsém a t  ez. közönségnek szives tudomására hozni, hogy m ;

Pécsett a király-utczában 4 szám alatt
(SK ayer-féle b ú sb a n  a  „ b o lth a jtá s11 ú te lle n é b e n )  c

ÓEARAETÁET is O l iS  M IÍS E 1 H  j
^nyitottam, hol a legkitűnőbb minőségű órákat folyton nagy készletben tartok. Úgy; 
la kész óráknál, mind a javítási munkáknál a lehető legolcsóbb árakat szabom. .- 
y.Javitási munkálatokat gyorsan s pontosan teljesítek s azokért minden tekintetben] 
Steljes jótállást vállalok.
I Az órás iparban sok éven át szerzett tapasztalataim és azon körülmény!
Ifolytán, hogy az ezen szakba vágó legkiválóbb kül- és belföldi czégeknél műsza-j 
íkilag és kereskedelmileg foglalkoztam, képes vagyok mindennemű ebbeli tgéuyek-: 
3nek megfelelni s igy midőn a pécsvárosi és vidéki t. ez. közönség pártfogását] 
Skérem maradok magamat jóindulatába ajálva. Tisztelettel
 ̂ 223. (6—3) t ü o n io a i  V i l m o s .

164.

P 1 C H G R  E.
ezelőtt ZM O LV A Y  V II .7 IO S .

Pécsett, Széchenyitér 18. sz. „Zsolnay-bazár“ alatt.

Ajánlja dúsan felszerelt napyválaszféku gyári raktárát

üveg, porczellán, kőedény,
lá m p a -, n o r ia b e r g i  é^ d ls z á r o  e t lk k e k b e u ,  ö n tö t t  vav ed én y ,

ozine.zett és emalirozott pléhedény, mindenúemlt konghafelssereJéá ét házé csikkekben 
legjobb chinai ezüst áruk, kaucsuk-áruk. festővászon és festékek, 

cliirurgiai é s  optikai csikkekben,
templomi cikkek, utazó- és vadász-eszközök,

parfüm és mosdószappanokban

tetemesen leszállított árak mellett
Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan teljesítetnek.

CHIOGOCA-LIQUEUR
(Liqueur Chiococ te fór ti ficam) 

i Tudományosán megvizsgált, kipróbált 
és kitűnőségek ajánlatai folytáu közön
ségesen használatban van, telette jónaa 
gyorsan és kellemetesen elevenítő szer 

i uek találtatott az elgyengült és elszunyadt
férfi erő

felébresztése, felüditése és megerősíé 
sére. Az idegek és az izmok erősítésére 
s egyszersmind kitűnő és általános 
tbxir a megromlott emésztőképesség, 
étvágybiáuy, gyomor kutbarus, görc<, 
kólika, gyomorégetés, ha-menés, fejfájás, 
halványság és sárgaság, máj és vese 
bajok, köszvény, rheuma és arauy eres 

bántál mák ellen.
Mindezen bajok ellen ezen liqaíir 

használata a legbámulandóbb ered
ményre vezet, s ezen kívül nem csak 
hathatós mér'ékiefi gyomorerősitő, az 

I emésztéstést előmozdító, étvágyot gór 
jesztű, vért jobbító és tisztitó szer, ha 
nem hathatós erősítő ital mindenkinek 
aki nősztehetetlen akár öregség, vagy 
más előbbeni ok következtében.

Megszámlálható elismerő és kö
szönő levelek, melyek kö/.Ul sok igen 
tekintélyes egyéntől eredeti, bizonyítják 
ezen chiococa liquör kitűnőségét.

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

Kőszállítási rakoda: D. C. CU10DI 
gyógyszertára az „őrangyalhoz* Becs 
ben Wahring úri utcza 20 sz. (ahová 
a megrendelési levelek iutézeudők).

Fiók rakoda: Weiss József gyógy
szertára a „szerecsenhez* Tuchlauban. 
— Kapható ezen kivili Pesten Török 
József, Triesztben Forabosche, Prágá
ban Fiirth József Lembergben Beizcr 
S. gyógyszertárában, továbbá unudeu 
nevezetesebb gyógyszertárban ocl és 
külföldön. 192. (0 —9)

Eladó ház!
B á th o r i  u tc c á b a  16 lu á in  h á z  közel 
a sétatérhez, jutányos áron szabad kézből 
222 (6 —3) eladó.
Föltételeket megtudhatni TaizsMihály nrtól.

A cs. kir. szabadalmazott b o r - J 
d u g h a tó  g á e v i lá g ic ú t  főűgynök- I 
sége a magyar korona területére H a r i s -  
b a z á r  12. az. a . létezik. Felkértnek 

t. olvasók, hogy az ugyanott raktá
rozott minta-lámpákat megtekintsék, 
esetleg azokból vásároljanak.

Béesben és környékén ngy a köz
ségek mint egyesek legnagyobb elisme 
résüket fejezik ki a h u r d u z h a tó  fifáz 
használata felett, mely 50 százalékkal 
olcsóbb a légszesz világításnál , és 
24u/0'kal olcsóbb a petróleum világí
tásnál, nem szükségei csővezetéket, bélt, 
nem fagy be minden lámpa maga ké
szíti elő a gázt.

A hordozható gáz
alkalmas utczák, u tak , hatósági és 
nyilvános magánhelyiségek világítására, 
pályaudvarok és egyéb helyiségek vi
lágítására.
Lüinpák átalakíttatnak.

A pékmester urak különös figyel
mébe ajánltatik a Béesben annyira 
kedvelt és általánosan használt, kemencze 
és műhely lámpa. 228 (2—2)

1  király a ljáná l
tervezett kivilágításokhoz ajánljuk a 
B csben legközelebb lefolyt ünnepélyes 
ségek alkalmával oly fényesnek bizonyult

hordozható 
g á z l á m p á i n k a t

pompás világítás! pompás batas!
Lámpák 6 írttól felfelé; a m agyar, 

országi főügynökség „ P i c h l e r  N á n 
d o r  é s  társa** elégnél, Budapest 
Haris bazár 12. sz. a. megrendelhetők.

Azon rendkívüli veszteségek folytán
melyeket a londoni nagy vasbútor gyár 209(12—6)

G j O d d e r i d g e  B r o t h e r s  a n d  Co mp .
a jg la .fifo w i b a n k  legközelebbi jelentékeny bukásánál szenvedett, annyira 
megingattatott, hogy kénytelenítetett gyárát beszüntetni és nagyszámú s ki
tűnő minőségű, s minden kiállításnál éremmel kitüntetett készletben levő 
v n s b n ta r  arait a gyári ár negyedrészén teljes m elárusítani.

Ennélfogva a fentemlitett gyártól bizománybán átvett 2 6 0 0  d a r a b  
(összerakható) v a s a g y a t ,  felnőttek számára, melyek igazi kitűnő munkák, 
s bármely lakas vagy szoba díszére szolgálnak mesés olcsóu, eddig el nem 

csekély®aron d a r a b j a i  8  o . é. f r t é r t  áruba bocsátom. Előbbi

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

S. Bem  mer gépgyára Béesben 
s í i -  G-ártneryasse 18. sz.

r tsm k  “,yk"  é ,a J r* M .

ar

r« Aiihálv uyomdijábau L*dj-sett, 2. szám) 1880,

nlább epItctolT Ernák háromtaoroiit, csak 
lftMsrre ít, kallene ki dnunk.
A Oaggenant-vasaknafóle nj-14g-pl:.„..

Assts«liaeUeU,Bsi1*Dass),s] .!m»t n jojt «rr., hog, m«»iiofc*b.n '
" ,  «• le « i« n «  T»l<s kU d á . sAlkOl, (6 s is s to lT lírS is  l í h l í l í í !  v  

«», s r . k o r l . t r .  fgun í r / . , " . -  d í í í n  . .1
lZ a Z t rm jI  U TolsA ^r., m i*  »ly * rtT # IW  I
£l egy deszkába, 6 mm. m éternyi mélységig Ju t, v ág j a a olv fi íi*  *

m»#01«). * B .B to l t í .n « * J ( I ) fo g i .,.1  4. Ig .n ^ S n re n  .S b ^ T lh .to


