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Postán vagy Pécsett házhoz 
küldve: egész évre ;'»ft., iél- 
évre2 írt. 50 kr., negyed évre 
1 ft. 25 kr. egyps szám lő kr. 
Megjelenik minden szomba
ton. Egyes számok kaphatók 
Weidinger N. könyv kerosk. 

(Széchényi tér).

Hirdetések ára:
Egy négyhasábos petit sor 

egyszeri megjelenéséért 8krt 
többszöri megjelenésnél ár
leengedés adatik. Minden hir
detés után 30 kr. bélyeg dij 
fizetendő. A nyilt tér 1 petit 
sora 10 kr. A hirdetési dij 

előre fizetendő.

Szerkesztői iroda:
Ferenciek utcza 22. sz- 1 emelet. 
Kéziratok vissza nem küldetnek

A lap szellemi részét illető közlemények és előfizetések a szerkesztőséghez, a hirdetések pedig a kiadóhivatalhoz intézendők. Előfizethetni helyben: 
a kiadóhivatalban, Biankóin Antal úr a városházi épületben, Lili Jáuos úr a budai külvárosiján, Bühm C. F. úr a szigeti külvárosban lévő 
kereskedésében, és Feszti Károly, úr könyvkötő üzletében, Király utca (nemzeti casinó épület), valamint a vidéken minden postahivatalnál.
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>;j évvel h a t o d ik  évfolyam ba 

)/p lapunk. E u n y i időt m ég nem 
ért m a g y a r  l a p  l ’ecsett. ü t  even 
át nemcsak k ivívtuk lapunknak  a 
létjogot, hanem o l y a n  k ö z e g g é  
tettük, hogy azt ma m ár n é l k ü l ö z -  
h e t l e u u e k  ta rtja  városunk és me
gyénk közönsége.

Múltúnk elég biztosíték a jövőre 
nézve s így fölöslegesnek vélünk 
minden ajánlgatást lapunkra  vonat
kozólag. Leszünk azok, k ik  vo ltunk : 
szabadelvűek, nem a jelenkori nép- 
ányitásra ezélzott, hanem a szó va
lódi értelmében, őszinték, igazságo
sak föl és lefelé, városunk és m e
gyénknek ügy szellemi, mint an y ag i 
érdekeit készséggel védjük. Leszünk 
a kik vo ltunk : a hazaíiság. a nem
zetiség. művelődés, haladás s a sza
badság m agasztos eszm éinek buzgó 
s önzetlen terjesztői.

Bizalommal fordulunk tehát la 
punk eddigi t. előfizetőihez, kérve, 
hogy ezentúl is ú gy  szellemi mind 
anyagi tám ogatásuk által teg y ék  
lehetővé s illetőleg könnyebbé a la 
punk által a közjó érdekében vitt 
sikeres küzdésünket.

Kérjük az előfizetéseknek m ie
lőbb való megújítását s lapunk sz i
ves terjesztését.

illofizetéNÍ d i j a k :
A -P écsi F ig y e lő 8 helyben káz- 

hoz hordva, vagy vidékre postán 
küldve:

E gy évre .  . 5 ft.
Fél évre .  , 2 ft 50 kr.
Negyed évre . 1 ft 25 kr.

A „Pécsi Figyelő'
szerkesztősége.

Verhovay esete.
K lapok olvasói tudják, hogy V er

hovay G yulát, az „E gye tértés " mun
katársát k ih a llg a tta tás  nélkül elfog
ták, vizsgálati fogságba helyezték. 
A vád czime: l á z a d á s  (zendület, 
latinul seditio).

Az első kérdés az, m ennyiben 
indokolt a korm ány e fellépése po
litikai tek in tetekből?

Régi dolog, hogy ha valaki 
süppedni érzi ingatag  lábai a ia tt a 
talajt, a leggyengébb mentő eszkö
zökhöz kapdos.

T Á H C Z A .
w -í í  A  sáii(‘z*firok.

E  iaJú dicsének az egész világon, 
^^Ö rökzöld babért a hős vezér fejére,

Nem volt ily oroszlán, nem volta csatákon,
Jól van. jól mondjátok, — több mint ezer éve. 
Áldja meg az isten, kihűlt piros vérét,
Óh, abból a vérből lángoló nap támad!
De ba kiosztjátok a vitézség bérét:
El ne feledjétek a közkatonákat!
Ott a sánczárokban egy balomba dűlve.
Véres fővel, mellel, egymáson hevernek,
Mennyi nemes szívbe van ott beletűzve 
Ragyogó aczélja iszonyú fegyvernek !
Osurgott a vér, csurgott ezer kis forrásból,
Dáraja az égig vitte föl a vádat;
Megfagyva csüng most le a fegyver vasáról.
El ne feledjétek a közkatonákat!
Ifjú még, szemében villogó tűz lángja.
Szép sötét hajáról forró vére csordul,
Azt a vért azt a mély sebet dehogy bánja! 
Átlövik, átszűrjék szótalan lefordul,
Haemus rónás kertje, oda van virágod,
Tetemén a vad nép gázol, rajzik, vágtat,
Keblén a sok patkó mennyi sebet vágott:
El ne feledjétek a közkatonákat!

A hírlapok, az „E llenőr" kivételé
vel, m ely m egtagadta tehetséges tan ít
ványát, szerencsétlennek nevezik 
T isza  Kálmán e lépését, tap in ta t
lannak és balkövctkezm ényünek 
mondják. Az mindenesetre a leg

tapintatlanabb volt, hogy a kor- 
m ányelnök előre megjósolá, mondjuk 
inkább kihirdeté, mi lesz a m acska
zene m egtorlása. A politika eléje 
vágott a törvénynek  és igy  ismét 
azon szerencsétlen következm ény 
állott elő, hogy a bíróságok be- 
fo lyásoltatása közhiedelemmé válik 
a törvény tisztelet nem nagy  előnyére.
E  vélem ényt még fokozza azon kö
rülm ény, hogy az elfogatás minden 
előzetes vizsgálat vagy  kihallgatás 
nélkül tö r té n t , vag y is a politikai 
okokból m űködött rendőrség keze 
gyorsabb volt mint a törvényszerin ti 
eljárás. Szerény nézetem szerint (az 
állam ügyész) és vizsgáló biró senki 
elfogatását el nem rendelheti előze
tes k ihallgatás nélkül, hacsak szö
kés gyanu ja  nem forog fenn. Ez 
pedig köztudomás szerint nem fordult 
elő. H a tehát a vizsgáló biró m e g 
i d é z t e t t e  volna V erliovayt, az első 
k ihallgatás után törvényesen letartóz
ta tha tta  vo lna, vagy  ha meg nem 
jelent volna, e lfogathatta volna a 
rendőrség á l ta l , — de csak úgy 
sim plex módon a vizsgáló biró elő
zetesen valak it el nem fogathat, még 
ha tisztább  fogalm a lenne is a láza 
dás bűntettének tényálladé iáról, mint 
m elyet neki törvényeink nyújthatnak. 
A rendőrség megteheti az előuyomo- 
zás indokából: ára akkor mire való 
volt a vizsgáló biró elfogatási pa
rancsának  felm utatása? V agyis ezzel 
oda ju tunk, hogy a bíróság függet
lensége nagyon kétessé válik és po
litikai indokok gyakran barometrum- 
má teszik a törvényt. Tudok Austri- 
ában egy  esetet, hol a vizsgáló biró 
fegyelm i vizsgálat alá vétetett azért, 
mert egy  korcsm árost feladás fo ly
tán rögtön írásbeli parancsára elfo
gatott, holott az első kihallgatásnál 
azonnal kitűnt árta tlansága. Már pe
dig A usztriát policzáj állam nak ne
vezik, holott mi büszkék vagyunk 
sajtószabadságunkra és polgári füg
getlenségünkre.

De ha politikai tekintetek voltak 
iránytadók (vagy ezek is) úgy V er
hovay fellépese is politikai okoabol 
lenne m egbírálandó. Ez a fiatal hír
lapírónak nagy  előnyére leuue. Az 
egész ország, a m agyar nemzet min
denütt nyíltan és határozottan, elleu- 
mondás nélkül kijelenté rokonszenvét 
a törökök és egyúttal teleim et, ide
genkedését az orosz hatalom terje 
dése iránt. Jól tudjuk,  hogy a kor
mány megkötő kezeiuket, hallgat es 
hallgat, vagy csak arról b iztosit, 
bogy érdekeink m egóvására törek-

Aleglövik a karját, mégis megfeszíti,
Rendületlen liarcsol az elöntött sanezon.
Rongyos köpönyegjét mellére teríti;
Takarója lesz az, majd a fagyos ágyon,
Átszúrtak a mellét, meg se látszik rajta,
Kirepült az élet, a seb meg beszáradt;
Nem fáj neki, nem fáj, — hisz mosolyog ajka: 
El ne feledjétek a közkatonákat!
Foszlányokra tépve rajt" darócz ruhája,
Mezítelen karjan támadói vére,
Vad orditozással rohannak reája 
S hideg hulláikkal he is födik végre.
Egy élete volt csak, heh drágán is adta,
Pedig értté senkit nem gyötör a bánat ;
Árva volt, szegény volt, nincs a ki sirassa:
El ne feledjétek a közkatonákat !
Fejére az őszkor ezüstöt borított,
Vérpiros fezével nem bírja takarni,
Kezében a fegyver, -  görcsösen szorított, - 
A halál sem bírta onnan kicsavarni. 
Arczrabukott. arezra, megcsókolta sírva 
Hazája szent földjét, -  ne mondjon ra vádat; 
Nevét a hullákkal körötte leírta:
El ne feledjétek a közkatonákat!
Vér csurog őzönként sok nehéz sebéből,
Letépve a zászló, mégis harczol értté.
Nem is vették azt ki merevült kezéből,
De szép piros zászló! — megfestettte vére.

szik. Csoda-e ha türelm ünk fogyni 
kezd, ba kétségeskedünk, ha a híres 
volt ellenzéki vezér politikájában 
bizalm atlankodunk? G am betta Mac- 
M ahonuak oda k iá ltá : e kettő h a 
tároz, visszalépni vagy  meghajolni.
És Mac-Mahtm nfltghajolt. A mi kor- 
m ányelnökünk e l ő t t ü n k  meg nem 
hajol. Érezni fogja a következm énye
ket m ég akkor is ha véletlenül neki 
lesz igaza. H a politikája szilárd  és ha 
annak bátor embere, úgy  — V erhovay 
mit árthat neki, hiszen arról, hogy 
népszerű legyen, hogy fáklyászeué- 
ket kapjon, előre le mondott, midőn 
a bársonyszékbe ült, hol elődeire ő 
mondá a legsértőbb vádakat. Az ily 
elfogatások soha sem em elték a kor
mány tek in té lyé t egy alkotm ányos 
országban, ez rendesen előjele a tar- 
tathatatlaii8ágnak. E s nem em elik 
nálunk, midőn a czél egy  nemzet 
akaratából folyik, midőn egytől egy ig  
készek vagyunk , oda k iá lta u i: v issza
lépni vagy  meghajolni.

Ám a második kérdés az, indo
kolt e jogi okokból a l á z a d á s  vádja 
Verhovay ur ellen és m ennyiben van 
m egsértve a justitia, vag y is m ennyi
ben érdemel büntető jogi reactió t?

A nélkül, hogy elfogult lennék, 
vagy  mindenbeu helyeselném  V. túl
zásait lázadás vagy  lázitással (ez 
helyesebb) mint elkövetett bűntény
ről szó alig lehet. M indenekelőtt 
t é n y ,  hogy a lovardái népgyülés 
teljes rendben folyt le, t é n y ,  hogy 
a korm ányelnök palotája előtt össze
gyű lt közönség a küldöttség m egér
kezte előtt semmiféle engedetlensé
get vagy  rendetlenséget el nem kö
vetett, t é n y ,  hogy V. nem tarto tt 
oly  beszédet, mely a népet a tevő
leges ellenszegülésre egyenesen fel
hívta volna, t é n y ,  hogy erőszakkal 
való fenyegetést vagy  erőszakot nem 
használt, t é n y ,  hogy a csoportulás 
lázadási jelleggel nem bírt és sen
kinek eszébe sem ju to tt k irá ly a  el
len f e l l á z a d n i .

Még a legsetétebb absolutismus 
idejében, de még a nyilt dem oustra- 
tiok korában sem ju to tt eszébe a 
„B icb huszároknak" egy  macska- 
zene, saslevétel vagy  ablakbetörés- 
bŐl, avagy  a kirukkoló katonaság 
visszaszorításából, az elfogott ellen 
lázitási vagy  lázadási bűntettet for
málni, hanem ha valakit m egcsíptek 
a rendőrség becsukatta tiszteséges 
8 napra. Pedig  akkor rendkívüli 
idők voltak és — absolutismus. Hát 
midőn Dtíbreczenben a T isza  K á l
m ánnak fák lyászenét rendezőifiuság 
nehirohant a hatósági épületeknek, 
levette sasait, szét kergette a ren
dőrséget , szitokkal illete a k o r
m ányt, annak közegeit, sőt még igen 
m agas szem élyiségeket is, m elyik 
polizeidiractornak jutott volna eszé-
Arcza nem is látszik, tezót ratakart i,
Nyugodtan aludjék, nagyon is elfáradt;
Édes a nyugalma, — a haza akarta :
El ne feledjétek a közkatonákat !
El ne feledjétek a közkatonákat,
Azok az igazi bátor oroszlánok,
Tegyétek reájuk az első zöld ágat,
Hullassátok első könyetek utánok.
Ott a sánczárokban, halomba hevernek,
Kifolyt vérük szólal: igy szeresd lazádat!
Riadó dicsének a dicső vezérnek,
De nagyobb joga van a kiontott vérnek :
El ne feledjétek a közkatonákat!

____  Dr. Kenedi Uéza.

Pikantéria.
Az ezelőtti orvosok egészen mások 

voltak, mint a mostaniak. Úgy ki voltak 
czifrázva, mintha esak Üveg almáriomban 
laktak volna mindig, parókájukról már a 
távolban reájuk lehetet ismerni, ujjaikon 
gyémánt gyúrlik csillogtak, melyeket hál- 
adatos patiensek, vagy pedig gazdag örö
kösök,érdemeiknek elismeréséül, nekik aján
dékoztak, drága csipkékkel díszített kéze
lők vették kezeiket körül, fekete bársony 
kabát fődé testüket, és egy gombbal ellá 
tott spanyol nádbot az egyik kar támaszául

be e b b ő l  lázadás ik rád a t emeltetni.
A lkotm ány >8 állam ban, hol az 

állam hatalom  elég eszközzel ren 
delkezik a jogállapotot és közrendet 
büntetés nélkül is fenntartani — 
rendkívül m egszégyenítő, hogy a 
legcsekélyebb politikai dem onstra- 
tiót lázadásnak  qualificálják. Nem
csak m egszégyenítő hanem veszé
lyes is, m ert a lázadás régi szoká
saink szerint főben járó  bűntett (bün
tetése az uj javasla t szerént is 10 — 
15 évig terjedhető állam fogház) már 
pedig az ily  fenyítés a szabad 
szóért rendes viszonyok között nem 
szolgál hasznára a polgári szabad
ságnak.

A lázadás bűntettét mindenkor 
politikai indokok szabályozzák  és 
éppen ezért igyekeznek  a jogtudó
sok a csoportusu lást, reudzavaró 
tüntetéseket, az úgynevezett demon- 
strátiót, tum ultust és tu rb á t az á llam 
hatalom erőszakos m egtám adása és 
kényszerítésére ezélzó lázadástól 
megkülönböztetni, nehogy a po lgá
rok együttes politikai fellépése a kor
m ány tetszése szerint bűnténynek 
qualificáltassék. Ily  irán y t tanúsított 
az 1843-iki büntetőtörvényjavaslat 
m ely a uépcsoportosulást- csődülést 
és az ilyenkor term észetszerűen elő
forduló szenvedélyességeket a legeny
hébb módokon bünteti.

A lázadás bűnesete csak akkor 
áll elő, ha az erőszakos ellensze
gülés száudoka kétségtelenül bei- 
gazoltatik.

V. azonban sem erőszakot nem 
használt, sem arra  a népet fel nem 
hívta, sőt viszatérésre kérte a kor
m ányelnök m agatartása folytán fel
ingerült uéptömeget.

R égi törvényeink szelleme sz :-  
rint azok tekintetnek lázadóknak, 
k ik  a törvény rendeletének, vagy  
valam ely törvényes form ában k ia 
dott k irá ly i parancsnak fegyveres 
erővel ellenszegülnek, vagy  a k i
rá ly t, korm ányát és illetve annak 
közegeit, erőszakkal, vagy  erő szak 
kal való fenyegetéssel h ivatásuk  sza
bad gyakorlásában  közveszélyes mó
don akadályozzák , vag y  saját híít- 
lenségi czéljaikra kényszerítik.

Ámde ez nem történt meg. V er
hovay nem hívta fel a népet Tisza 
Kálm án elfogatására, nem kénysze
rű é  erőszakkal T iszát a küldöttség 
elfogadására, nem szólitá fel a népet 
a fegyver ragadásra , nem az erő
szak és ny ilt ellenszegülésre, a fel
lázadásra.

A lázadás bűntettének főjellege, 
hogy az állam hatalom  m egrém itését 
czélozza. Ám azt mindenki tudja, 
hogy a korm ányok még nagyobb- 
szerübb tüntetésektől sem szoktak 
megijedni, nem hogy ilyen a kor
m ányelnök által majdnem provocált

szolgált, mig a másik a kalap emelintést 
végezte. A mostani orvos úgy öltözködik, 
mint a többi emberek, a méltóságteljes 
arcz, mely gyakrau oly hatást gyakorolt, 
hogy a beteg némelykor az orvos láttára 
meggyógyult már, eltűnt, és az orvos kül
sejével a gyógyítási mód is nagyon meg
változott. Illustrátióul következő példa: Dr. 
X., egy fél homöopatha, M. bárónőhöz jön, 
kinek háziorvosa, és kit épen nátha ellen 
gyógyított. Belép. A méltóságos asszony 
ölebecskéjét megezirógatja, arezon csípi a 
mellette elmenő szobacziczust, a papagáj
nak egy darab cznkrot ad,azután az ágyhoz 
lép és gyengéd, suttogó hangon igy kezdi:

— Hogy érzi magát legszebb bárónő ?
— Oh! hisz ismét úgy néz ki, mint angyal, 
szemei ismét csillognak és tündökölnek, 
arczán ismét rózsák nyilnak.

— És még sem vagyok a legjobban,
— viszonzá a beteg, s karját nyujtá. Az 
orvos egy finom csipkekendővel megtörté 
kezét, megfogta a kart, és miután jó so
káig kezében tartá, egy csókot ugyanott 
rája és gyengéden a takaró alá tévé vissza.

— Három-négy nap múlva minden egé
szen jól lesz, csak tartsa magát melegen, 
ne egyék nehéz ételeket és ne menjen ki 
a szobából.

“ ** ** v-saNT'*&**?*' **'*vww

Kiadó hivatni:
Taizs Mihály nyomdájában 

Majláth-tér 22. szára alatt.

utczai botrányból lázadási vád ít k e l
lessék emelui és elavult, a paraszt 
lázadásokat tárgyazó  tö rvéuyczik - 
kekre hivatkozni.

Ez röviden az mit Verhovay 
esetéről e lapok szűk keretében el
mondhatunk, a védőnek hagyván fel 
a tö rvényt és czikkeit felsorolni, 
m egvilágositaui.

Ezekből is m egítélhetik olvasó
im, hogy V erhovay ilyetén elfoga- 
tása  politikailag  helytelen, jogi 
szempontból indokolatlan volt, az 
ellene emelt lázadási vád pedig be- 
uemgyőzhető. Nem lett volna más 
alkalm atosabb jogezim , tetszetősebb 
eszköz elhallgattatására, ha már —  
féltek tőle?

Bármi legyen is a vádból: fel
mentés vagy  elitélés, a korm ány 
nem fogja semmi hasznát venni. Már 
pedig azon esetekben, hol a politika 
szabályozza a tö rvényt mindenben 
a czélszerUség és a haszon elvét 
kell zsinórm értékül vennünk mert 
„a politika nem javasolhat oly esz
közt mely a törvény rendeletéit túl
hajtja, különben összeütköző 3 tám ad
na a czél és eszköz között."

Bolgár Kálmán.

— Midőn Tisza még javában
elleuzéki vezér volt, mondottuk és irtuk, 
hogy rósz helyen van, mert szabadelvű és 
demokrata álareza alatt már akkor felis
mertük a reactio legbuzgóbb emberét. — 
Szavunk akkor a pusztában elhangzott, 
hitelre nem talált. Bezzeg máskép beszél 
most a közvélemény! A Tisza szolgálatá
ban álló „Ellenőr8 Írja: „A tegnapi mi
nisztertanácsban meghozatott a korlátozó 
határozat a népgyüléseket illetőleg úgy a 
fővárosban, mint a vidéken.“ — Erre a 
kormánynak joga nincsen, mert ezen kor
korlátozás csak törvény utján eszközölhető, 
a mely kormány pedig törvényen kívül 
határozza el magát ilyesre, az nem csak 
reactionarius és az önkény uralomra hajló, 
hanem tettleg már az önkényuralom tala
ján áll. Oda jutott már Tisza kormánya a 
Haynan-féle ostromállapot kormányának 
közvetlen közelébe, hatalmi rendszabá
lyokhoz nyal, nehogy valahogyan a meg 
előző törvénysértések megtorlásra találja
nak. Félnek már a szabad szótól, tehát 
hatalmi eszközöket vesznek elő annak el
nyomására, rósz lelkiismeretük remegni 
készteti őket, a félelem pedig rósz tanács 
adó, ön maguk ássák sir jókat.

— A vidéki független sajté 
is elfogulatlanul méltatja a decz. 16 ikán 
Budapesten történteket, — Tisza Kálmán 
felett kivétel nélkül a legsujtóbb Ítéletet 
mondják. Az „Alföld,8 mely nem függet
lenségi párti lap, igy nyilatkozik: Soha 
Tiszánál népszerűtlenebb, gyűlöltebb állam 
férfiú nem volt még e hazában. Hogy a 
politikai szemérmetlenség mily mérve kí
vántatik ez eljáráshoz s ahhoz, hogy az 
ellene irányzott gyűlölet daczára sem vonul 
vissza dicstelen miniszteri székéről, azt ol
vasóink Ítéletére bízzuk. Tisza csak egy 
jót tehet hazájának, ha mielőbb visszavo
nul jelenlegi állásáról, melyre ép oly érde- 
metlen, mint veszélyesnek bizonyait.

— V e rh o v a y  G y u l a  e l f o g a tá 
sára a lázitási czimet használta a kormány.

— A szobában maradjak ? Mi jut eszébe 
doktor? Ma estve hangversenyre kell men
nem, hol unokakugom énekel, megígértem 
neki: majd jól beburkolódzom és kocsin 
meg/ek természetesen.

— No, ha kocsin megy 5 méltósága, 
ám legyen, de ne maradjon soká ott.

— Ej kedves doktor bácsi, csak meg
várhatom a bál kezdetét.

— No hát nézze meg azt is negyed
óráig, (ujjával fenyegetve) de ne tánczol- 
jon ám!

— Nem fogok sem keringőt, sem csár
dást t&nczolni, legfelebb egy íengyelkét, 
hisz ennél agy is emelik a lábakat.

— Kedves, szeretreméltó asszonyom, 
no nem bánom, de ne vacsoráljon.

— Nem mindegy doktor ur, akár ott, 
akár itthon eszem becsinált csirkémet.

— Igaza van, hanem szeszes italt ne
igyák.

— Ah 1 egy üveg puncsot, hisz ez 
megérleli a náthát.

— Persze, jó, jó 1 de ne jőjön ám ké
sőn haza.

Ezzel ajánlotta magát az orvos. A bá
rónő sokat tánczolt, jól vacsoráit, puncsot 
ivott, mindenféle süteményt evett és reggel 
4 órakor jött haza.



Az el A-pata st uyiltan fellépve nem merte 
eszközöltetni. Esti hét érakor az „ Egyet - 
. ■ lés* szerkeszt ősépébe jön egy fiatal eni- 
I- r és kézbesít egy írást, melyben a íő- 
: apitáuy e g y  p e r e z r e  magához kéreti 
Verboviyt. Ennek válaszára, hogy most 
ilolga van. azon választ nyerte, hogy csak 
t gy pár szót kívánnak vele váltani s az
után azonnal visszajöhet. Lent vár reá a 
koesi. Verhovay elment, de vissza nem 
jött. mert a kapitányságnál letartóztatták 
és elvitték a fogházba. — Ily áluok uta
kon csak  azok járnak, kiknek nem tiszta 
a lelkiismeretűk. — Az elfogatás a kir. 
ügyészség rendeletére történt.

— líu«lapest. az úgynevezett 
magyarországi főváros pecsovics hürgerei- 
hől szemeuszedett törvényhatósági bizottság 
végre mégis megelégelte a kormánypárt 
garázdálkodását. de csak akkor, mikor 
már nagyon is észrevette, hogy saját bő
rére megy már a vásár, mert önzésében 
oly rövidlátó, hogy észre sem vette, tuikép 
az ország rendszeres elszegényitése \ égre 
saját tönkrejntására vezet. — Az autonóm 
vámtarifa azonban szemet szúrt, ebben már 
e nyárspolgárok is végre felfedezték az or- 
szág közgazdaságának romlását, minél 
ingva feliratot intéztek ellene a képviselő 
házhoz, annak íélretételét és a szabadke- 
reskedes elvének pártolását kérvén.

— Az anionom vámtarifa el
vetése iránt a fővárosi kereskedők és ipa
rosok részéről az országgyűléshez benyúj
tott kérvény szerkesztőségUnkhez is bekiil- 
detett. — Ezen kérvényt ezerötszázan Írták 
alá. köztük háromszáz nagykereskedő és 
nagyiparos ezég. — Váljon ezen kérvényre 
is síiket marad-e a képviselőházbeli Mun- 
gók-serege? — Mi ugyan uem várunk ez 
emberektől javulást.

A három császárszövetiiég* 
uek háttere. Midőn a román metropohta 
a ezárt a bukuresti indóházban üdvözölte, 
azon reményét fejezte ki, hogy az orosz 
hadsereg nemsokára Erdélyt és Bukovinát 
is mint eddig Bulgáriát elfoglalni fogja.

A ezár láthatólag zavarba jött ezen idő
előtti őszinteség felett s nem válaszolt az 
üdvözlésre. lA nem válaszolás is megért
hető.)

A heezeli polgári olvasó
kör legnagyobb megbotránkozását fe
jezi ki Tiszának törvénytelen és az em
beriségi érzelmeket magtagadó eljárása fe
lett. — I dvüzli \  erbovayt és őszinte szív
ből férfias kitartást óbajt neki e nehéz 
megpróbáltatás napjaiban.

K l X F O L D .
Ko n s t a n t i n á p o l y .  Az örmény egy

házi tanács kimondotta, hogy a kereszté
nyek hadi szolgálata kivihetetlen. Több 
mohamedán képviselő a parlamentben béke
alkudozás kezdése végett akarja a kor
mányt megkérni. — A porta bir szerint 
300,UOO ember besorozását fogja elrendelni. 
A szultán egy kiáltványban Miláu fejede 
lem letételét fogja kimondani.

A görög patriarchának eneyclicája 
felhívja az orthodoxokat. hogy vegyenek 
részt a polgárőrségben, mely nem küldetik 
a hareztérre.

London ,  deez. á l. A hadügyminisz
ter megparancsolta, hogy számos táborágyu 
rögtön szállíttassák Máltába.

A hivatalos lap közli a királynénak 
egy rendeletét, mely a parlamentet sürge- 
tős fontossága ügyek miatt január 17-ére 
összehívja. A királyné személyesen fogja 
megnyitni a parlamentet.

Mint a „Times"-nek jelentik: Bolgár- 
és Oláhországban f. hó 18-ika óta rette
netes hóvihar dühöng. Attól félhetni, hogy 
az lii bán lévő török foglyok és orosz ka 
fonák százanként vesznek el. Bukarest kő 
zelében 40 ló 29 szekerész-katona fagyott 
meg.

Gladstonne russophil politikája bukó 
félbeu van. — Minden jel arra mutat, hogy 
a törökbarát külügyi politika diadalmas
kodni fog. — A hadügyminisztérium fel
szólította a fegyvertárt hatóságokat, jelent
sék be, hogy végső esetben mennyi lőszert 
és minden nembeli hadi eszközöket bírná
nak szolgáltatni.

Bukare s t .  Károly, oláh fejedelem 
Vilmos császártól a vaskeresztet kapta. — 
Az oláh hadsereg egy része Plevuábau, 
Nikápolyban és egyéb az oláhok által 
elfoglalt dunaparti helyeken marad. A had
sereg zömét képező két hadosztály Viddiu 
ellen megy.

P é t e r v á r ,  decz. 22. A czár megér
kezett, a pályaudvarban a császári ssalád, 
a birodalmi tanács és a senatns összes tag
jai, a polgári és katonai hatóságok tőem
berei és számos küldöttség fogadta. A tel 
díszített utczákou roppant uéptöineg szün
telen kiáltozása téjezte ki lelkesültségét. A 
város estve világítva volt.

Gorcsakoff herezeg a ezár parancsára 
ismét átvette a kültigyek vezetését. A czár 
a pétervári helyhatóság küldöttségének 
üdvözletére egyebek között igy szólt: M é g 
sok  t e n n i  va l ó  m a r a d t  há t r a .  En
gedje Isten, hogy a szent i?) vállalatot 
befejezhessük.

P á r  is. Ótveuuyolcz megyei tanács 
közül 24 conservativet s 34 republicaunst 
választott elnökül.

A „Temps" szerént: Teljesen bizonyos, 
hogy a franczia kormány nem szándékozik 
tartózkodó politikáját elhagyni s a keleten 
szerepelni, mit különben meg sem engedne 
az ország.

Kóma.  Az olasz kormány a porta 
körjegyzőkére úgy nyilatkozott, hogy nem 
fog tartózkodni a kellő pillanatban jó ér
zületével a portának szolgálatot tenni.

Athén,  decz. 24. A krétai felkelők 
nemzetgyűlést hívtak össze, ideiglenes kor- 
mány alakítása végett. .

A görög kormány költségvetésében a 
hadi készülődésre 113/4 millió van felvéve.

Egész Görögországban harczias tün
tetések vannak napirenden. Láiuiában a 
katonaság a tüntetőkhöz csatlakozott

A i m i t o r u .
Itarczi híreket nagyon gyéren veszünk 

s az érkezettek is csak jelentéktelen ütkö
zeteket jeleznek. — Azonban mindkét fél 
előkészületeket tesz a háború további foly
tatására. — A porta legközelebb 300,000 
iijoncz besorozását fogja elrendelni. Angliá
ban bizonyosnak tartják, hogy mihelyt meg 
lesz szavazva a parlament által a rendkí
vüli hitel, akkor a Máltában levő hadsereg 
rögtön megszállja Gallipolit s Indiában 
Napier tábornok parancsnoksága alatt 75 
ezer katonát vonnak össze Bombay váro
sában. A hadügyminiszter megparancsolta, 
hogy számos tábori ágyú rögtön szállíttas
sák Máltába. — Az orosz czár elrendelte 
az 1878-iki ujonezozás mielőbbi foganato
sítását s a Balti- s Feketetenger partjain 
lévő várak megerősítését, s közvetett úton 
tudtára adja a világnak, hogy addig nem 
is gondol a békekötésre, inig hadserege 
Konstantinápolyt be nem vette. — lleruiau- 
lit, a driuápolyi, jámbulii és filippopolii 
vasutak csomópontját szemelték ki a ru- 
meliai hadsereg főhelyéül. Január 4-éig 
teljesen átszállítják Bulgáriából a hadsere
get Drinápolyba; Várna és Konstantinápoly 
között nyolez szállító hajó foglalkozik a 
szállítással.

.Szerbia keményen hozzáfogott a táma
dáshoz, Níst már ostromolják a szerbek s 
a bombázást 25-én kezdették meg Milán 
fejedelem jelenlétében; — továbbá 24-én 
bevették Ak-Palánkát, hol három krupp- 
ágyut és sok lőszert zsákmányoltak. Járos- 
uál azonban kudarezot vallottak s a sz “rb 
területre visszafizettek.

A daghesztáni felkelés ismét uagyobb 
erőre kapott, minél fogva az orosz kormány 
Daghesztánbau egy njabb 20,000 emberből 
álló hadsereget szervez. — A törökök el
foglalták a szerbektől ezek hadállását bu- 
julii drinai szigeten. Ez oldalról nagy ve
szély fenyegeti Szerbiát. — Indiából mu
zulmán küldöttek érkeztek segéiypínzekkel 
Konstantinápolyim — Erzerumi sürgönyök 
azt jelentik f. hó 22-ről, hogy az orosz 
mozdulatok czélja: Erzeruiuot bekeríteni. 
A tengerrel való összeköttetés még nincs 
elvágva.

ügyvédség érdekében.
A „F. Z.” ez évi 99-ik számának ve- 

zérezikke az ügyvédi irodákban ez idősze- 
riut jelentkező nyomor- és szorultságról 
elmélkedik, azonban minden sora mutatja, 
hogy hallott harangozni, mit jelentsen ez 
mégis, ahoz az illető czikkirónak sokkal 
korlátoltabbak ismeretei és tapasztalatai, 
semhogy megítélhesse.

Jól tette azonban az illető, hogy mi
dőn az ügyvédek nagyobb része ellenében 
lealacsonyító váddal fellép, megengedi a 
dicséretre méltó kivételeket, mert ez által 
élét veszi rágalmainak legalább annyira, 
hogy az egyesek megtorlási kísérletei el
lenében egy hátsó ajtócskát hagyott fen 
magának, nehogy irkászi viszketegsége tor
kára forrjon valahogyan.

De azért rágalom marad mégis azon 
állítása, hogy az ügyvédek többsége állá
sához illetlen eszközökkel szerzi magának 
jövedelmét.

Nem tartom feladatomnak azon ügy
védek védelmére kelni, kik az utolsó év
tizedben állandóan a kormány és pártjának 
örökítésére ezélzott kortesérdemek, sőt el
követett gazságok által fedezve érezvén 
magukat, ezen a megtorlás ellenében vas- 
pánezéllal védett állásban válogatás nélkül 
mindennemű eszközükkel éltek a gyors 
meggazdagodásra, vagy legalább már meg
ingott vagyoni állapotuk el palástolására, 
ezeknek nem volt és nincsen kérlelhetlenebb 
ellensége, mint magam, de hogy ezek ga
rázdálkodása az ügyvéd: rendnek rovassék 
fel, azt annál kevésbé eugedhetem meg. 
minthogy azt egyenesen a kormánynak és 
az általa befolyásolt törvényszékek és bíró
ságoknak rovandó terhére.

Tudvalevőleg még mii s bárom év ■ 
az ügyvédi kamarák életbeléptetésének, 
addig a törvényszékek feladata volt min
dennemű az ügyvédek ellen emelt panaszok 
megvizsgálása és elintézése. — Hogy 
a törvényszékek egy kormánypárti ügyvéd 
elleni panaszt fel sem vettek, annál kevésbé 
megvizsgálták, hogy ellenzéki ügyvéd alig 
találkozott, ki panaszra okot adott volna, 
arról az ügyvédi testület nem tehet.

Hogy az ügyvédi rendtartás alkotói 
azou czélzatból, mikép az ügyvédek egyéni 
függetlenségét megtörve őket az uralkodó 
párt nyomorult rabjaivá tegyék, megvonták 
az ügyvédi kamaráktól minden érdemleges 
hatáskört és a melyet meghagytak, azt 
alaki és eljárási formaságokkal olyannyira 
bonyolították, mikép egy évi huzavona után 
sokszor alig lehetséges egy kötelességéről 
megfeledkezett ügyvédet megdorgálni vagy 
bírságolni, arról ismét uem tehet az ügy
védi kar, okozza ezikkiró ismét a kormányt 
és pártját, mert ez a törvények alkotásá 
nál soha az ország és lakóinak javát, ha
nem mindig és kivétel nélkül saját hatal
mának megörökítését és terjesztését tartotta 
szem előtt.

Hogy az ügyvédi rendtartás minden 
ügyvéd mint ilyen ellen emelhető érdemle
ges panaszt a törvényszékek hatáskörébe 
vonta, hogy ezen törvényszékek alakításá
nál nem annyira a képzettség, ügybuzgó- 
ság és tisztakezüség, hanem első sorban és.

kiválóan a pártérdek volt az irányadó, és 
hogy az ily törvényszékektől a pirtjukbeli 
vádlott ügyvéd elleni szigorít és gyors el
járás uem igen várható, arról ismét nem 
tehet az ügyvédi kar.

Az ügyvédi kamara fenállása óta a mi 
csak hatalmában állott, megtette az ügy
védi kar tekintélyének emelésére és a mu
tatkozó sajnos kinövések megnyesésére, a 
mi törvényes hatalmát meghaladta, arról 
sem felejtkezett meg, arról ismét nem te
het, hogy sem a törvényszék, sem az igaz
ságügyi minisztérium által üdvös törekvé
seiben támogatást nem nyert.

A fiatal jogász nemzedék kapzsi része 
igen gyorsan észre vette, hogy a kormány- 
párti ügyvédek a kormány átkos pártpoli
tikája folytán a bíróságok pártfogása alatt 
nagyon hamar gyarapodtak ; sokban több 
volt a látszat (humbug) mint a valóság. — 
A fiatalság eunél fogva nem igen sietett a 
bírósági bureauk-ba, hanem törte magát 
mielőbb önálló ügyvédségre juthatni. — 
Ebből ismét kettős hátrány származott, mert 
először is verseny hiányában a fiatal jogá
szok az ítéletek alapossága veszélyezteté
sével igen korán önálló birákká neveztetnek 
ki, másodszor pedig az ügyvédek száma 
csakugyau aunyira felszaporodott, hogy a 
kereskedési és ipar forgalom jelenlegi tel
jes pangása és ennek kúlforrása a pénzügyi 
nyomor mellett bátran túlságosnak nevez
hető.

Nem az ügyvédek túlnyomó többsége 
itt a hibás, — a törvényben, a bíróságok 
szervezésében, illetőleg a bírák kinevezé
sében rejlik a méreg és ennek hatását 
fokozzák az olyas czikkek, minő a „F. 
Z."-é, melynek túlzásai, ha nem is rósz 
akaratnak, hanem csak meggondolatlan
ságnak tulajdonítjuk is azokat, nagy mér
tékben bizalmatlanná teszik a közönséget 
még a legbecsületesebb hirü ügyvéd irá- 
nyában is, mert az ügyvéd eljárását és 
annak jogi indokolását a peres felek csak 
ritka esetben értik meg, minél fogva amúgy 
is a gyanúsításnak leginkább kitétetvék.

Innen erednek azon temérdek minden 
alap nélküli panaszok, melyek jobbadán 
a bíróságok által nem kellőleg rendbesze
dett zngirkászok hajtogatására ügyvédek 
ellen emeltetnek, melyek vizsgálata és el
intézése az ügyvédi kamara választmá
nyának sok drága idejébe kerül.

Nagy tévedés azt hinni, hogy az ér
demleges perek száma kevesbedett, a tör
vényszék hátralékai az ellenkezőt tanúsít
ják, a pénzbehajtások (adósági perek) 
száma pedig éppen lavinává növi ki ma
gát ezen pénzügyi nyomorban, künyelmü 
hitelezés és még könnyelműbb adússág- 
csiuálás korszakában. Ezen perek ugyan 
ritkább esetbeu számíthatók az ügyvédi 
teendőkhez, de miután a romlottság jelen 
korszakában gyakoribb az elvállalt köte
lezettség eltagadásáuak, mintsem a becsü
letes elismerésének esete, önként követke
zik, hogy a jogait kereső fél a tapaszta
laton okulva, a beperlett fél pedig rosz- 
lelkü huzavonából ügyvédi képviselethez 
folyamodik, ennél fogva ezen perek sza
porodása az ügyvédek elfoglaltságát csak 
fokozza, de nem a jövedelmét, mert migaz 
ilynemű követelés végrehajthatóvá lesz, 
addig a legtöbb esetbeu nincsen mit vég
rehajtani.

A milyen a nép, olyan a kormánya, 
ehez hasonlóan bátran lehet állítani, a 
minők a megbízó felek, olyanok legtöbb 
esetbeu ügyvédei, a perlekedő közönség 
nagy íészének erkölcsi romlottsága kifeje
zést talál képviselőikben is. Ismerünk pé
csi ügyvédet, kinek alig vau ügyfele a 
kereskedők közül, szóba kerülvén ez egy 
társaságban kereskedők között, egyikük 
jellemzően oda nyilatkozott: „Er ist zu 
ehrlich!“ Tehát azért uem voltak ilynemű 
ügyfelei (különösen a hamis bukások 
közti!) mivel „nagyon becsületesnek" volt 
hiresztelve. Sapienti sat.

ügyvédeink nagyobb része a jelen 
körülményeket számba véve és tekintve 
uem csak az ügyvédség jövedelmét túlha- 
ladó bélyeg zsarolásokat, hanem azt is, 
hogy már most törvény szerint első sor
ban az ügyvédtől veszik meg a bélyeg- 
birságokat is, tekintve a mihaszna súlyos 
hirdetési dijjakat és egyéb költségeket 
megfelető előlegek nélkül nem vállal pert 
vagy pénzbehajtást per utján, és szívesen 
átengedi az adósság behajtás nem irigy
lendő teendőit a kezdőknek, ezek lássák, 
hogy boldogulnak, de annyi bizonyos, 
liogy ba uem fogják jövedelmezőnek ta
lálni, majd látnak más állás után és ön
magától kifog egyenlitetui a kereslet és 
kínálat közti aránytalanság.

I)e az ügyvédség gyakorlatában sű
rűbben előforduló visszaélések nem fognak 
megszűnni addig, inig a hibás törvény 
illegnem változtatik, inig a kormány ma
ga is párttekiiitet uélklil fog független 
bíróságok által is jó példával elüljárni.

Azért mindenek előtt szükséges az 
ügyvédi rendtartás törvényének megvál
toztatása és a bíróságok függetlenségének 
helyreállítása. Eyy ügy véd,

ki magát találva nem érzi.

Visszhang
a Néptanodánúk 1877. decz. 15 én megje
lent ily czimü czikkére: Mit várunk m i  

uz uj püspöktől a tanügy terén.
Seb. 1. ezikkiró mintegy hét hasábon 

hasogatja fel az egyháziak ellen emésztő 
gyűlölettel megtelt szivének rostjait, hogy 
világosan lássuk, mint fenekedhetik az 
ember minden ellen, a mi némi összeköt
tetésben van az egyháziakkal, kik ellen 
harezra szállni és folytonosan vergődni di
csőségének tartja.

E visszhang íróját az említett czikbői

leginkább a következő bekezdés illeti: 
„Követelnünk kell azonban mindenekfölött 
a pécsi katb. tanitóképezde törvényes szer
vezését. Az iskola csak annyit ér, mint a 
mennyit ér a benne működő tanító. Milye
nek voltak a képezdénkben nevelt tanítók 
mindeddig, milyen a szellem, mely abban 
uralkodik, arról szólaui ez alkalommal 
nem akarunk, mert hisz nem is lehetett 
ez máskép azon viszonyok között, melyek 
közt c képezde évek óta tesped. E képezde 
ugyanis nem rendelkezik elegendő tansze
rekkel, szakkönyvtárral; nincs önálló gya
korló iskolája, iskolakertje s a  mi fő, hiány
zik benne a szakszerű felügyelet és vezetés 
s részben oly tanerők vannak alkalmazva, 
kiknek erre sem hivatásuk sem képessé
gük. Egy falusi káplán még nem tanító
képző és ha valaki a kisszemináriumban 
jó felügyelő, még nem következik, hogy 
tanitóképezdét is tudjon vezetni; az ily 
fontos állásra még igen sok más kíván
tatik. Bizassék az intézet vezetése, nem
különben a tanítás is szakképzett, jó hír
neves világi tanerőkre, mert az egyháziak
kal már nagyon is szomorú tapasztalatokat 
tettünk." Tehát: „követelnünk kell a pécsi 
katb. tanitóképezde törvényes szervezését."

Azt állítom, hogy a pécsi katii. taní
tóképző intézet törvényesen vau szerezve. 
Állításom igazságát kideríti f - etem e két 
kérdésre: Mit kíván a törvén}' arra nézve, 
hogy valamely tanítóképző intézet törvé
nyesen legyen szervezve; megvan-e az a 
pécsi tanítóképző intézetben, a mit a tör
vény e tekintetben kíván?

Az 1868. 38. t. ez. némelyeket általá
nosan, némelyeket részletesen,kíván a ta
nítóképző intézetekre nézve. Általánosság
ban a VII. fej 84. § a azt kívánja, hogy 
a tanári személyzet egy igazgató-tanárból, 
legalább két rendes s egy segédtanárból 
és a gyakorló iskolában működő egy ta
nítóból álljon. Kíván tehát ezen §-us 5 
személyből álló tanári testületet. Épen ennyi 
működik a pécsi katb. tanítóképző intézet
ben. De Seb. I. ezek kö/.ől kettőről azt 
mondja, hogy sem hivatásuk, sem képes
ségük nincs megállni helyüket. Nyílt hom
lokkal Jki merem mondani, hogy Sch. I.- 
nél, midőn ezt írja, a rugó egyedül azon 
gyűlölet, mely, mint valamely maró kígyó, 
gyűrűzik át czikkén. Tehát „sem hiva
tásuk sem képességük"! Hogy Sch. I. 
minő fogalmat köt ezen kifejezéshez, hi
vatás — nem tudom, de ha alatta vala
mely hivatalos állás kötelmei fontosságá
nak mély átérzését és a legerősebb szán
dékot ama kötelmeket lelkiismeretesen 
teljesíteni, értené, akkor biztosítom Sch. 
1.-t, hogy mind a falusi káplánból lett ta
nítóképzőnek, miud a kis-szeiiiiiiárunii fel
ügyelőből lett igazgatónak vau hivatása | 
tanítót képezni. Es hogy ők kötelmeiket 
csakugyan hivatásszerűen teljesitik is, az 
intézet naplói és egyéb hivatalos irományai 
minden pillanatban készen vannak bizony
ságot tenni, ha valakiuek tetszenék ezeket 
megtekinteni.

„Sem képességük." Vergilius, a régi 
Roma legnagyobb epieusa, Bucolicajának 
Vili. Eel. 63. versében igy szól: „Discite 
Pierides: non omnia possuuius omues."
Mi magyarul annyit tesz, hogy minden 
egyes embernek uem káptalan a teje, hogy 
mindent tudjon. 11a Sch. I. csakugyan azt 
kivánná, hogy a kérdéses két egyén min 
denben szakember legyen, akkor nincs 
képességük: mert non omnia omnes; ha
nem ha szives volna annyival megelégedni, 
hogy a maga dolgát mindegyik értse (Mi 
valószínűleg elég is, mert különben egyes 
intézeteknél nem kellene oly sok egyént 
alkalmazni, ba egy-kettő mindennek meg 
tudna felelni), akkor már hangosan hirde
tem, hogy igen is van képességük. A fa
lusi káplán előadja a nevelésről szóló tár
gyakat, és érti is ezeket; mert a bécsi 
egyetemen és az állami képezdén Koffer 
és Schillertől nyerte e téren való képzett
ségét, vizsgálatot is tett, mint ezt indexe 
mutatja, azonkívül vau tanképesitési okle
vele is, még pedig kitűnő, falvakon éve
ken át íuííküdütt a népiskolákban, előadása 
lelkesült és jól érthető, szóval csak dicsé
retes mondható róla. A felügyelőből lett 
tanár pedig tanítja a hittant és magyar 
nyelvet. A mi az elsőt illeti, ő a hittaui 
tárgyakból 1861-iki évben 1900 sz. a. oet. 
31-éu kelt hivatalos irat bizonyítása sze
rint zsinatilag van képesítve és pedig oly 
kitüntetéssel, hogy a zsinati vizsgáló bi
zottság őt jövőre minden hasonló vizsgá
lattól egyhangúlag felmentette, mi külön
ben csak hat évre szokásos. A magyar 
nyelvre vonatkozólag pedig mondhatja, 
hogy van e nyelven napvilágot látott iiiuu- 
kája, melyre nézve azonban az igen nagy 
baj, hogy tárgya tisztiin vallási. Hogy 
képes-e hivatalos levelezéseket elvégezni, 
azt kérdezze meg Sch. I. azoktól, a kik
kel az alulirt mint tanítóképzői igazgató 
levelezni szokott.

Egy harmadik igen kedves tiszttár
sunkról most nem kell szólnom, mert a 
sorok közt azt olvasom, hogy Sch. I. igen 
kegyesen meg vau vele elégedve, noha 
sokszor bántotta öt méltatlanul; csakhogy 
nagyon ismeretes előtte is : Cave ab amico 
reconciliato, azután: ő is : Tiniét Dauaos 
et dona ferentes, mint egykor Laocoou, ki 
megijedt a Trójába ajándékkép fa-lovat 
hozó görögöktől. A mi körülbelül uem 
akar mást mondani, mint: A komának, 
kivált ha esetleg czigáuy volna, ha aján
dékot hozna is, csak kötve keli hinni.

Nune ad fortissiinum: „S mi t fő, 
hiányzik benne a szakszerű felügyelet és 
vezetés." Nem rendelkezem ugyan oly 
iszonyú szakavatottsággal, mint Sch. 1. de 
azért ezen hydrat is megnézem.

A már fenn említett t. ez. 89. § a ezt 
mondja: „A közoktatási miniszter által 
időnkint kiadandó tantervűén határoztatok

meg, hogy a tantárgyak közül mindegyik
osztályban melyik s minő terjedelemben 
tanittatik." A magas kormány által kia
dott tanitóképezde szervezetének 15. § a 
pedig igy hangzik: „A magára vállalt 
tantárgyat (tantárgyakat) a tauterv szelle
mében, az igazgató és tanári testület által 
megállapított módszerrel összbangzatosan 
s az óratervben kiszabott időn, lelkiisme
retesen tanítja (t. i. a tanár.") íme kevés 
a részletből is!

Hogy a törvény e kívánaténak a pécsi 
kath. tanítóképző intézet tökéletesen meg
feleljen, az iskolai év megkezdése előtt, 
tanácskozmányt tartottnak (igazgató és 
tanárok), melyben közösen megállapítok, 
hogy kiki osztályonkiut mely tárgyakat, 
mily terjedelemben, báty órán át, mely 
szerzőnek nyomán (hogy semmi vallás — 
vagy államellenes elő ne forduljon) és mily 
módon fog előadni; a mely alkalommal 
kijelöltettek az osztályfőnökök és a gya
korló iskola vezetője is. (Ilyen Sch. I sze
rint nincsen ugyan, de az nem tesz sem
mit, hisz Sch. I. szerint az sincs, a mi 
van). És legyen róla Sch. I. meggyőződve, 
hogy mindegyik tanárnak nem más tárgy 
jutott, mint a melyben teljesen otthonos. 
Továbbá, hogy a törvényben előirt tár
gyak, az anyag mennyisége és az óraszám 
teljesen — mind tekintetbe van véve, és 
igy a törvény, merem mondani, alkalmazva, 
miről az osztályokban kifüggesztett lecz- 
kerend (mely a törvényeket kisérő utasí
tások értelmében a fensőbb hatóságnak is 
is be volt mutatva és általa helybenhagyva) 
tanúbizonyságot tesz.

Ezenkívül az iskolai évet felosztok év- 
harmadokra, melyeknek végén uem csak 
a tanjegyeket nyújtjuk he, hanem a taui- 
tójelölteket erkölcsi viseletűk, figyelmük és 
szorgalmukra nézve közösen jellemezzük.

Ugyanezen tanácskozni inyban elhatá
roztuk, hogy minden tanár írásban kidol
gozott tantervet nyújtson be mindazon tár
gyakról, melyeket az év folytán előad, 
és ezen tautervnek kidolgozásában tekin 
tettel legyen a magas kormány által kia
dott tantervre, ennek miud menetét, mind 
a feldolgozandó anyag mennyiségét ille
tőleg. Sőt még arra nézve is megáltapod- 
tuuk, hogy a mennyire csak lehet, a tan 
tervben még az is részletesen legyen ki
jelölve, hogy egy-egy hónap alatt az illető 
tanár mennyit fog növendékeivel tárgyá
nak anyagából végeztetni, és elmúlván az 
évharmad, azonkívül hogy uapról-napra, 
óráról-órára bejegyzi az iskolai naplóba 
(úgy a tanítóképző intézetben, mint a gya
korló iskolában) a végzett anyagot úgy
szólván §-kint — azoukivül, mondom, még 
az évharmad végén a tanácskozmáuybau 
tanártársai előtt nyilatkozik is arról, vaj 
jou megfelelte az irásbau benyújtott tau
tervnek, nem tért-e el a megállapított mód 
szertől, elvégezte-e a felvett anyagot, és 
ba nem, miért nem, vagy ha tovább ment, 
mi volt oka gyorsabb haladásának. Mél 
tóztassék elhinni, hogy ezekről, miket ide 
irtain, az asztalfiókban fekvő tantervek, 
rendesen vezetett iskolai naplók, tanács 
kozmányi jegyzőkönyvek elégséges bízó 
nyitványt nyújtanak arról, és pedig min
den pillanatban, hogy a pécsi tanítóképző 
intézetben működő falusi káplánunk és a
k. s. felügyelőből lett igazgatónak mind 
hivatása mind képessége vau a szakszerű 
tanítás-, felügyelet- és vezetésre, mitsem 
akarván levonni azon" jelesek széles isme
reteiből, kik az ő hivatásának nehézségeit 
igen-igen megkönnyítik.

De lépjünk egygyel odább. A tanitó
képezde szervezetének 20. §. e) alatt ez 
fordul elő: „ A gyakorló iskola tanítását, 
a képezdei növendékek módszertani okta 
tilsával egybekangzásbau tartja, s a ké
pezdei tanulókat csoportokban vagy egyen- 
kiut a tanítás szemléltetésére és gyakor
lására vezeti" — már t. i. az igazgató.

Hogy a magas kormány e kívánat a 
is megtörténik a pécsi tauitóképző intézet
ben, bizonyítják a következők: Előszöris 
meg kell említenem, hogy a módszertau 
ezen intézetben oly kezekre vau bízva, 
melyek ellen még Seb. 1.-nak sem lehet 
kifogása: mert mondhatom, hogy az illető 
mind gyakorlatilag ismeri tárgyát. De hogy 
in médiás rés ruam, a harmadéves tanító
jelöltek szept. oet. — és novemberben, te
hát az első három hónapban órarendünk 
bizonyítása szerint heteukint nyolez órát 
töltenek az iutézethez kapcsolt gyakorló 
iskolábau, hallgatván tanáraikat és jegyez- 
getvén az észlelteket. Deczembertől kezdve 
pedig magok is ugyancsak heti nyolez órá
ban és a kiszabott rendben fellépnek, gya
korlatban alkalmazandók a már magokévá 
tett elméletieket. Es minő előkészülettel! 
Az e czélra eleve elkészült és kifüggesztett 
órarendből minden harmadéves tauitójelölt 
tudja a napot, órát és tárgyai, a melyen, 
meiybeu és melyből nyilvánosan fel fog 
lépni; mi hogy annál sikeresebb legyen, 
miuden harmadéves tauitójelöít két héttel 
fellépése előtt tartozik az illető tanártól a 
tauauyogot kérni, egy hét lefolyása alatt 
gyakorlati leezke alakjában s irásbelileg 
kidolgozni és a szaktanárnak benyújtani. 
All e dolgozat mindig három részből, t. i. 
a) a nyilvános tauitás és csendes foglal
kozás kijelöléséből osztályonkiut, b) a ter
vezetből, e) a kidolgozásból. Jegyzetkép 
megemlíteni, hogy az előkészülethez forrá
sul szolgálnak a tanítójelöltek birtokában 
levő elemi tan- és vezérkönyvek ezek 
mellett miuden tanár saját szakmáját ille
tőleg mindig készségesen ad utasítást és 
szakkönyveket vagy tulajdon könyvtárából 
vagy az intézetéből (tehát ennek is van). 
De hogy folytassam, a növendék tehát el
készített dolgozatát a szaktanárnak be
nyújtja. A benyújtott dolgozatok megbirá- 
lása végett a harmadéves tanítójelöltek cső- 
portokra osztvák, minden csoport három



fogból áll. kiknek a tanár a benyújtott 
dolgozatot átadj i. Az említett három tag 
e^vike bírálja a tananyagot és — menetet, 
másika a tanalakot, harmadika a nyelve
zetet. és a dolgozat végére teszi írásbeli 
megjegyzéseit. A szaktanár ismét átveszi 
e dolgozatot, a bírálatokkal együtt átte
kinti és végre irásbelileg közhitt megjegy
zéseivel együtt három nappal a tellépés 
előtt a fellépendőnek átadja, ki ily terv
szerűiig elkészülvén, a kitűzött napon és 
órában a szaktanár és többször az igaz
gató jelenlétében végtére fellép. Hogy mi
kép történik ez, és mi történik a tellépés 
után, jöjjön el Seb. 1. ha nem restcli, vagy 
vagv ha gondolja, Irigy neki tartozunk 
számadással, és nézze meg. Különben hogy 
mily szakszerüleg történik c tekintetben 
is az intézetben a felügyelet és vezetés, 
bőven megolvasbatja Seb. L. ha akarja, 
azon füzetben, melyet tudós elődöm alatt 
1873-ban a pécsi r. k. tanitóképezdei ta
nári kar adott ki, és melyet manap is kii 
vetünk. Ezen füzetnek ezirae: Utasítás a 
pécsi r. k. tanitóképezde növendékei szá
mára, melyhez a képezdével összekapcsolt 
elemi tanodában (vnlgo gyakorló iskola) 
teendő látogatásaik alkalmával pontosan 
alkalmazkodni kötelesek. Ezen füzet azidő 
ben a tanítóképző intézeteknek megkül
detett, és sokan igen dicsérőleg nyilatkoz
tak róla, sőt zsinórmértékül el is fogadták. 
E füzetet a növendékek bírják, és ha tet
szik, egv példánynyal Seb. I.-nek is szol 
"álhatók: „Aeeipe librutu, ct devora illum; 
et faeiet amaricari ventrem tuum, séd in 
őre tuo elit dulee tanqnam inéi." Apoc. 10. 
9. Sebet, bőrét, príifet und daun urtbeilet. 
Priusquam ineipias, eonsulto opus est. Sáli. 
(juod seitu opus est. Cicero. A miből ön
kényt következik, hogy

e képezuének már 1 '73  bán volt gya
korló iskolája,

hogy jelenleg is van, 
hogy tehát megvan a pécsi tanító

képző intézetben e tekintetben is a tör- 
véuves szervezet, szakszerű felügyelet 
es Vezetés. Igaz! a „gyakorlóiskola" 
szó előtt, .önálló* jelzőt használ Seb.
1. Mit akar ezen jelzővel? Ha azt úgy 
akarja érteni, hogy a gyakorló iskolában 
külön tanító működjék, és ne a tanító
képző tanárok, akkor legyen szabad a 
halberstadt-i (Poroszországban, tehát nem 
valami ultramontán helyen) jeles gyakorló 
iskolát felhoznom, melyben a kitűnő Kehi- 
igazgató vezetése alatt részben hasonlókép 
azon tanárok működnek, kik a tanítóképző 
intézetben is alkalmazván: különben ezt 
a mi törvényeink sem tiltják, hiszem, an- 
uáliukább nem, mert a mi gyakorló isko 
lauk is bir külön vezetővel, a mint ezt 
már a múltkor idézet *3. §. kívánja.

(Folyt, köv.)
Az egész tanári kar nevében 

Sztdy József.

Pécs. 1877. deczember 28
Kedves barátom!

Becses lapod, a .Pécsi Figyelő* leg
utóbbi 51 ik számában t. Vajda dános 
megyei bizottsági tag úr és elvtársunk 
aláírásával megjelent siklósi levélben több 
rendbeli megyei határozatoknak, mint a 
következő megyei tisztujjitásra vonatkozók
nak helytelensége tüntettetvén elő — ezeu 
közlemény utolsó bekezdésében felemlítve 
lön az K hogy efféle és hasonló sérelmek
nek elhárítása szükségessé tette volna, hogy 
több t. bizottsági tag ur által tett becses 
felhívás folytán Nagy Ferencz barátom és 
én a megyei tisztujitás előtt értekezletet 
tartottunk, vagy az ez iránti felhívás visz- 
szauta '.tását köztudomásra juttattuk volna.

Minthogy a tisztelt elvtársunk közle
ménye mulasztással vádol — arra öniga
zolás. i;n végett szükségesnek tartom rövi
den nyilatkozni.

A hozzám több t. bizottsági tag ur
nák aláírásával küldött felhívásban hárman 
szólhttattuk fel a bizottsági értekezletnek 
együttes összehívására; hogy tehát az 
összehívás ez értelemben eszközölhető le
hessen — mind háromnak a meghívást 
aláírni — vágj- arra a távollevő kettőnek
— a harmadikat tolhatalmazni kellett 
volna. Ez azonban nem következett be.

Ennélfogva nem volt részemről egyéb 
választás, mint kellő terv és hatá
rozottság hiányában a czélhoz nem vezető, 
sőt a czélt meg sem közelíthető mozga
lomtól, melynek helyes és tervszerinti ve
zetése a közügyét lényegesen előmozdítani 
lett volna hivatva — visszavonulni, — any
ucival is inkább: mert mint nem megyei 
bizottsági tag — egy magamban a külön
ben is hármunkat illetett felhívás értelmé
ben cselekedni magamat jogosultnak nem 
tarthattam.

Nem mulasztottam el mégis erről — 
a felhívást aláirt t. bizottsági tag arakat
— mihelyt a körülmények folytán tehet
tem, egyik tisztelt társukhoz intézett le
velemben értesíteni.

Kérlek kedves barátom! ezen néhány 
igazoló soromnak becses lapodban helyet 
adni szíveskedjél — igaz barátod

Simonfay János.

Apróság,
Mikor ilyen sok ünnep volt egy ra

káson, ugyan ki tudna komor gondolatokba 
elmerülni. Hiszen most boldog, boldogta
lan kalácscaal, pecsenyével és borral élt. 
Eloszoltak a gondok, elnémultak a pa
naszok , az egész légkör üdvözletekkel 
volt tele.

»
De milyen irónia. Megszületett 1878. 

évvel a béke fejedelme s im még most is 
jár a gyilók, pusztít a háború, irt a ke

gyetlenség. — A szegény föld népét el
űzik hajlékából, kiverik birtokából, felper
zselik keserves teremtményét s mikor a 
vad borda egy-egy négyszög inértföldet 
sivár pusztává alakított,a nagy templomban 
„Te deumot" énekelnek. — Vájjon milyen 
volna az az Isten, mely az ily káromlást 
meghallgatná.

#
Jól is mondta azt egy tudós, hogy 

olyan az Isten! a milyennek az ember azt 
képzeli. Némelyik nagyravágyó szenvedély
től Űzetve, azt képzeli, hogy az Isten! min
den ember rendeltetéséül azt adta, hogy 
( í i g á s z  legyen s ha a földet meghódí
totta, az eget vegye ostrom alá. S ez a 
képzelet sok ékes korona alatt befészkelte 
magát, ha mindjárt protestáns is az a fe
jedelem, vagy rom. cath. vagy ó hitü.

X-
Nálunk is vannak Gigászok, a kik 

ha a piros bársony fotelt rneghöditák, to
vább iramodnak s az 5 pontú korona he
lyett pontúra kacsingatnak s ha ez út
ban találnak macskazenét, eltűrik, ha be
verik az ablakokat, a köveket elteszik 
emlékül. — Csak a hajdani Gigászok sorsa 
ne legyen a kálamista pápa sorsa.

*
Ott voltam, láttam a uépteugert, hal

lottam a lelkesült harsonát, gyönyörködtem 
a hazatiság ébredésében. — Szép és ret
tenetes volt az. Az öreg ifjúvá lett, az ifjú 
komoly hazafi, a haza sorsa feküdt a szi
vén. - Ment, hömpölygőit a nagy tömeg, 
Mátyás büszke várába. Ab! de meghalt 
Mátyás!! llcnczi ott azúr.  Betették az aj
tót, lefüggönyözték az ablakot a magyar 
nép előtt. — Jól van, tűrjünk s várjuk az 
időt, de hogy ébren vagyunk, azt már lát
hatta úgy az ellen mint a barát.

*
Sokan ostromállapotba akarták he

lyezni a fővárost, már hangzottak is a 
franezia jelszók. Torlaszokhoz akartak 
fogni. S azok, kiket a hatalom üldöz s 
tán számukra már szállásról is gondosko
dott, tartóztatták vissza az elkeseredett 
népet. De igy fizetnek most a bazatiságért. 
Légy niaüa, vagy süket és vak, menj va
kon, ne kérdezz, ne hallj. Ez a lépcső a 
jóléthez és tekintélyhez. Ha szólsz, ha ki
áltasz, zavargó vagy, boszantanak s talán 
még meg is tizeinek őszinteségedért. Csak 
az vigasztal, hogy e földön nincs semmi 
állandó. *

így nem állandó semminemű hivatal. 
A kis Jézus sokat megszomoritott ez év 
utolján. Értjük a megyei restauratiót. No 
volt országszerte egy kis gyenge kortes
kedés, mert hát ez már a magyarnak ter
mészete. Csak azt nem szeretem, hogy a 
48-as hű hazafiak jobban a munkához nem 
láttak. *

Ha ez a fáin jó magyar hazafias párt 
egész erővel látna a dologhoz, nem is volna 
ilyen kuruez állapot, de az a baj, hogy 
ez a párt nem kél erélyes munkára. Itt az 
ideje, hogy ne mókázzunk, hanem szembe 
kell szállani az ellennel, egy kis bebörtön
zés, pénzbirságolás nem a világ. A szabad
ság virága elszárad, ha vérrel nem öntö
zik. Úgy van, hadd szóljon az a régi 
magyar nóta:

Tied vagyok, tied hazám

Kit szeretnék,ha téged nem szeretnélek.
Lajos.

Különfélék.
— Lapunk jelen száma az utolsó ez 

évben. Mitlőu ezzel befejeztük a „Pécsi 
Figyelő" ötödik évfolyamát, kötelességünk
nek tartjuk, t. munkatársaink és előfizető
inknek az elmúlt évben lapunk iránt tanú
sított szives támogatásukért köszöuetlluket 
kifejezni. Egyúttal kérjük a jövendőre nézve 
is a szellemi és anyagi támogatást, mely
nek reményében bizalommal tekintünk az 
uj év elé. Legyen az uj év t. előfizetőink
nek a legjobb évek egyike s édes mind
nyájunkra nézve, a régóta óhajtott jobb 
kornak boldogságot osztó előhírnöke!

— Bárány avármegye bizottsága részé 
ről 1878. évi január hó 3-áu déletőtti 10 
órakor a megyei teremben Pécsett tartandó 
tisztújító rendkívüli közgyűlésnek tárgyso 
rozata: 1. A gyűdi és dárdai választóké 
rUletben legújabban megválasztott megyei 
bizottsági tagok igazolása. 2. Belügymi
niszter ur válaszrendelete a megyei árva 
szék személyzetének szaporítása tárgyában. 
3. Tisztválasztás. 4. A megyei központi 
választmánynak újabb megalakítása.

_ Pécs sz. kir. város törvényhatósá
gának igazoló bizottsága a pécsi in. kir. 
adóhivatal által szerkesztett kimutatás alap
ján összeállította a legtöbb adófizetők (vi 
rilisták) névsorát. A bizottság egy ktbo- 
csájtott hirdetményben felhívja mindazokat, 
kik a névsor ellen vagy a kitett adóösszeg 
belvessége iránt kifogásokat illetőleg eszte- 
vételeket tenni — úgy továbbá a különféle 
tanintézetek tanárait, lapszerkesztőket, lel
készeket, tudorokat, ügyvédeket, orvosokat, 
mérnököket, szóval a diplomás embereket, 
kik az egyenes államadó kétszeres számí
tása mellett a virilisták közé felvétetni kí
vánnak — hogy ebbeli szándékuk s ille
tőleg igényeik érvényesítése végett a városi 
főjegyző • Majorossy úr, mint az igazolási 
bizottság előadójánál 1878-ik évi január 
bó 7-ig szóval vagy Írásban jelentkezzenek.

— Méltóságos dr. Dulánszky Nándor 
megyés püspök ur 30 frtot ajándékozott, 
az első pécsi munkás beteg- és rokkant- 
segélyző egyletének mely összeget hálás 
köszönettel átvettünk, ugyanezen alka
lommal Károly Igynácz segéd lelkész ur
nák 1 frtnyi ajándékáért hálás köszőne-

tünket nyilvánítjuk. A hizotmánv nevében
Gyuries Mihály elnök helyettes.

— Adakozás. Szieberth Károly né
met-boly i lakós a német-boly kerületi ta
nító egyletnek f. e. aug. 21-én 5 frtot, és 
ujjölag ismét 30 frtot adományozott az 
egylet czéljaira, mely a népnevelés eme
lésére szánt áldozatot e helyen is regis-

trálni méltónak tartottuk.
— Halász István kir. tanf. tollnok 

urnák Baranyatnegye népiskolai tanügyé- 
ről irt munkájára mint halljuk, szépen 
jönnek az előfizetések. Nevezetesen a püs
pök és a pécsi f. káptalan eddig 70 pél
dányra előfizetett. Kívánjuk, miként szerző 
törekvését mielőbb teljes siker koronázza 
és munkáját hovaelőbb sajtó alá adhassa 
s ez mint hisszük ily előzmény után mi
előbb be is fog következni. Ajánljuk az 
érdekes munkát nemcsak a közvetlen érdek- 
letteknek, de bárkinek is figyelmébe.

— Sylveszter esti mulatságok. A  pécsi 
városi zenekar Sylveszter estéién a Scholez- 
féle sörcsarnokban mulattató zenei előadást 
tart. Belépti díj 50 kr. A polgári casino 
tagjai szintén megünnepelik ez estét tom
bolával és tánczczai. A pécsi jogakadémiai 
iljnság valami hangverseny félével egybe
kötött táuczestélyt rendeznek a „Hattyú" 
teremben. No lesz bát vigság, vigalom, 
legalább az évnek végén, kárpótlásul az 
egész évben átélt szomorúságokért.

— Karácsony estén tűzesetet jeleztek 
a városházi toronyról. A kozári hegyekben 
egy pécsi ember tulajdonát képező présház 
égett le. Ez rövid idő óta a 17-ik tüzeset 
a kozári begyen. Mindannyiszor pécsi em
bernek présháza égett le s igy alaposnak 
vehető azon szállongó hir, mely szerint 
több kozári földműves szöllőgazda felada
tukká tették az idegenek présházait felgyúj
tani. A pécsi járási szolgabiró erélyessé- 
gének (?) még nem sikerült a gyújtogatok 
egyikét is kifürkészni!

éf'/j kilogrum tépést kaptunk teg- 
napelött a török sebesültek számára. E té
pést Nagy József bicsérdi és Fodor Gás
pár gerdei bírák kezdeményezésére a köz- 
ségökbeli iskolás gyerekek készítették. 
H o r v á t h - B e r é n y i  Ilona úrnő hason
lóan (>000 gramm tépést adományozott. 
Fogadják érte a török sebesültek nevében 
köszönetünket. A tépést elklildöttük illeté
kes helyre.

— Ki tudja ? Hangoztatják minden
felé, hogy Magyarországon ez az utolsó 
megyei tisztujitás. Vau ebben az állításban 
valami valószínű, de szeretjük hinni, hogy 
az a teltevés, melyen ez állítás alapszik, 
ez egyszer nem lesz igaz. Azt mondják 
nevezetesen, hogy a választások nem nyúj
tanak garantiát arra, hogy kellő képességű 
tisztviselők uyernek alkalmazást, mert ott 
belejátszik a sógor- és kotnaságból tolyó 
korteskedés. Czátolják meg ez egyszer e 
feltevést az illetők, válasszanak képzett s 
buzgó tisztikart, úgy a meghúzott lélekha
rang meg kell hogy némiiljon.

— A vadak elszaporodása miatt a 
belügyminiszter, több törvényhatóság köz- 
igazgatási bizottságának indokolt előterjesz
tésére, országszerte bajtóvadászatok meg
tartását engedélyezte.

— A roncsoló toroklob sikeres gyógyí
tása. fedeztetett fel. E gyógykezelés abból 
áll, hogy egy pálezáeskára kötött, s aci- 
dum carbonieummal nedvesített szivacsosai 
kell letisztogatni a torokban lerakott ge- 
nyeket. Ez eljárás a betegséget a már 
előre haladott stádiumban is meggyógyítja.

— Szülésznői tanfolyam. A budapesti 
kir. tudomány-egyetemen a szülésznői tan
folyamra a beiratások 1878. évi jauuár 
11-én kezdődnek.

— Kutya ünnep. E  hó 15-én Drezdá
ban az utezákon szokatlan sok kutyát le- 
liete látni. A kutyák fejéről koszorúk és 
szalagok csüngtek le ; egy szóval egész 
kutya ünnep volt. Hogy mi volt az ünnep 
oka? egyszerűen az, hogy a kutyaadó eme
lésére vonatkozó törvényjavaslat megbukott.

Hazánk véradója. Az 1878-ik évi 
ujoncjutalékot 40 933 főben és az ebhez 
járó 4093 főnyi póttartalékot állapítja meg 
az ujonezozási törvény. Az ujonezozás jövő 
évben kivételesen febr. 15-től április 15 ig 
terjedő időszabban fog megtörténni.

— Mulatságos napjuk volt nem rég 
az ostrogoshoki parasztoknak. Az a bir 
kapott szárnyra náluk, hogy az oroszok 
teljesen megverték a törököket, s hogy a 
szultánt is elfogták, ki ezentúl Ostrogos- 
hokba lesz internálva. A szultánnal együtt 
elhozzák annak kincseit, a miért is nagy 
lesz a fuvar. A parasztok erre gyűlést 
hívlak össze, melyben élénken vitatkoztak, 
hogy mennyiért szállítják a szultánt kin
cseivel városukba. Ez alkalommal a felett 
is megegyeztek, hogy miként értékesítik a 
rengeteg sok aranyat. Egyhangúlag elha
tározták, hogy vutkit vesznek, melynek 
gőzétől aztán csak másnap ábráudultak ki, 
értésükre esvén, hogy biz a szultánt még 
eddig nem fogták el a kozákok.

I R O D A L O M .  _______

Uj élezlap, és pedig ellenzéki szellemben 
szerkesztve, jelenik meg uj évtől kezdve, szerkesz
tője az „Üstökös“-ből ismert Don Pedrő (Bartók 
Lajos) következőkben hiv fel az előfizetésre: 

Tisztelt Keactió és Közvélemény!
„Hopp!" és nem „hep!" — ez a mi jelszavunk.
Mint nagy ősünk hajdan Debreczcnbe: mi is 

betoppanunk a világba, és pedig másodszor. Szü
letni pedig egyszer is nagy érdem, hát még két
szer.

Méltóztatik ugyanis iud"i, hogy én ezelőtt 
pár évvel kimúltam, vagyis házasságra léptem 
Üstökös kisasszonynyal. Be a házasság nem volt 
szerencsés, mint előre is lehetett látni, mert én 
nagyon tíatal voltam, ö pedig nagyon vén; de azért 
kezdetben teljes reverentiával viseltettem égi szár
mazása iránt.

Házasságunk ideje alatt bejártuk az egész 
napreudszert, de útközben se volt béke. Ha én a 
Szüz-jegy felé tartottam, vagy a szép Venusra te
kingettem, ő mindég a Bak, Kos és Bika felé ka

csintgatott; a Rák jegybe pedig úgy bele szeretet/, 
hogy azóta folyvást Rák politikát folytat, s hiú
ságában minden árva csillagot mellére akar tűzni.
De éu még azért se váltam volna meg tőle.

Hanem!
Egy emberke, kinek nem messzi való ősei 

Borsszem Jankóval voltak atyafiságban, egy kopott- 
szórü viseltes rókafarkkal annyira legyeskedett 
körülte, hogy végre is elszerette azt. kihez, te
kintve aggkorát, különben is csak színlelt platói 
szerelem csatolt.

Ennek már fele sem,kóser!
Ott hagytam tehat. És most itt vagyok. Ujra 

születve, s „Bolond Istók" köpenyege alatt, ha 
tetszik beknkkanok minden vasárnap.

Miután Istók első őse, mint azt Arany János 
megírta, kukoriczacsősz volt, programmunk : csős
tül liajgálni az igazságot.

Győngédek leszünk, mert kíméletlenek min
den társadalmi durvaság iránt; és gorombák az 
őszinteségig.

Hat nap alatt az egész föld körül megfordul 
„Bolond Istók," s a hetedikre mindennel a mi 
mulattató, köszönt be a közönséghez. Ecsetünk 
pedig a csillogó kedélyű művészeké, Jankó Jánosé 
és Vastag Györgyé.

Többet most nem mondunk; úgy is találko
zunk még.

Az elmés nemes Don l’cdrií, 
felelős szerkesztő.

A „Bolond Istók" az 1878-dik u; év első 
vasárnapján jelenik meg díszes kiállításban, képek
kel gazdagon, s minden vasárnapra vidékre is pon
tosan megérkezik. Előfizetési ara egész évre 8 
frt., félévre 4 frt., évnegyedre 2 frt. Az elő
fizetések a kiadóhivatalba küldendők: Budapest, 
Himzöutcza 1-sö szám, legczélszerübben posta
utalványnyal. Gyűjtőket 8 előfizető után tisztelet- 
példány illet.
Uj lap. Az uj évre számos uj lapvállalat van
keletkezőben, többek közt vettük a „Márraarosi 
tárogató" társadalmi, közgazdasági és in dalmi 
hetilap előfizetési felhívását Szerkesztője Hollósy 
István, kinek sokban talpraesett, de sokban nagyon 
excentrikus nézetei már „A jövő költészetének re
formjai* czimii füzetkékből ismertek. Minden 
esetre érdekes programmjának következő pontja: 
A zsidóság nagy része irányában nem foglalhatok 
el barátságos álláspontot. Ezek megyénkben min
denütt a szétbontó és demoralizáló elemet képezik 
és azonkívül sem emberségre, sem honpolgarias- 
sagra nem hajlandók.
Í j  zenemül Taborszky és Parscli nemzeti 
zenemű kereskedésében Budapesten megjelent: 
Ozmán pasának, a hősök hősének emlékeiül Dalok 
a török-magyar barátságról. — i’levna, nóta. — 
Zongorára szerző Szentirmay Elemér. Ara 60 kr.

H Gellérl Mór ismert nemzetgazda
sági iró szerkesztése mellett uj évtől megjelenik 
a ..Szegedi Néplap" politikai és vegyes tartalmú 
közlöny hetenkint háromszor. Nemzeti érdekeink
nek megfelelő közgazdasági politika és ez által 
anyagilag független Magyarország képezi prog
rammjának főszékét.

=  Egy bűn története. Hugó Victor ezen a 
franezia eredetében l()-ik kiadást ért művének 2 -ik 
füzete jelent meg T’ettey Nándor és társánál. Az 
első és második füzet tartalma: Első nap. Az orv
támadás. Második nap. A küzdelem. Ára a két fü
zetnek 1 frt 80 kr.

=  A kincses föld. Nemzetgazdasagtan min
denki szamára. Irta Mende Bódog. Megjelent Grimm 
és Horovitz budapesti könyvárusoknál. Ára 50 kr.

Az idő 6 órától re igei 0 ór ái / j ' ~ l>' v < i 
kerítve.

Barcs-muhács írd*iy.
Vegyes vonatok

Állomások 2s/.. 12sz. 16 sz.
ó. p Ó [) ... )).

Csatlakozások:
Buda indul 
Bécs „

9;i;i 
7 15 -33_i__

T riest „ 7 hU-Göm —
Kanizsa z 4-H  2.iu —
„  (érkezik 
Barcs (indul 
Darány indul 
Szigetvár „ 
Szt.-Lőrincz „ 
-r,. (érkezik 
Pccs (indul 
Üszög indul 
Ata
Trinitás „ 
T„.,,, (érkezik 
VMany  (indul 
Német-Bóly indul 
Mohács érkezik

7 1̂  
7 28
7 55
8 39
9 12 
9 50

10 -
10 17 
1049
11 - 
11 20
11 50
12 16 
12 44

6 2-í
7 15 
7 56 
8.4s 
9 29

10 14
10 ’4  
1059
11 37
11 5 i
12 15 
12 3-
1 -  
1 33

6 22
6 4 1
7 30
7 43
8108 
,8 20
8 54
9 27

Csatlakozások: 1
Villáuy indul
Eszék érkezik 
Szeged „

1 1:35 
1 25 

12(7

1 lu
3 12l-=

—
várakozik Mohácson.

A szomszéd pályán előfordul.') vonat- 
késéseknél a határállomásokon I. és 2 . 
szárait vonat 30 perczig, a I I .  és 12. 
számú '-ouat pedig 60 peresig várakozik 
a rendes indulási időn túl.

Szerkesztői üzenetek.
Ft. (1. A. urnák Sz.ekesö, Köszönjük -s vi

szonozzuk. A kívántakban, mihelyt időnk lesz reá 
eljárunk.

G. J. urnák Ituruoyavár. Későn érkezett «s
mai lapunkból kiszorult.

V. It. L. urnnk Gyűrő. Még nem értekezhet
tünk a sürgetett ügyben e megyebeli hivatottak
kal. Magunk elfoglaltságunk miatt részt n-n vi
hetünk abban. Egy munkatársunk legközelebb * 11
megindítja a kezdeményezést._______

\  A G V F E R E MZ
laptulajdonos.

11 A K 8 C II EMI L KI S .) Ő 7. S E F
felelős szerkesztő. Szerkesztő társ.

A népnek és népkönyvtárak részére különösen ajánl
hatjuk.

=  „Hunyadi-album" czimü vállalatunk a 
nagy közönség részéről a jelen viszonyokhoz ké
pest csaknem példátlan pártfogasban részesült. 
Eddig közel 800 előfizető jelentkezett, úgy hogy 
nem csak a vállalat de tiszta jövedelem is bizto
sítva van a hunyadmogyei eloláhosodott magyarok 
javára. Mindamellett többek felszólítására az elő
fizetési batáridőt jövő év január végéig a czél ér
dekében megliosszabitjuk. Midőn e helyütt is a 
közönségnek s lelkes gyűjtőinknek az ügy nevében 
köszönetünket nyilvánítjuk, felkérjük mindazokat, 
kik gyüjtőiveket óhajtanak, szíveskedjenek e végett 
alólirt szerkesztőkhöz fordulni. Az előfizetési pén
zek — egy példány ára 2 frt — az Athenaeum 
kiadó hivatalába küldendők. Budapest, decz. 22. 
1877. Szathmáry György és György Aladár a „Hu
nyadi-album" szerkesztői.

KÖZGAZDÁSZAT.
A pécs-kárászi  k e r t é s z e t i  egy

l e t  a napokban bocsájtotta ki az egylet 
által ez évben elárusítható nemesitett gyü
mölcsfa, csemeték, díszfák és gyökeres 
szollővesszők jegyzékét. Ezen különben 
érdekes jegyzék annyira suttyomban lett 
kibocsájtva, hogy még mi is csak úgy 
véletlenül szereztünk róla tudomást. Áta- 
lábau nem tudjuk mi alapon létezik s mi
lyen leladatot tűzött ki magának ezen egy
let. Egy kertészeti egyletnek szerintünk az 
volna a ezélja. hogy nyíltan s minél gyak
rabban életképességéről jelt adva — a 
megyei gylimülcsészet s fateuyésztés nemes
bítését és emelését a megye minden vidé
kén s a lakosság minden rétegében a le
hetőség körében álló minden eszközzel 
közkincscsé tenni igyekezzék. Ezen inten- 
tiót pedig a szóban forgó egyletnél nem 
tapasztaljuk, mert a feDtebb említett ár
jegyzékéből azt vesszük ki, hogy az egy
leti kertből csak egyleti tagok (vaunak 
pedig valami harininczan) kaphatnak ilyen 
meg olyan feltételek mellett csemetéket stb. 
Szeretnők hinni, hogy azon körülmény 
felemlitése, mely szerint nem egyleti tagok 
is kaphatnak „jó pénzért" csemetéket stb. 
az egyleti kertből — csak feledékenység- 
ből maradt a toliban. Végül pedig újólag 
elevenebb s nyíltabb működést ajálva az 
egylet vezetőinek, követendő példaként fel
említjük más hasonczélu egyletek azon 
üdvös intézkedését, mely szerint azok egyik 
másik községi faiskolának s egyes szegé
nyebb sorsú, de munkás és szorgalmas 
földműveseknek ingyen adnak magvakat, 
csemetéket stb.

Ennyit egyelőre.

GABONA ÁRAK
a f. é. deczember bó 22. tartott hetivásáron.

I. oszt. II. oszt. III. oszt. 
Búza 100 klg. ft. 11.20 fit. 10.60 ft. 10.15 
Kétszeres „ „ „ 9.50 „ 9.20 „
Rozs „ „ „ 8.30 „ 8.00 „
Árpa „ „ „ 7.50 „ 7.10 „
Zab „ „ „ 7.20 „ 6.80 „
Kukoricza „ 7.20 „ 7.00

Hajdina 100 klg. ft. 12.—
Széna „ „ „ 2.70
Szalma „ „ „ 1 . 0 0

H ird e té se .k ,
Alkalmas és olcsó

karácsonyi és újévi 
ajándékok!

KovácsicH József
órás ezégnél, 323 (3—3) 

Pécsett, fő-uteza, „Arany-Hajó" szálloda 
átellenébeu.

Midőn a nagyérdemű közönségn 'k 
jelentem, hogy elhunyt fiam, néhai Ko v a  
c s i c s J ó z s e f  óra-raktárát épen azon 
karbau és ezég alatt mint eddig tovább 
vezetem, s nem mulaszthatom el, eddigi 
becses pártfogásáért mély köszöuetemet 
nyilvánítani, s azt újólag kérvén, lizlemü 
a t. ez. közönség figyelmébe ajánlani, egy 
úttal ajánlom a nagyérdemű közönségn ‘k 
nagy mennyiségű, jól szabályozott ezüst és 
arany zsebóráimat, különféle alakit díszes 
faragványu inga, továbbá ébresztő, zenélő, 
olcsó házióráimat, valamint minden e nembe 
vágó tárgyakat a legolcsóbb gyári 
árakon és egy évi jótállás in dlett.

J a v í t á s o k  még a legnehezebbek is 
jótállás mellett eszközöltetnek.

kiváló tisztelettel
Ózv. Kovácsié* Magdolna.

Jelige: Vizsgáljatok mindent s a legjobbat al- 
kai mázzátok.

nyissátok fel szemeteket!
Épen most jelent meg „A b tr-sza- 

bályzó,* alegbUbb és legmegbízhatóbb 
tanácsadó a legbir.tOMb és  leg  j tbh  
bor-javitó-, nemesítő és szapu- 
ritó eljárásról, mely által, ha a lég 
tisztább természetes bor már a hordok!) m 
van, legalább is még kétszer annyi 
bor, jelentékenyen jobb i i i íh ö - 
ségböl, éretik el. L e g g y a n o r la t ib b  
Útmutatás leászkolt, még fiatal borok ne 
mesitése és szaporítására és csekély, rósz 
állott óborok javítására. 8 r  Kiiliinöseu 
alkalmas a minősöget illető rósz borter
mések alkalmával, w  Biztos és jó ered
ményért kezesség vállaltatik. ■«* Száz 
meg száz bizonyítvány fekszik előttünk, 
melyek mind erősitik hogy csakis ez el
járás az egyedüli legjobb, lággyá 
korlatlbb és legegyszerűbb s vevőink 

jktlzUl igen sokan csakis e könyvnek kö
szönhetik mostani jóllét őket és 
g a z d a s á g o k a t ,  m r  Főuebbi munka 
igen könnyen érthető stylbeu van írva, s 
azt minden laikus, sőt minden 
gyermek is pontosan megérheti, egyéb
iránt készek vagyunk, még közelebbi 
felvilágosításokat is adni, díj nélkül 
ha tisztelt vevőink előtt valamely pont 
homályosnak tűnnék föl. Ara 3 frt. 
Megrendelések kéretnek utánvét vagy az 
összeg előzetes bekülgése mellett intéz
teim, a köyetkező c z i m a 1 á :

„A Borszabályoz6“ 
kiadó hivatala WIEN. TABORSTRASSE, 

HOTEL ZUM -SCHWAR7EN ADLER/
1___  318 (6—4)



SduUtof Kára,
manchesteri lakos altul feltalált.
T. Dr. Pussitzky /.. Pécs tsz. kir. város fő
orvosa, J)r. Hölbling Miksa mini Barunya- 
megyei tisstiföorros és Dr. Hmdtter Ödön 
közkórházi főorvos rs igazgató uruk áltat 
megvizsgált, gyakorlatilag megkísértett és 

aj ált

S O M W Z Í J S Z I S Z
használati módja:

Vegyítéssé. 1 .j kávéskanálnyi szájízesz egy evőka
nálnyi közönséges vízzel, ezzel üblittess ék a szájür 
25 30 másodperczig.s azután fogkefével tisztittas- 

sék a fogaknak úgy külső mint belső főliilete. 
li a t a s a :

1. A Sojiiana-szájszesz a száj- és őri üregnek 
[odvas avagy ni fi fogak. dohányzás vagy bármi más 
okb.d eredő) minden biizet nyomtalanul eltávolítja.

2. Krősbiti a petyhüdt íoghust és az ingó foga
kat, az utóbbiaknak visszaadja természetes fehér 
színüket, meggátolja a fogkő képződését, védi a fo
gak zománczát és óv a fogfájás ellen.

0. A száj- ez orrüleg mindennemű sülyos[skor- 
butikus] bautalmait gyógyítja, üdíti és pirosítja a 
foghust é edzi a nyakhartyákat.

1. A már létező fogfájást eltávolítja, ha a fajó 
lóg es szomszéd fog lmsa pár csepp, vízzel nem 
elegyített szájszeszei megnedvesittetik.

5. Diphteritis es más torokbajoknál igensikeres 
gargaiizáió szer. 2s9.[0—7j
Megrendelések elfogadtatnak: I> r. M olml- 

l i« f  Adol f ,  orvos urnái P é c s e t t .

Laibachi savanyú káposzta
úgymint finoman megvágott

besavanyított fehér répa
2 ő, őO, HU) és 200 kilós hordókban jutányos áron kapható

Luesovícs László nál Pécsett.
A káposzta csakis a fejek szivéből a legfinomabban van megvágva.

Olcsó tűzifa
bükkfa
g y erty án fa
cserfa

(liasábfa)

í. oszt. 1 meteröl a
rak tárban  13.40 

szállítási díj méteröléröl — .80

darabolt fa
bükkfa |
gyertyáu fa  l. oszt. 50 kilo á ra  — .55 
cserfa í »

tölgyfa, száraz, 50 kilo á ra  - ,3 b

kapható Pécsett, Pintér József
328 (3—2) fakereskedésében.

Hazai ipar!
Tisztelettel jelentem a t. ez. közönségnek, hogy a v e M z p r é m i  s e 

lapokban is dicsérettel em lített Duka-féle gyárb an  készített szövetből egy 
legújabb divat szerinti hosszú s bélelt téli kabátot 1 8 --2 0  írtért egy  zekét 
pedig 14 ftért készítek . M egrendelések gyorsan  és pontosan teljesittetnek.

Klein Márkus
férfi szabó Pécsett k irály -u teza 5. sz.

Hazai ipar!

Uj évi ajándékul.

9 m m
A világ legnagyobb varrógép-

gyára
ajánljanfelülmúl hatatlanakismert eredeti Sláger- 
lé le uj családi varrógépeket áfa 50, 65. 71 frí.

Mindén készlettel uizlelés, fodoritás, vat- 
tázás. behajtás, snjtás felvarrás, keskeny és szé- 
lesszegés, zsinór bevarrás, széles a jonrvarrás és 
zsinór szegélyezésre sa t.; mely egyszeri! szer
kezete miatt minden egyébb rendszerű fölött 
elöuuyel bir, továbbá különlegességeket, szabók 
ezipészek, nyergesek, könyvkötők, gomblyuk- 
kivárások stíl. számára.

306 (0 d)
Eladás kis összeg letétele mellett részletfizetésre vidékre is.

Pécsett OBtITIíO K.-nál.

P02DECE JÓZSEF
harangok uj felszerelésének és harangállványok feltalálója, kir. szab. fuvógyárnok és 
nagy szerkovács B u d a p e s te n ,  V I. k é r . ,  g y á r - u tc a  16 sz saját házában, ajánlja 
találmányait a tisztelt építészek és érd-keltek becses ügyeimébe. Tisztelt építészek 
akármikor megtekinthetik gyáramban a különféle mintákit," harangok felszereléséről és

tornyok berendezéséről.
Elkészít saját szab modora szerint uj haragokat Ezen modor alkalmazásánál a harang nem 

repedhet meg ; 24-szer tovább tart mint a régi felszerelésnél, megtartja eredeti tiszta hangját Szűk 
tornyokban nagy harangok u alkalmazhatok; a falazatok semmi rezgést — a melyet a régi felszere
lésnél kikerülni teljes lehetetlen — nem szenvednek s a harangozáshoz hatodrésze sem szükségeltetik 
jzod erőnek, mely a régi módnál. Számtalan bizonyítvány igazolja ezt.

Ezen uj telszerelési modornak célszerűsége s előnye annvira el van ismerve, hogy nemcsak Ma- 
i?var-, Erdély-. Osztrák-, de 
Bajor-, Szász-, Franciaország
ban és Szerbiában is ateltala^ó 
harangokat felszerelt és szállí
tott. Ki lett jiedifr e/en ta
lálmány tüntetve két izb**n mar 

•> Felsége a király áltál két 
rendjellel a követkéz’ hehe- 
en : Mai?\ar iparegyesület altul 
"47., magyar gazdasági egye- 

'iilet által 1857., Londoni ki- 
jilitáson 18f>2., győrvid̂ ki ki- 
tl 1 itásoii 18»>5.. in orsz. gazd.
-g es. kiállítása által 18ö5., bé- 
• si kiállításon 18W), párisi vi-

Arjejyzekek kívánságra díjmentesen küldetnek.

láglciállitáson 1867, moszkvai 
kiállításon 1872., kecskeméti 
ipar-rn íkiúllitáson 1872., bécsi 
világkiállításon 1873., és a sze
gedi kiállításon 1376-ban ; —
kevés kivétellel mindenütt el
sőrendű éremmel vagy díjjal.

Gyáramban minden nagyságú 
harangok öntése és felszerelése 
elvállaltatik s legrövidebb idő 
alatt eszközöltetik. Ócska h a
rangok  is átvétetnek s fel
szereltetnek, s repedt haran
gok illő ár mellett uj haran
gokkal átcseréltetnek.

i • T?vá!’1;*, “Öffa a/, újonnan feltalált harangállványait kovácsolt vasból, melyek sakkal kisebb tért foglalnak
el es szilárdabbak mint a laallvanyok. Az első magyar, úgy bel- mint külföldön legjobb hírnévben álló

fuvó-gyáram
kovácstuzhelyeket dús választékban készítheti Mindenféle horgonyok és satuk kijavíttatnak, ülők elkészíttetnek
aoeloztatn&k ; készülnek továbbá kovács-, lakatos , kőbányai szerszámok, malom-tengelyek, láncok, kalapácsok, h&rangűt&k |tV

tv  _ rvi; vw

C Cü  • ^rZ tN»

Jé ^  ^

2Si

•— v,^ »s
r£  00 r£  S -*9

M *
v5 SS ? fi £

'M

Keskeny
útifű - mellczukorfeák,

a tüdő cs mellbujnk, köhögős, fojtöküliöigós, 
rekedtség és tiidöhurut biztos gyógyszerei.

A te rm e s z é t  á l u l  a  sze n v e d ő  e n i lx rh tf f f  
.'“ " - r *  te re m te t t  Bl0jrh«g*e ü th e t  len  k e sk e n y  ú tifű  
« /  »n m f |f  eddi*; M  nem  d e r íte t t  t i tk o t  fo g la l ja  
a g á b a n ,  m ia a c riu t  a  g é g e  «  lé g c ső  re n d » x « r 
‘ * “ H a j t  n ; a k l i á r ty á j i í r a  v a ló  a z o n n a li  g y o rs  

eny b itó  hatM.s g y ak o rló sH  v at a z  i l l e t '  b u te g  
s a e rv e k  g y ó g y u lá s á t  m in d e n  te k in te tb o n  leKe- 
t*b«g S lÓ tS ií lí-

M .u tán  g v á r m á n v u n -  ^ ------ -— —. _  „
• Ál a  e z u k o r c .  k e sk e n y  / £ .  í O V s ,  .  * / \ /  M é

•  ' . r . i  M It t a / f *  V rg yule-  6  ^  I * A ' / é C f / t /
*r% I k w x e sk ed ü n k . k u lö n ö a  -  " 1

y v lcm l e M jatiijuk  h a tó s á g i la g  b e je g y z e t t  v é d je g y ü n k e t  s a  d u b o /o n  
a l á í r á s u n k é i ,  m e r t  c sa k  ez e k  ig a z o lja k  * p n « k  v a ló d u á g a t .Schmidt Victor & fiai,

m  t. v.ahadai gyárosok Becs, Wicdcn. Allvgs-so 4ü
303(10—6)

Kapható Pécsett: Lili János kereske
désében (sörház utcza) és Sipőez István 
gyógyszertárában. Egy doboz ára 30 kr.

|  w *  k e l e t i  IhL áz 'bor'a -
melynek folytán kivitelünk keletre majdnem teljesen megszűnt, arra kénysze

rít, hogy

china-ezüstáru gyárunkat
abbaliagyuk, s hogy a legdíszesebb

n J
cliiuaezűst áru

roppaut
álló gyártmányokból állói

készletet tetemesen az előállítón áron alól árúba bocsássuk. Kimerítő 
árjegyzék kivanatra ingyen s bérmentve küldetik.

■leazálllitott Arak.
azelőtt. most csak ilelőtt. most csak

6 <lrl> kávés Lalán ft 3.50 ft 1.50 1 drb vajtartó ft 5.— ft 2. -
6 „ evőkalan „ 7 50 » 2.80 1 pár gyertyát irt * 8.— 9 3.—
6 „ asztali kés „ i.50 » 2.80 6 drb késtartó p 5.— 9 2.70
6 „ „ villa „ 7.50 „ 2 80 1 tt cukorfogó 2.50 1.—
1 „levesmeritó kalán„ 5. — „ 2.30 6 9 csomegekés 9 6 — r 2.50
1 r tej merítő kalán „ 3.50 , 1.50 6 p „ villa 6.— 2.50
1 „cukortartó lakattal ft 14 , 8— 1 ft sótartó 9 9 0.70
Legújabb s zárkészűlekkel biró iuggomb-gáruitura 1 ftért, parafaiiugó chinaezllsf 
fejjel és 40. kr. 1 drb dohány szelencze 2 fit. Továbbá díszes tálcák, tbeakannák, 
girandolok, cukorszóró, tojás szervice, fogpiszkáló tartó, olaj és ecettartó s még 

számos más cikk bámulatos olcsó áron.
M ** Különös figy elemre mélt6.

6 drb. evőkaláu i mind e 24drb összesen egy díszes tokban 24ft. helyett csaklOft. 
Ö » kés I Ugyanez britáuia ezüstből 24 drb tokkal csak 7 ft.
6 ,  villa (Levélbeli megrendelések gyorsan és lelkiismeretesen telsesil 
6 „ kávéskalánl tetnek.
268(12—11) P K E I S  E . Bécs (Rothenthunnstrasse 29. sz. a.) I

Karássoni ujsvi a'ándsh',
y t

alkalmas m ik i 'ü s k o p ttk  15 kr í AI ,  « p e r a - n f z n k  3  f t t a l ,  g zem iiv eg ek  
5 0  Ur f ó l ,  o r r c s ip íe tő U  8 0  Sí H ó ! kezdve kaphatók;i) J\ l ‘ Í } ) S Z  J , bltszcrészuél Pécsett.

A háború,
mely miatt a keletre szinl tetemes szállítmá
nyoknak abban kelleti maraduiok, arra kcsztiS T R A U S S A.
l e l i é r n c i n  i i - k e  1 c n g v e - g y  á r ú t

Becsben, KlotiiciifhiiriiiHlraiSMe 21.
hogy összes megtartott kisebb és nagyobb áru küldeményeit, n. m. űrt-, női
es gyermek-fehérneműt, valamint vásznat, zsebkendőket, asztalneműt stb. a rop- 
]).ant raktár gyors kiürítése végett az ilt jegyzett, igazán olcsó árakon adja. 
— A nem tetsző kelmék készséggel visszacseréltetnek, és kívánatra — bér
mentesített visszaküldésnél — a pénz is számla szerint postautalványnyal visz-

sza téríttetik.
259 (2~ 2) 2 forint he lyett csak I forint.
1 úri labravaló clőbl
1 shirting’-uriing sima vagy redős mellel
1 angol trikot-meUény vagy nadrng, fehér és színes l
6 elegáns battisztkendó színes mellel, beszegve 
6 háromrétű gallér, legújabb idom 
1 schlingolt női ing a legjobb schirtingből 
1 elegáns női lábravalő szegély-diszitésscl
1 finom shirting éj éli körzet szegélykékkel legjobb minősét" l  
6 finom vászonkendő valódi vászonért kezeskedünk *
1 vászon úri lábravalő 
1 horgolt finom korzett 
1 lin. színes kreton-ing, szavatolt valódi sz 
1 fehér uri-ing sima háromrétű mellel 
1 dúsan díszített nöi-ing, legjobb minőség 
1 legtín. hímzett női labravaló, elegáns munka 
1 shirting női alsó szoknya, legjobb szab.is 
1 úri lábravalő. valódi rumburgi vászonból!
1 angol oxford-ing, vagy francia ereton 
1 legfin. hímzett hali ing kézi hímzés, legújabb 
6 pár fin. angol kézelő, legújabb szabás 
1 finoman kimzett női ing v. Angot dús,
1 elegáns franezia korset dus hímzéssel 
1 finom női alsószoknya dúsan díszítve 
1 női labravaló hímzett vollauttil
1 uri-ing. rumburgi vászon valódi, sima vagy redős a légiin.
1 uri-ing. valódi rninburger fantasie, hímezve a legfinomabb 
1 uri-ing. fantasie-inell-elóvel, chirtón 
1 női labravaló a legfin. zsinórból, sima és dúsul díszítve 

szoknya, a legjobb zsinorharket sima es dúsan diszitve 
korzett a legjobb zsinórbarket sima és d.isau diszitve 
uri-ing. vaszon-fantasitf-mel lelő vei 
női ing valódi vászon, sima és fan. legfinomabb 
oh illőn vászon-ing
női ing. valódi vászon, hímezve a legfinomabb 
női ing. valódi vászon, kézi hímzett

szabit
díszítve

1 
1 
1 
!
1 
I 
1
1 db ,'ill rőt' zsinórbarket. a legfinomabb 
1 korzett hímzett fodrokkal legfinomabb 
ti db ", szeles lepedő varras nélkül 
6 db ", széles lepedő varrás nélkül tiszta  vászon légiin.
1 asztalnemű ti személyre, fehér ét szines 
1 asztalnemű 12 személyre, fehér es szines 
1 db 30 rőt 4, széles házivaszon
1 db 46 riif '•, széles kreaszvaszon
1 db of) röf , széles irlandi és hollandi v.
1 tlh :>4 r«»t , széles rumburgi vászon
12 db törlőruha csinvat és damasz
Ráadás: / damasz asztalnemű ti személyre

1.50 csak rt 75
2 .- csak ft. L—
2.— csak ft L—
2.— csak ft. 1. -
2.— Csak ft. 1.
2._ csak a. 1. -
2 csak ft. 1. -
2.— csak it. 1. -
2 — csak n. 1. -2 _ csak rt. 1.
3.— i Bak tt. 1.50
3 .- csak rt. 1.51
3 .- csak ft. 1.5)
3 —csak ft. 1.5)
3 —csak ff. 1.5)
3 — csak ft. 1.5) 1
3. — csak ft. 1.5)
4 — csak a. 2.
4.— csak ft 2. _
4. - c»ak tt. 2
4. - cs„k ft.
4 - csalt ct. 94 - csak ft. 2 -  ■
4 csak rt. 2— 1
2.50. 3 3.50. 4 ft. ■
3.50, 4' 45l. 5 ft. ■

.2 2.50 3 ft 1
1 25 1. >i > ft. ■

.50 2 2, >0 ft. ■

.25 1.50 ft. 1
2.50 3 ft. |

1.5 1 2 2.50 3 ft. Qs 50 3 ft. I
2.5 i 3 350 4 ft. ■
4 i.5o r 6 7 ft. H

7.50 8 i» 10 i ft • B
2.54 3 3 V) 4 tt- B

;* o ft- fl
3.50 4.51 10.5> ft- B
3.50 4 4 50 5.5 > It- B
.50 10 11 2 14 ft r
7.50 <.50 750 8 ft.

Levélbeli
1 frtot tevő vásárlásoknál.

16 17 18 18.50 ft. 
18 19 20 22 24 27 30 ft. 

24 27 30 33 36 40 50 ft.
3 3 50 4 5 6 7 8 forint. 

V 2 1 darut/ zsebkendő

"egreutlelések
ttisan és gyorsan teljesittetnek. 
megkiildetnek.

az iisseg beküldése vagy utánvétel mellett pou- 
Arjeyyzékek és kelengye-előirányzatok ingyen

Megrendelések az összeg beküldése vagy után 
vét mellett e czim alatt kéretnek:

B  üsclic-ltraulaiinHtaf luiig - Falu-i *
von

A. St ráüss ,
Bécs, Kotbeuthurmstrasse 21. sz.

Bö keresetágat
nyerhetnek utazó helyben levő iparosok, ke
reskedők, egyébb ügyes egyének ésminden 
rendbeli so íid  ü g y n ö k ö k  a* valóban: 
bőven jövedelmező (magyarhoni) arany 
j á r a d é k  elárnsitása által, melyet sok 
oldalú előnyök és nyereményekkel méf 
különös díszesen szereltünk fel.

E kívül még többféle értékpapírokká 
láthatók el a •. ügynökök. Az igen kedvező 
feltételeken kívül ügynökünknek még 
.zon előnye is van, hogy régóta elismert 

intézetünk papírjai sokkal künyebben el- 
irusithatók, mint mások. Ajánlatokat vagy 
személyes megkeresést elfogad a

P e s t i  b a n k  cs  v á l to in fé r .c t  
(,József tér ti) Braun W. Arnuhl*

1 (3—2)

C O. OHM
B u d a p e s te n .

IV . kér. József tér 15. sz.

MÍ’
NEW-YORK

cs. kir. udvari szállítók 
k é p v is e lő je

ajánlja a tisztelt úrnők és varró 
nőknek hírnevesen ism ert varrógé
peit. mint legjobb nem üeket.

Kézművesek szám ára egy dús 
kézletet tartok fenn a legelőnyö
sebb varró és más segédgépekből 
a legpontosabb szolgálat biztosi 
tása mellett. 330 (4—2)

T ovábbá ajánlom becses f ig y e l
mébe jól fe8szerelt raktáromat ,  
mindennemű liú z l, s ü rg ö n y  és  
v i l l á m h A r i t ó  berendezési czik- 
kekben.E lvállalok minden e s z a k 
mába vágó vidéki  munkákat  is.

KÖNzvlny és csúz,
annak bénaság és más kül- és bel- ed
dig gyógyithatlannak vélt nyavalyát.

Bármily mértékben szen
vedőknek, kiknek már rég 
eszökbe sem jut, e vagy 
ama szert használni nya- 
valyájok ellen, drága egész
ségük viszanyerése végett, 
a remény mindazonaltal 
mégis fennmaradt, évekig 
tartó nyavalyájoktól meg
szabadulhatni. legyen bár 
a nyavalya külső vagy 
belső s legyen bár csak 
egyes részek vagy az 
egész fest megtámadva.

A Moessinger-féle szer előállítójának ki- 
mondhatlan fáradságba került, inig azon ered
ményre jutott uj gyógymódja által: meg- 
csouiósodásokat [porzulatokatj kemé
nyeden állapotban, ismét megpuhitani és 
elosztani, a mi által egyedül a csukló, illetőleg 
az izom ismét előbbi állásába hozható s a vér
keringés ismét helyreállítható, továbbá azon 
szenvedő testrészek, melyek előbb összezsugo
rodva vagya fájdalom miatt niozditliatlaaok vol
tak, valamint azon szenvedő részek, melyek már 
elérzéketlenedtek, ismét feléleszthetnie, s meg
erősíthetek. A legmakacsabb és legrégibb foj- 
köszvény is egy pillanat alatt megenyhittetik 
s 3 nap alatt meggyógyittatik

Össze nem tévesztendő e zen szer a kuruzslás 
azon köszvénykerékével, mely már is sokak sze
mét felnyitó. Legjobb bizonyítéka annak, hogy 
az én szerem még a legkétesebb állapotokban is 
gyógyerövel bir.azon körülmény, hogy min lenki 
már a második nap a hatás eredményét érzi. még 
pedig egyformán akár erősebb akár gyengébb 
természetű. Ezen szer öreg. őszek és gyermekek 
által használható, továbbá az. ki még hivatásá
nak utána járhat, a gyógymód által épen nem 
lesz akadályozva, habír a baj meghűlés, esés, 
nedves lakás, gyomorterhelés, az izmok tulfeszi-i 
táse stböl származott legyen is. Nem szükséges 
tudnom, vájjon már a közönséges gyógyuló lók 
mint izzasztás. csukamáj-olaj. petróleum, fürdő, 
melegen való tartás vagy más egy íb javas ir 
lett-e használva, egyedül a baj és annak mér- ] 
vét kérem leírni. A pontos lakezimet kérem. } 
Levelezések magyar nyelven.

Mnessinger L. G. Frankfurt a. M.
Gyógymódom alkalmazása előtt [mely csak 

jelentéktelen pénzbeli áldozatot igényel] a meg
gyógyultak hátanyilatkozatainak hosszú soro
zata áll megtekinthetik végett készen, melyek 
csak az utóbbi hét folytan küldettek be hozzám, 
a melyek hitelessége felöl bárkinek is megen
gedem az illetőknél meggyőződést szerezhetni.

Nyomatott Taizs Mihályuál Pécsett 1877.


