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Előfizetési d ij:

Postán vagy Pécsett házhoz 
küldve: egész évre 5ft., fél
évre 2 írt. 50 kr., negyed évre 
1 ft. 25 kr. egyes szára 10 kr. 
Megjelenik minden szomba
ton. Egyes számok kaphatók 
Weidinger N. könyvkeresk. 

(Széchényi tér).

H ir d e té s e k  á ra :
Egy négyhasábos petit sor 

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

előre fizetendő.

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

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

Majláth-tér 22. szám alatt.

S z e r k e s z tő i iro d a :
I A’ereneiek utczája 22. sz. I emelet. 

Kéziratok vissza nem küldetnek

E g j  eredmény gr. In d rássy  
politikájából.

[Az „Egyetértésből"]
Collegno (al Baraccone) 

Jan. 10. 1878.
Fegyverszünet vau alkudozásban. Nem 

Európa befolyásával. A czár hatalmas. Be
tiltott minden közbeszólást, l'.s Európa 
„láthatatlan." I)e a láthatatlan Európának 
azon tagja, melyet osztrák-magyar monar
chiának neveznek, az látható, mint „im 
russisehen Bunde dér Dritte."

Ez e minőségben Ausztria-Magyaror- 
szágot nulliticálta ezen egész háború folya
mára. melynek mérlegében saját jövendő 
sorsa inogott; — isolálta, megzsibbasztotta 
Angliát, melynek érdekei a mi érdekeink
kel e válságnál oly szembetünőleg talál
koznak ; és elhagyatottságra, bukásra kár 
hoztatta barátunkat, védgátunkat a törököt, 
ki léteiéért küzdve: Európa függetlenségé
ért s első sorban hazánk és Ausztria biz
tonságáért küzdött.

Mit tehetett szegény, az ezer sebből 
vérező, a sokaktól szorongattatok, a min
denkitől elhagyatott ?

Kettő közül kellett választania: vagy 
kibontani a próféta zászlaját, melyet em
beriségi érzelemből begöngyölve tartott; 
vértengerbe nyugtatni le a félholdat, s — 
ha temetkeznie kell — világromok alá te
metkezni, minőket évezredek nem láttának :
— vagy meghajolni az „ineluctabile fatum“ 
előtt.

Szegény szárnyaszegett sas! az utób
bit választotta.

Sötét aggodalom borul a magyar em
ber lelkére.

De az osztrák-magyar külügyér azzal 
nyugasztal, hogy az ő számvetései a há
ború kimenetelétől függetlenek.

Kulcs volt a kezében a kapuhoz, mely 
a vihar szeleit lezárható. Majd ismét ke
zében volt a tehetség rajok kiáltani Virgil 
Neptuuusának szavait: „Maturate tugam 
de ő számvetései hitében kaput is tárt, 
szabad dühöngést is engedett a viharnak, 
melynek átkát nemzedékek nemzedékei 
fogják sinyleui, s messze-messze távolba 
kígyózó útját ledőlt országok romjai fog
ják jelzeni.

V) tárt kaput. Aztán néző maradt a 
véres dráma folyama alatt. Az ő szerepe
— úgy mondja —- majd a végfelvonás vég 
jeleneténél következik, és ő megmutatja 
aggódó nemzetének, hogy megóvta érdekeit.

Meg leszeu-e neki engedve, hogy csak 
bele is kiálthassa szerepét a katastrófa 
lebonyolításába ? nem tudom. A jelek nem 
biztatók.
ír j  De azt tudom, hogy vannak fatális 
tények, melyeket amolyan szerep szavalás
sal" megváltoztatni miért nem lehet; és azt 
is tudom, hogy ha el nem tér az iránytól, 
mely által politikájában ekkorig vezette-

TÁRCZA.
-á . Ejtik a lió.

E  ő i a hú, zúg a vad orkán.
Majd betöri az ablakot.

•§» S en idebont rúzs ts kedélylyei
T Tavaazi dalt dúdolgatok.

Szegény szivem szokatlan érzés, 
Meleg sugár villanja at . . .
Oh, szép az élet, szép az élet. 
Tegnap vettem egy iuázaa fát!

Le-leülök a kályha mellé,
S a múltba úgy elmélyedek!
Eszembe jutnak mind az átélt 
Hideg, havas kemény telek.
De kibékit a pattogó tűz,
S kaczagom a vihar dalat . . .
Oh, szép az élet, szép az élet, 
Tegnap vettem egy mázsa fát!

Eszembe jut sok, sok, nagyon sok 
Szerencseden földönfutó,
Kik most, ki tudja, hol bolyongnak, 
Veri a szól, veri a hó.
Kapák alatt várják talán a 
Könyörülő fagyos halált . . .
Oh, szép az elet, szép az élet,
Tegnap vettem egy mázsa fát!

Előveszem kedvencz poétám,
Sorsán el-eltöprenkedem.
Szegény! ú is sokat didergett 
Szobában és az őrhelyen.
S forró szivének lánghevével 
Melengető mindig magát . . .
Én is szivemmel fűtők, amint 
Elégetem a mázsa lát !

Púsa Lajos.

tett, még csak azt sem fogja megmenthetni, 
a mi még megmenthető.

A nemzetnek tisztába kell jönni e po
litika kiindulási pontja, iránya, lényege fe
lől, miszerint a nemzet is megtehesse a 
maga számvetéseit, s azoknak Útmutatása 
szerint határozhasson, akarhasson, csele
kedhessek.

Legyen az ér houszerclmemnek is 
megengedve, reá vetni szerény mécsem vi
lágát a helyzet homályaira; talán hogy e 
szerény mécsvilág egy sugárkát vethet az 
ösvény felé, melyet a hazafiság aggódva 
keres.

* **
Mialatt Becsben gróf Andrássynak 

aranygyapjas rendet adtak, Fiúméban — a 
semlegesnek mondott magyar korona terü
letén — orosz tengerész-tisztek egész nyil
vánossággal hadgyakorlatot tartottak azon 
mesterségben, hogy miként kel! a semleges 
Fiúméban készült torpedókkal levegőbe 
röpíteni azt a törököt, a ki (minthogy a 
lengyel, fájdalom, még mindig csak „élő 
szobor •) utolsó védgátja Ausztria s Magyar- 
országnak a panszlavo-czárismus árja ellen.

Az az aranygyap ju, meg az a torpedó - 
gyakorlat egymást kölcsönösen kiegészítik.

Az első annyit jelent, hogy az osztrák 
császár, magyar király meg vau elégedve 
1 Ulügyminisztere politikájával; a második 
megmutatja, hogy minő színezetű az a 
politika.

Vájjon számot adott-e magának a meg
elégedő fejedelem e politikának, ha nem 
is cventuális következményei, de legalább 
actuális eredményei felől?

Mert nem minden van függőben. Már 
vanuak consummált eredmények is. Van 
több. E helyen egyre akarok reá mutatni.

A szomszédunkban dúlt háború, s Ma
gyarország és Ausztria jövendője közt, egy 
végzetszerü kapcsolat van. Vágzetszerü! 
mint a boszuló istenségek — az Euuieiiidák 
— haragja.

E kapcsolat onnan ered, hogy e há
lómnál nemcsak az úgynevezett „keleti 
kérdés" azaz: a porta és keresztény népei 
1 özti viszony kérdése forog fen, hanem 
hogy ez complieálva van egy másikkal: 
az orosz hatalmi kérdéssel.

Bár mi véleményű, el legyen is valaki 
a felől, hogy miként kellene az elsőt meg
oldani, ha a másodikkal nem volna com- 
plicálva, ;izt senki sem tagadhatja, hogy 
Magyarország, Ausztria és uralkodó házuk 
jövendőjét igen komoly veszélyek fogják 
f nyegetni, ha e háborúnak egyik eredmé
nye az lesz, hogy Románia s a keleti szláv 
népek a muszka-hatalom clieuscive válnak, 
s mert azokká válnak, tehát a rnuszka- 
]i ditika vontató kötelére kerülnek.

E veszély felől a földabrosz; s Ma
gyarország és Ausztria cthuograíiai viszo
nyai nem hagynak kételkedni.

Tehát akár minő eszmék által hagyta

A pécsi rendház és gymnasium. * )
Pécs, kir. város, nagy múltjából mint 

kiválólag az iskolák s tudomány városa 
emelkedik ki. Már Árpád-királyaink ide
jében birt jeles főiskolával, melyben főleg 
a jogtudományi szak volt gazdag nagy 
számú tanárokban és hallgatókban, de 
mely a XIII. század végén elenyészett. 
Majd az egyetemszerűleg berendezett vesz
prémi főiskolának is megszűntével, N. La- 
j is emelt, 1367-ben, birodalma ezeukori 
középpontján, Pécsett, főtanodát (stúdium 
generálé), mely V. Orbán pápa által meg
erősítve s a szokásos kiváltságokkal el
látva — a hittudomány kivételével — min
den ezeukori magasabb tanulmánykörre 
kiterjeszkedett; utóbb pedig Mátyás király, 
11. Pál pápa engedélyezéséből, a hittauul- 
máuyokat is bevivéu az intézetbe, teljes 
egyetemmé tejtette azt, úgy, hogy benne 
a felsőbb tudományok szakaiból magisteri 
s licentiatusi rangok is osztattalak. S meg
tartó e díszét a város közel a XVI. szá
zad közepéig, hol száz hetvenhat évi feu- 
átlása után elvégre letűnvén, annyi szépet 
s nagyot eleuyészitő XVII. századunk után 
is abban veté még Pécsre viszféuyét, hogy 
ez a róla nevezett tankerület székpontjává, 
majd pedig egyik hazai akadémiának he
lyévé avattaték. Mint houuuk egyik leg
első püspöki székhelyén, itt is kétségkívül 
korán kifejlettek, a tekintélyes püspökség 
s az 1332 körül negyven tagot számlált 
káptalan mellett a többrendü zárdák és 
ezekkel a város közép- és uéptanodái s 
erőteljes hit erkölcsi élete is. A már Sala
mon király által lU70-beu alapított benezés 
apátságon kívül reudházzal bírtak itt a 
magyar középkorban a sz.-fereucziek, ágos- 
toniak, később a dömések, kapucziuusok, 
pálosok stb. kiknél bizonyára Pécs, az 
országos, népes egyetem fővárosa sem nél
külözte magasabbra készítő iskoláit, oly

* A zircz-pilis-pásztói egyesült apátságokba 
kebelezett czisterczi rend 1878. évi névtárából.

is magát különben politikájában a bécsi 
kabinet befolyásoltatni; annyi bizonyos, 
hogy ezt az egyet semmi áron sem kellett 
volna megengednie, mindent el kellett volna 
követnie, hogy ez az egy meg ne történjék.

És épen ez történt meg. Már megtör
tént. Consummatum est.

A körülmények imperative kijelölték 
volt az irányt, melyet a bécsi kabinetnek 
politikájában követnie kellett volna, mi
szerint e veszélynek eleje vétessék, vagy 
ha ez elmulasztatott, a veszély elhárittassék.

Ha azon meggyőződésre jutott, hogy 
a török birodalom helyzetében változtatá
soknak kell történnie a keresztény népek 
j ivára, oda kellett volna minden igyeke
zetét fordítani, hogy a szükségeseknek vélt 
változtatások nem az orosz fegyverek győ
zelmes nyomásának, hanem Ausztria és 
Magyarország jóakaratu érdeklődésének, s 
ennek hatása folytán a porta liberalitásá- 
nak legyenek kifolyásai.

Csak ily irányú politikával lehetett 
biztosítani hazánkat s Ausztriát a különben 
< Ibáritatlan veszélyek ellen. A keleti ke
reszténynépek nem kerültek volna az orosz 
hatalom vontató kötelére. El lett volna 
oszlatva azon alaptalan, de tényleg csak 
ugyan létező előítélet, hogy „Ausztria s 
Magyarországnak nincs érzése a keleti 
keresztényuépek jóléte s békés fejlődése 
iránt" (Andrássv gróf szavai). Nemcsak ez 
előítélet lett volna eloszlatva, de sőt érdek- 
közösség is idéztetett volna elé köztünk s 
a keleti népek között a jövő kölcsönös biz
tosítása tekintetéből. S ezeken felül még az 
is eléretett volna, hogy a változtatások 
nem mentek volna túl azon határokon, me
lyeken belül megnyugvást lehetett volna 
szerezni a keleti keresztény népeknek, a 
nélkül, hogy aláásatuék a török birodalom 
vitalitása, mely hazánk s Ausztria külbiz- 
tonságának egyik lényeges postulátuma. 
E kettő egymással igen jól összeegyeztet
hető, ezt fejtegetéseim további folyamában 
majd ki fogom mutatni.

Ily. annyi tekintetben üdvös irányú 
politikának érvényt szerezhetett volna gr. 
Andrássy a háború előtt, a háború beál- 
tával a háború alatt. — Némely kezdetle
ges s akkor sem helyes irányú kisérletecs- 
kék kivételével nem tette. Oly alkalmat is 
elmulasztott, melyről el lehet mondani, hogy 
isten ingyen kegyelme e szavakkal nyomta 
markába a röppenő szerencse üstökét: 
r Xeh! fogd meg! biztosítsd hazád és fe
jedelmed jövőjét, tartasd eszedben, hogy 
az elszalasztott perczet nem adja vissza 
semmi öröklét.

Nem fogta meg. Elszalasztottá, sőt 
többet tett. Ausztria-Magyarország külügy
minisztere lön: „im russisehen Bunde dér 
Dritte" és a „horribilis" minőségben addig 
tolta az orosz szekerét, mig az eljutott 
l ’levnába, és onnan tovább.

Ama bukásában is dicsőséges Titán

időkben, milyenek a XII. század vége és 
a következő majdnem egészen volt, midőn 
káptalani és zárdái, sőt nőzár dai felsőbb 
s alsóbb iskoláink épen legszebb s legter- 
jedtebb virágzásuknak örvendének. Azon
ban ha — mint tudjuk — másutt, még 
inkább kihalhatott a XVI. század folya
mán, Mohács szomszédjában, Pécsett, min
den tanodái élet, sőt en oek emlékezete is. 
Egyeteme, mely egyik nagyhírű növendéke, 
lstváuffy Miklós tanúsításaként még az 
1543-ki háború (nem a mohácsi vész) előtt 
is 2000 tanulót számlál vala, emez újabb 
csapás után mind uéptclenebbé vált, mig- 
len imént jelölt évben végképen kipusztult.

Ez évben másodszor hajtotta már rab
ságra Pécset a törökség, mit a lakosság 
nagy része, úgy az egyháziak és szerze
tesek is meneküléssel előzvén meg, 143 
év ellenséges pusztításainak hagyták át 
lakaikat. így történt, hogy nemcsak a vá
rosban, hanem messze környékéu is majd
nem kienyészeftnek látszott a keresztény
ség. Azért már a török uralom veszélyes 
napjaiban Pécsett, mint az Evangélium 
bátor hirdetői s az elhagyott hívek őrlelkei 
jelentek meg a jézus-társulati hitküldérek, 
mely hősies buzgalmuk jutalmául, mihelyt 
a törökök 1686-ban innét is kiüzettek, fe
jedelmi intézkedés folytán, a mai elemi 
tanoda telkén nyerték s foglalták el első 
lakásukat. Utóbb a nagy emlékű eszter
gomi érsek, Széchenyi György, állandó 
társház és tanoda emelésére 50,000 frt. 
alapítványt tett javokra, melyet 1. Lipót 
1699-ben megerősítvén, 1702-ben mégGör- 
csöny falu birtokával nevelt. Az építke
zésre az egykori sz. Bertalan templom, ez 
időben török mecset, tőszomszédjában nyer
ték a telket, hol a mondott mecset a B. 
Szűz tiszteletére alakíttatván, lelkészi kül
detéssel bízattak meg abban. Húzok s ta- 
nodájok építéséhez csak jóval utóbb, 1724- 
ben foghattak, mit jobbára a török sír- 
kertek köveiből 1732-ben végre is hajtván, 
terjedelmes kollegiomjokban, melyet folyo
sóé bolt-iwel kapcsoltak templomukhoz, bé

nák eleste ot t : hála a megaranygyapjusi- 
t ott politikának — nem csak az egész 
világtól elhagyott szegény törökre, de ha
zánkra, de Ausztriára, de az osztrák dynas- 
tiára is végzetterhes katastrófává lett.

Vert oroszt senki sem teszen fel hité
nek, bizalmának oltárára, mint pátronust, 
melyhez unatkozik. Győztest sokan. \ ért 
orosznak seuki sem szegődik cliensévé. 
Győztesnek sokan.

A plevnai katastrófával az orosz ál
lást foglalt a történelemben, mint a romá
nok s keleti szlávok győzedelmes védnöke. 
Ezt a c.zélt az orosz már elérte. Ezt a 
sikert fegyverrel talán még lehetne, de 
alkudozásokkal teljes lehetetlenség kezéből 
kivenni. Mert akár minő lesz is a végal
kudozások eredménye, két dolog bizonyos. 
Egyik az, hogy ha a románok és keleti 
szlávok nem nyernek meg mindent, a mi 
után hevült fantáziájuk sóvárog, enuek 
ódiuma ama népek érzelmeiben nem az 
oroszra, hanem más hatalmak avatkozására 
s legszenvedélyesebbeu Ausztria és Magyar- 
országra fog hárulni, s az orosz bizonyo
san tudni fogja, miként kell gyűlöletünk 
tüzét a számitó ármány olajával éleszteni: 
„Megszántam sorsotokat, háború áldoza
taira szántam el magamat érettetek, de hogy 
a sikert biztosítsam, meg kellett kötnöm 
a szomszéd Magyarország és Ausztria ke
zét, nehogy utamat állja; e végett „con- 
ee8siokat" kellett tennem, ha hát most még 
minden vágyaitok nem teljesültek; ennek 
oka a bécsi cabinet roszakarata; de a mi 
halad, el nem marad; csak legyetek hívek 
hozzám mint a tőrvas a markolatához, 
majd befizetünk ezért közös erővel, s faj- 
rokonsági befolyásainkkal osztráknak, ma
gyarnak." — így fog az orosz előbb 
szólani, utóbb cselekedni; s nem kell mon
danom, hogy a magszórás termékeny talajra 
talál. A meg nem nyert dolgok ódiuma mi 
reánk j hárul. Ez az egyik a mi bizonyos. 
A másik az. hogy mindent, amit a romá
nok és keleti szlávok nyernek, senki más
nak, mint csak egyes egyedül a győztes 
orosz pártfogásának fogják betudni; és ez 
őket az orosz politika vontató kötelére 
fűzi, nem mintha szeretnék őt, hanem mert 
hatalmasnak tapasztalták, mig Európát 
láthatatlannak s a láthatatlan Európában 
Ausztriát s Magyarországot nyomorultan 
tehetetlennek.

Tehát ép az, a mi hazánkra s Ausz
triára nézve a jelen háború messze ható 
következéseiben a veszély forrását képezi, 
melytől tehát minden áron óvakodni kel- 
lelt volna, ép az immár bevégzett tény.

És ha e tényhez hozzá veszszük azt, 
hogy az orosz pártfogásra támaszkodó 
románok, szerbek további aspiratiói mi 
felénk is irányulnak (Bukarestben már 
egészen nyíltan az „egyház" tekintélyével 
emlékeztetik a czárt „Erdélyre"), ha hozzá 
veszszlik azt, hogy a pánszlávizmusnak

mennyi pártosa van már is a habsburg- 
lotharingiai ház országaiban; s mennyire 
fog ezekuek száma növekedni a győzelmi 
nimbus fényében, mely a szláv ügy zász
laját diadalmasau lobogtató czarismus ter
jeszkedő hatalmát körül veszi ; ha megfi
gyeljük azt, hogy e hatalmi terjeszkedés 
nek vérözönben kellő csillagát már is minő 
frenetikus örömrivalgások Udvözlik Szi
szektől Prágáig; ha tekintetbe veszszük 
azt, hogy mind ezen aspirátiók vágyak, 
lanatiszmusok, mennyi segédeszközt nyújt
hatnak az orosz hatalom terjeszkedési ten- 
deutiaiuak, s ezek kellő időben mi biztosan 
számíthatnak amazokra: nincs oly vakság, 
a mely ne látná, nincs oly optimismus, a 
mely kétségbe vehetné, hogy már meg 
vau a boa constrictor, meg van az óriás 
polyp; amaz már arezuukba sziszeg; 
emez már nyújtogatja csápjait. — II Da
ráink orosz elieusekkel vanuak megrakva. 
Mögöttük megtörve az egyetlen b irát, 
kire biztosan számithatánk ; s kit hazánk 
kormánya, ellentétbe helyezve magát nem
zetnie józan eszével, s önfeltartási ösztö
nével, botorul — bizony-bizony mondom 
botorul! veszni hagyott.

Az orosz elkészítette magának az 
„étlapot" azon „marche routebau", mely
nek a „végobjectuma" mi vagyunk : mi 
Magyarország és Ausztria.

Ezt a sikert, ezt az eredményt, az 
osztrák-magyar külügyér oly tüntetőleg 
meghelyeselt politikája immár elérte.

Plaudite !
Hiszen a ma még tietek. Ilit mi gon

dotok a holnapra! Mi gondotok arra a 
hazára, melynek akkor is lenni kellene, 
mikor ti már nem lesztek — a ki hátul 
marad, majd beteszi az ajtót — Plaudite!

Hanem a haza szent szerelme, mely 
vallásos áhítattal öleli keblére nemcsak azt 
a hazát, e mely van, hanem azt is, a mely
nek lenni kellene, midőn mi már rég nem 
leszünk ; az „velőkig ható fájdalmat" érez, 
a mint abba a holnapba beletekint, melyet 
ti nem gondoltatok.

Isten törvénye örök: „ilyen okra, ilyen 
okozat." A holnapba nem nehéz belátni, 
midőn az árnyékát oly szembetünőleg a 
mára veti.

Mi fog történni ?
Ugyanaz a mi Törökországban tör

tént, szóról-szóra az.
A keleti keresztényekkel rendelkező 

„Patronus" forrongásokat fog szitogatui 
minálunk s Ausztriában faj rokonai (?) s a 
népvándorlás előtti Dáczia után sóvárgó 
oláhok közt. A győzelmes czár „kongó" 
argumentumaira lesz, a ki hallgasson. A 
felszltogatott forrongás le fog veretni. Az 
orosz diplomatice interveniál, hogy szolgál
tasson Ausztria s Magyarország igazsá
got" (ezt igy nevezik) „elnyomatott" (ezt 
is igy hívják) fajrokonainak, s az oláb- 
oknak ; — kikuek a czár .természetes")!)

rendezték tanodátokat is. — Azon életerős 
szervezet és hóditó szellem, melyet e tár
sulat intézeteiben kifejteni értett csakha
mar benépesité s virágzásra emelé pécsi 
tanodájukat is, mit azonban negyvenegy 
évi működésűk után, ha egy időre még 
meg nem szakasztott is, nagyban megin
gatott azon időszak, mely az övéknek 
nyomába lépett, daczára annak, hogy el- 
türöltetésük s az intézetből 1776-ban tör
tént végleges kivonulásuk utáu a gymna
sium kükiiszben és czimben emelkedett. 
Az 1777 ki uj tanszorvezet beléptével t. i. 
főgymnasiumi (Archi-Gymnasium) rangot 
nyervén, egyházi méltóságok igazgatása 
mellett, legfelsőbb megerősítés utján neve
zett tanárokkal lön ellátva. Az 1784-ki 
józsefi tanrendszer e gymnasiumot is saj
nosán leszervezé bensőleg, inig külső te
kintélyét a győri akadémiának 1785-ben 
ide áttétele s a gymnasiumban elhelyezése 
újból nem kevéssé emelte; a mondott fel
sőbb intézetnek l8U2-ben visszaköltöztével 
azonban a gymnazium is előbbi rangjára 
szállott.

Ezen időkből a rendház majd hadi 
élelemszereknek, majd sebesült hadfiaknak 
adott szállást; maga pedig az intézet vilá
giak vezetése mellett állt fen egész 1813-ig, 
midőn a zirc-cisterieknek adatván át, ezek 
a fejedelem által szabad választásra fel
ajánlott dömés, pálos és jezsuita rendhá
zakból az utóbbit fogadták el, s annak 
birtokába első cisterczi elöljárója, Horváth 
Dániel, 1814-ki nov. 7-éu, Paintner Antal 
főigazgató s kir. biztos által ünnepélyesen 
beiktattatott. A rend nagy javításokra várt 
laképületét, úgy tanszékeit is csak 1814—15 
tanévre foglalhatá el, s ekkor még szintén 
öt régibb tanár kisegítése mellett; követ
kezett évre pedig tisztán saját egyéuei ál
tal. 1820 bán a városi hatóság közbenjá
rására a rendház templomát Dréta Antal 
apát plébániatemplomnak engedte át, oly 
föltétel mellett azonban, melynek értelmé
ben az intézet tagjai, mint szintén az ifjú
ság használatára is épen mint előbb fen-

maradt. S igy folytaták fent mondott kör
ben munkásságukat a rend tagjai 1831-ig, 
midőn a Pécs nagynevű főpapja, b. Sze- 
pesy Ignácz által emelt lyceuin bölcsészeti 
és jogtudományi karában két-két tanszék 
részükre is alapitványilag kijelöltetvén, az 
előbbi kettőt mindjárt 1831-től a jogsza
kiakat pedig 1833-tól vették át, s betöltők 
mindaddig, mig az 1848—49 évi esemé
nyek leforgásával a lyceum felsőbbleg be 
nem szüntettetett. Utóbb jelölt évben a 
gymnasiumi talárkar saját lakából, had
hatósági meghagyás folytán, tanodájával 
együtt a lyceum épületébe helyezkedék át, 
mire rendházuk laktanyává, majd kórházzá 
alakíttatott át. Attól fogva 1752 ig a rend- 
tagok hatan, ezen évtől pedig az intézet 
nek nyolcz osztályúvá emeltetése s a püs
pök megyei papság igazgatása s kiegészítő 
tanárkodása mellett, több-kevesebb egyé
neik részvételével látták el a főgymnasiu- 
mot, mig 1863-ban a püspök és a rend 
főpapja között létre jött szerződés alapján, 
a megszűnt négy lyceumi tanszék ezi óié
ból, némi jövedék biztosíttatván a rend 
számára — melyről azonban a zirczi apát
ság, 1874-ben, a joglyezeum javára lemon
dott — az egész intézet ismét a cist. rendre 
szállott vissza. Megkezdé tehát még azon 
évben, megrongált épületének rendbehozá
sát s az uj tanviszonyokhoz mérve szűkké 
vált tanodájának új szárnynyal bővítését, 
s az igy jelentékeny áldozattal 1865-ben 
kiépített rendbáz-és főgymuasiumba,1866-ra 
hat egyénével újból visszatére, s általa dij- 
jazott egyházi s világi tagokkal egészítvén 
ki a főgymnasiumi kart új diszü sajátjá
ban tölthető be ismét, ma pedig tisztán, 
saját tagjai által tölti be Uivarását. Az 
1849-ben kiadott birodalmi tanszorvezet 
követeléseinek 1 ̂ 52 ki októb. közepetői, 
midőn az Pécsett is behozatott a m üiek- 
tanszékek berendezésén kívül, termény- és 
physikai szertár alapításával is megfelelt 
az intézet. Jelenleg tizennyolcz rendes és 
melléktanár vezeti osztályait.



putróntistik — az osztrák és magyar kor-
:>pv tiltakoznak az avatkozás ellen; meg

adják, hogy itt van „igazság", itt nincs 
iuvotnás”, vagy pedig szokott niegku- 

\ ászkodással tekintetbe veszik a „barát- 
s;'; L-ns“ tanácsot, s eoncessiókhoz nyúlnak, 
ni ivek természetesen nein fognak tekin 
i • "i ki légitőknek. Egyik mint m ásik  
, eíbcu lesznek újabb bnjtogatások, tor- 
rongást'k, lázadások — orosz rubelek, 
,,r,.S;, .tlcvharátok. rokonszenvezők“ keve
rednek a "játékba imint minap Szerbiába), 
... -.-ér fblvni fog. városok, falvak égeítet- 
uek, pnsztittatuak el; lesznek kegyetlen 
pjwoeatiók és kegyetlen repressáliák; 
,.ro, z ágensek kabátban és szoknyában 

izz k Európnszerte a „philantro- 
it”

7.
irab

I
un

mig végre a kedvező perezben.
gondoskodva

in

ez ti j .bolgár atrocitások*-kal; az 
<!:;.!< niatikai jegyzékek mind vas- 

mind követel őbben fognak
bnngzm ' . .
ínii' in osztozo társakról gi

az orosz kijelenti, hogy ő ezt tovább 
tűrheti, s a .humanitás, a szabadság, 
■ 'kensf.g. a rend s Európa nyugalma 
,*n“ IV gyvérhez nyúl és eljő rendet 

liii? s a rend és szabadság nevéb n
,;ii1.'í' n a . kibirtoktalanitás”, a _t<*!d- 
>- áldását, miként azt Lengyel* r- 
aii m. _kezd;e, s most Bulgáriáién 
zi*i sikerrel folytatja — az osztrák- 

_\.o kiiliigyér politikájának nagyobb 
(iirsosőprOrc.

.■*/ !«’• i </ :;i igy íi’gr történni. Ez az 
> -/ „íiii.tius i |n*ran ií.** Ijry tett 1/ n-

gal. így tett Törökországgal. 
L ni veiünk s Ausztriával, ha az
.. . k 11::;-,v:i még most az Utolsó

,1 : ;dön" Svbilla kileuez könyve

o> /
szá
oiv

már a tiizbe repült — s. m 
, .i .1 határozottságával a veszély
s/im .-iiaíára.

!./, b ■ i réni'á ásnak, lehet eonjcclu- 
|. .iiik-á..' k .'inivolni (’assamlra 

,-unvoltak 1 rója bölcsei, 
s I , , „t. ( i.'saiulráiiak adott igazat.

a. e'uk logikai következései 
i, n már nem eonjeetura, hanem 

i , r-.:i.;ii:ok és ki leti szlávok ;s 
i . K. oda lettek csatolva az
• - .. in vontató köreiére.

■ .1 Xmirássv azt mondotta a dele
li ..k11: k. hogv .iifi feláldozott érdé- 

k van s/.ó. meg kell azokat nevezni.”
i .u i _yet megneveztem.

*
‘I na m.böl Üli az a politika, mely

.! a annak, hogy ily végzetterhes 
, * .; már elvezetett, mégis azon
- .-n ringatja magát, hogy megóvta

\ r.a es .Magyarország érdekeit ?
11 *.y i künk az orosz a veszély, a 

.... | I nemcsak nem veszély, de sót
v i -/élv ellen, azt kétségbe senki
sem ve-/.i.

11/ i, iiiö okoskodás fonalán juthatott 
i ;k-magyar küliigvér oda, mi-
s i it hazánk es Ausztria létérdekeinek 
in _ iá-; nem abban keresse, hogy a 
io ; ,|.t-l nss *n egyetértésre az orosz 

a i .ni t- szkedés meggátlása végett, 
Ilii: ,ii ; -n vélje feltalálni, hogy az 
oi s/szal j it..it egyetértésre, ki a töröknek
Visziére tö:

Kbbeii íz lilásponíban annyi kiáltó 
.- M-orinitás v.-m:. hogy e politikának offi- 
i •< -ns védelmez ü közt akadtak, kik ez 

i,i s* mentég-, ntendók, jobb védők 
; ív;i an kényszi r helyzetre hivatkoztak, 

pi -- i 1 I '/eii k. háborúval fenyegetés
ről lierliii felől.

Ez alaptalan beszéd, melyet a német 
i -n • t érzelme, hangulata, érdeke s egy 
>ek nropai viszonyokra, merőben
n • _ /:. iia a keleti bonyodalmak, 

4 nyi oldalról bele vágnak Európa 
i : tköizi érdekeibe, más európai kérdé-
- annyira cmplicálódnának, hogy a 

itiób i európai háború következ-
liogy ez esetben Ausztria Magyar-

- rsza.; a porosznál nem egy táborban 
-.- ióná magát, az valószínű : de a ki azt

. hogy Vilmos császár oroszos haj- 
... addig mehetnek, miszerint az orosz 

, .; t.-gyvérről támadja meg Ausztriá
éi. .; aiairs/.ágot, csak azért, mert ez a 

kéré.é'ben saját létérdekei által su- 
.  • < i/e’t politikát követne: a ki ezt 
• -íitj.. az nem ismeri a tényeket, nem 
\ • -tt számot Európa viszonyaival. Hamis 
i i : • k<; t e s t .  Lehetetlent beszél.

Tudtomra ezzel gr. Andrássy soha 
lakarózott. nem is gondolom, hogy

m. il,a f--g Sőt mindig repudiálta a kény-
'/. li.-iy/.e-'-t : mindig azt állította, és ál-
liüatt . hogy a mit teszem szabad kéz
zel teszi.

Ha ez r* ásként volna, gr. Andrássy- 
nők i: ir rég kötelessége volt volna tájé- 
1 a helyzet ez oldala felől úgy az 

ak birodalom, mint Magyarország rep- 
resentativ hatóságait; és én meg vagyok 
győződi'- . hogy ezek csak még sem tekin- 
i,k a 800 ezer főnyi hadsereggel, s nyolez 
nap a'alt mozgósítható pár száz ezer hon- 
véddel rendelkező osztrák és magyar mo
narchiát annyira süllyednek vagy interua- 
tional s állásúi annyira gyámoltalauuak, 
in.'/.érint iiy méltatlan s a monarchiának 
mind mélt*e igát, mind függetlenségét, mind 
létérdekeit mélyen sértő insultust gyáván 
eltűrjenek ; niiies kétség benne, hogy rég 
kellő támaszt biztosítottak volna ily insul- 
ttis visszautasítása végett azon combinatiók-
n. ik valósításához, melyekre Európa viszo
nya a körül tekintő politikának, a jelen 
válságnál tág és biztos alappal kínálkoztak.

Vilmos császár részint személyes ro- 
konszenvből, részint halálából a múltért, 
részint félelemből a jövendőtől egy követ 
fújhat az oroszszal; de ha úgy .illatúinak 
a dolgok, hogy Vilmos császár fenyegeté
sekkel reá parancsolhatna Ferencz József 
császár királyra, hogy az orosz kedvéért

oly politikát kövessen, mely életfájának 
gyökeret ássa alá, úgy azt kellene mon
danunk, hogy az osztrák ház már tnedia- 
tizálva vau. P.i'.rotm.s kegyétől függ. A ki- 
nck pitrouusa van, ura van.

Hm,-in ez eset nem forog fen. Hát 
én gr. Andrássy azon oda vetett szavát, 
hogy ő „nem csinálta a porosz orosz szö
vetséget, liánéin készen találta" csak azon 
éiezezési bajiam rovására írom, melylyel 
államférfim komoly gondjait < bár nem min
dig a maga helyén) fel szokta derengetui; 
s feletem reá az, hogy ha valaki egy ver
met készen talál, a legrosszabb a mit te
het, az: ha bele ugrik.

Nem nyomás, nem kényszer helyzet 
vitte bele grót Audrássyt abba a végzet- 
terhes abnormitásba, hogy „irn russisehem 
iíunde iler Dritte“ legyen: a mi bele vitte, 
az nem más, mint egy hamis kiindulási 
pont, melyre okoskodását alapította. — 
Politikában mint minden okoskodásnál a 
kiindulási pont az, a mi határoz. A ki a 
toposé malom kerekére lép. az aztáu ta
poss. Viszi a kerék.

Azok után, a mik gr. Andrássy minapi 
nyilatkozataiból nyilvánosságra kerültek, 
én tökéletesen fel tudom fogni politikái it. 
Leket az még titok a diplomatikai össze- 
sugás bugás részleteire nézve, de ez csak 
coloratura, csak parafrázis. Az alaphang, 
politika kiindulást pontja, iránya, logicája, 
töiiiié nem titok, s a még titokba burkolt 
részletek a dolog lényegén nem változtat
hatnak. A halinak, mely a hálóba tolako
dott, nagyon középszerű vigasztalás az, 
hogy ilyen s nem amolyan mártással fog 
feltaláltatni.

Én, ha egészségem megengedi, elfogom 
mondani nézeteimet mind a külügyér p ili- 
tikája felől — tárgyilagosan „sine ira et 
stúdió” miként a helyzet komolysága kí
vánja — mind arra nézve is, hogy mily 
irányban kellene a nemzetnek belevetni az 
események mérlegébe, határozott akaratát, 
miszerint a mi még menthető, megmeutet- 
hessék.

Hanem azt gondolom, jobb lesz, ha 
bevárom a fegyverszüneti alkudozások ki
menetelét. Mert az határozza meg a hely
zet actuaütását, s ez viszont a teendőket.

Addig kérem hazámfiáit: gondolkozza
nak ama veszély felől, melyet e levelemben 
— mit az eddig uralgott politika tényleges 
eredményét — kijelöltem.

A helyzet végetlenUl komoly.
Nehány év előtt hazánk sorsának egy 

végzelmes forduló pontján, e szavakkal 
kiálltottam bele a pusztába: „Ne kerges
sétek bele a magyart, önállásának feladá
sába az orosz veszélyre hivatkozással. E 
veszély tekintetében hazánknak Ausztria 
nem villámhárító, hanem villám vonzó. Nem 
erő. hanem gyengeség.®

A pusztában kiáltó szó Cassandra szó 
volt. Ma már tény, hogy az volt. Könyö
rüld Istene! mi másként állana minden, 
ha ezelőtt öt hónappal nemzetünk keze nem 
volt volna megkötve Bécs által!

Most meg azon másik szavamra figyel- 
mezzetek, hogy _a bécsi politika hazánkat 
máglyává teszi, melyen az orosz fogja az 
osztrák sast elégetni.”

Vigyázzon a nemzet, ne hogy e szó 
is Cassandra szóvá legyen.

Majd eljő az idő, midőn lesz hivat
kozás a „nagylelkű magyar nemzet örök
lött hősiességére, lovagias érzelmeire.” —■ 
Tudom. — 8 a magyar helyt fog állaui 
magáért. Ezt is tudom. Még dobog az. a 
szív, még izmos az a kar, mely meg tudta 
óvni e haza életét ezred éven át. Hanem 
miként amaz őskori Normán, ki az égfelé 
mutató szent Óladnak e kérdésére: „Kiben 
bízolV” azt felelte: „Magamban,” úgy bi
zony mi is már jóformán csak magunkban 
bízhatunk. Bízzunk is. De bizony bizony 
mondom: „megnehezült az idők viharos 
járása felettünk.” Nehéz időknek megyünk 
elibe.

K o s s u th  L a jo s.

—- B e l ü g y m i n i s z t e r i  é r t e s í 
tést kaptak a városi törvényhatóságok, 
hogy azon hadköteles tisztviselők névjegy 
zékében, kik netaláni mozgósítás esetéb m 
is nélkUlözhetlenek, uiiutáu e kedvezvény 
rendszerint esak a városi polgármesterek, 
főjegyzők és főkapitányokra lett kitér 
jesztve, más e minősitvényekkel nem biró 
tisztviselőket ne is terjeszsz :tiek fel. lAz 
még nem volna a legnagyobb baj, miat
tunk elvihetnék a polgármestereket stb. 
is, tnajd lesz helyettük más. hanem az 
már nagy baj, hogy a mozgósításról 
annyit irka firkálnak, — annyit előiutéz- 
kedttek, de soha sem rendelik el, — pedig 
eddig már egész kényelemmel tönkre ver 
hették volna vitézeink a muszkát.)

— A b écs i é r te k e z le te k  ered  
ményéről Írják : A két kormány megálla
podott alibin, hogy a 80 milliós bank
adósságról szóló törvényjavaslat kivételé
vel ragaszkodnak minden irányban és 
feltétlenül a beterjesztett kiegyezési javas
latok szövegéhez, csak a szeszadónál 
fogadták el a G fok helyett az 5*/a fokot. 
— A mindkét alsóház által tett módosí
tások tehát a felsőházak által az eredeti 
szövegre visszavezetendők lennének.— A 
vámtarifa, bankjavaslat, Lloyd subventió 
stb. tehát változatlan maradna. Az osztrák 
alsóház magatartásánál fogva nagyon 
kétséges valljon a kormánynak sikerül-e 
az eredeti törvényjavaslatokat keresztül 
vinni, ezért a pénzügyi vámok kérdésében 
az osztrák minisztérium kabinet kérdést 
állit fel. A miuiszterválságot elkerülket- 
lenuek tartják.

— A z o sz tr á k  m in isz té r iu m
beadta lemondását, mivel nincs reménye, 
hogy a reiehsrath által a kávé és petró
leum magas vámtételeit elfogadtassa. A

reiehsrath elnapolta üléseit szombatig.
Addig megkísértik még a klubbokbau, 
valljon ue;n lehetne e a Rományi élőt t - 
jesztéscl.uek többséget szerez.ti. A minisz
térium lemondása inég nem fogadtatott el.

— A k o rm á n y p á r t b o sz o r 
kány— konyháján, ott hol már annyi nem
zet — rontó törvényjavaslat megfőtt az úgy
nevezett „Szabadelvű* körben úgy látszik 
még is komoly ellenzék emeli tejét a 
vámügyi törvényjavaslat ellen. Kait’z 
Gyula, Sorassieh Pál, Muzslay Sándor, 
sőt még Bittó István és Szilágyi Dezső 
is kijelentették a kör tanácskozásiban, 
hogy e javaslatokat nem fogadják cl. 
Kerkápolyiról ugyanezt várják és többek 
az előbbiek példáját követeiulik, ii i csak 
mint már számtalanszor megtörtént az 
utolsó órában meggyőződésüket meg nem 
tagadják.

T izen h é t m ill ió n y i p otom -
ság iránt keresetet indítottak a károly- 
város — fiumei vasút építési vállalkozók 
a k. kincstár ellen a fővárosi IV. kerületi 
járásbíróság előtt. Keresetükben előadják, 
hogy ők a pályázat oz csatolt tervek és 
költségvetés alapján vállalkoztak a vas
útnak az előirt tervek szerénti kiépítésére 
19,890,000 írton. — Építés közben tapasz
talták csak, hogy a szerződéshez csatolt 
terv és költségvetés szerint előirt és kitű
zött vasúti vonal nem is létezik, hogy 
ezen vonal, mely az áítekintési tervrajz 
szerint alkotandó volna, egészen más 
hoszszelvéuyt eredményezne s hogy a 
szerződéshez csatolt hoszszelvény szinte 
a legtöbb esetben nem egyezik meg a tenné 
szettel. Vállalkozók uj tervet készítettek, ezt 
bemutatták a kormánynak, mely azt hely
benhagyta, minek folytán az építési mun
kát befejezték. — Végül azonban a kiucs- 
tár megtagadta a tényleges kiépítési költ
ségeket megfizetni. A vállalkozók — a 
Franco magyar-franco-osztrákbank és l>. 
Pougrácz Oskár — a vasút kiépítési költ
ségeket .'17.GJb.22J írtra számítják fel, 
miből körülbelül 19 milliót felvettek, ke
resetbe vett követelésük ennél fogva a 17 
milliót meghaladja. — Bizony egy örven
deztető uj évi ajándék ez is a magyar 
adófizetőnek.

yi á ro s v á sá rh e ly rő l é r te s í 
tenek, hogy Ugrón Gábort és b. Orbán 
Ottót a királyi tábla határozata folytán 
ismét szabadlábra helyezték. (A törvény 
ellenére eljáró alsó bíróságok tnegfenyi- 
téséről természetesen szó sem lehet.)

OKMxíiaa ti l í:s.
A kép vi selő ház  j a u á u r  18 áu 

tartott ülésében a vámügyi bizottság be
mutatja jelentését az osztrák-magyar 
vámszövetségről, az általános vámtarifáról, 
a közös részvénytársaságok kölcsönös 
viszonyáról és az osztrák-magyar Llyod- 
ról szóló tjvaslat iránt. Ezen tjvasiatokhoz 
több különvélemény van csatolva. — 
A tárgyalás módjára nézve a bizottság 
az osztálytárgyalás mellőzését ajánlja s 
kéri, hogy az osztrák-magyar vámszövet
ségről s az általános vámtarifáról szólló 
tjvaslat együttesen tárgyaltassék. főbbek 
ellenzése daczára is a bizottság ajánlata 
s illetve kérelme elfogadtatik s a tárgya
lás 28-ára tűzetik ki.

J a n u á r  19-én. A kérvények tár
gyalása megkezdetvén, a szegedi nép- 
gvtilés jkönyvét a kérvéuyi bizottság, 
tekintettel arra, hogy a házhoz csak kér
vények intézhetők, visszautasitattni indít
ványozza,mely indítvány felolvasása után, 
Tisza K. ítílszóllalására elfogadtatik. 
P e r e z e 1 igazságügy miniszter S i m o ti y i- 
nak,  — P é c h i  közlekedési miniszter 
Rónay Istvánnak iuterpellatiójára felel.

J a n u á r  23-án. A képviselőház f. 
havi költségvetése megszavaztatik. — 
Hel f fy  iuterpellatiót iutéz a belügymi
niszterhez a munkásgyülések betiltására 
vonatkozólag. S i m o u y i  E. a honvédelmi 
minisztérium kebelében uralgó uepotismus 
egy jelenségét tette interpellatió tárgyává. 
M a d a r á s z  J ó z s e f  a keleti vasútnál 
alkalmazott m a g y a r u l  nem t udó  tiszt
viselőkre nézve intéz kérdést a közlekedési 
miniszterhez. Végre 1 r á n y i D. a fővárost 
fenyegető árvíz ügyében interpellál.

e ü t l f O l d .
Péter vár, január 23. Az udvarnál ren- 

deletek adattak ki, melyek a czárnak a 
hadsereghez való utazását látszanak jelen
teni. Mint bizonyost állítják, hogy a czár 
az orosz seregnek Konstantinápolyba leendő 
bevonulása esetére nézve, a bevonulásnál 
részt veend. A  császári családban azonban 
mindent elkövetnek, hogy a czárt e tervről 
lebesí éljék és ürügyül veszélyt emlegetnek, 
melynek a császár személye, szándéka ki 
vitelében kitéve lenne. (P. C.)

Trieszt, jan. 23. Kairóból érkező sür 
gönyök jelentik: a Khedive a portától a 
Bolgárországban álló egyptomi csapatok
nak a Khalifák városa védelmére való al
kalmazását sürgeti, a konstantinápolyi 
szeraskierat elhatározta ezen kívánat tel/e- 
sitcsét.

London, január 22. (B. C.) Az ad- 
miralitás az illető hadihajó parancsnokok
nak azon parancsot küldé, hogy azon perez
ben, melyben a Konstantinápolynak lakozó 
britt alattvalók védelme azt megkívánná, 
anélkül, hogy a porta tiltakozása számba 
vétetnék, a bemenetét a Dardanellákba esz
közölje.

A háború.
A sok béke- es fegyverszüneti alku

dozások daczára e rovatunk még mindig 
tartja magát s a külföldi rovatunkban

közlött tudósítások szerént nem is egyha
mar szűnik meg az. — Egy muszka had 
test Galipoli fele közeledik. Egy erős muszka 
lovasosztály erős kémszemlét tartott Hads\ 
Oglu-Bazardsik felé, de az egyptomiak ál
tal vissza veretett. Gurko a törököket a 
Despolodag hegységig üldözte, kik 9000 
embert halottakban, 3000 embert foglyok
ban és 49 ágyút vesztettek. — Komarov 
tábornok Ázsiában Ardanucsból Artvinig a 
Gomhkotás magaslatokig hatolt előre. A 
szerbek Kursurakyát másod ízben is bevet
ték, a bevételt m -gclőző csatában 400 tö
rök esett cl, 4')0 fogságba esett. — Szu- 
lejman pasa Kavaláuál seregeivel bajokra 
szállott. Hadseregének létszáma 40.000 
ember. Ili c sereg kellő időben Konstan
tinápolyim érkezik, az összes védető miut- 
egy 80,000 emberre megy. A hareztéri vi
dékeken az éhínség nagy mérvben pusziit 
Ezrenként hullanak el a szegény menekülő 
törökök.

A. lío m in n h ó l.
III.

Amint a „P. F.” f. é. 3 ik számában 
a „Különfélék” rovatában olvasható, a kor
csinai vizszabályozó társulat utolsó közgyű
lésének jegyzőkönyvében az mondat ik, hogy 
Neumann társulati mérnök engem e köz 
gyűlésen becsületsértö kifejezéseimért heve
nyében felpotozott.

A közgyűlés e jegyzőkönyvének alá
írói e valótlan állítással csak azt bizonyít
ják, hogy a corrnptiónak és nem a gazdáik 
által rajok bízott érdekeknek szolgái.

A valóság ez: A társulat elnöke, a 
közvagyon e fizetett szolgája, megtudván, 
hogy a csatorna felülvizsgálata deez. 12, 
13. és 14 én fog megejtetni, mindjárt a 
következő napra tűzte ki a választmányi 
gyűlés avégetti összejövetelét, hogy a vál
lalkozóval leszámoljon, illetőleg, mivel pénz 
kevés vau, neki a hátralévő fizetéséről 
kötvényt kiállítson; s én ezen sietségét 
Lejtényi György urnák csak annak tulaj
donítottam s nézetemnek többek előtt ki
fejezést is adtam, mert oly rövid idő alatt 
a felülvizsgálati jegyzőkönyvet sem az ér
dekeltek, sent maga a választmány át nem 
tanulmányozhatja és igy csak az a feladat 
jut a választmánynak, hogy a felülvizsgá
lati jegyzőkönyvben kitett leszámolást egy
szerűen elfogadja.

A felülvizsgálati jegyzőkönyv azonban 
a választmányi gyűlés órájáig el nem ké
szült és igy határozatba mehetett azon in
dítványom, hogy az, mihelyt elkészül, ki- 
uyomattassék; az összes érdekeltségekkel 
közöltessék ; és azon kívül egy leszámolási 
bizottság küldessék ki, mely minden a le
számoláshoz szükséges okmányok és a 
felülvizsgálati jegyzőkönyv beható tanul
mányozása után az összehívandó közgyű
lésnek a leszámolási ügyben véleményes 
jelentést tegyen.

Csodálom, hogy e leszámolási bizott
ságba magam is beválasztattam, de még 
jibban csodálkoztam később azon, hogy 
e bizottság elnöke engem előbb hív meg 
a vélemény megállapítására, mielőtt az 
okmányokat csak láttam volna. Kiderült 
azonban, hogy a leszámolási bizottság el
nöke, ki Szigetvarod lakik, Lakácsáról 
kapván az okmányokat, azon bitben volt, 
hogy én azbkat már áttanulmányoztam 
és esak a meghívást várom. Kéré
semre az okmányok Szigetvárról hozzám 
Lukácsára küldettek, s én, ki a kinyoma
tott felülvizsgálati jegyzőkönyvet olvasva, 
annak v i z z a v a r ó  fogásain körösztül 
hatni nem tudtam, de több lényeges ok
mányt is, úgy mint a csatorna átnézeti 
térképét: a tervezetet és költségvetést jóvá
hagyó miniszteri iutézvényeket és több 
másokat is az átküldött iratcsotnóbau nél
külöztem, legottan arra kértem a leszámo
lási bizottság elnökét levélben, hogy az 
általam felsorolt még hiányzó 9 okmányt 
a társulati elnöktől lekérje, és nekem mi
előbb megküldje. A leszámolási elnök meg
tette kötelességét; de a hiányzó okiratok 
mai napig sem érkeztek hozzá: ellenben 
a leszámoló közgyűlés í. h. Ifi ére össze- 
bivatott és e napon meg is tartatott.

E közgyűlést megelőzőleg nehány 
nappal Írásba foglaltam tanulmányozásom 
részeredményét; átkiildüttem a leszámolási 
bizottság elnökéhez, és arra kértem, hogy 
ezen észrevételeim benyújtásánál arra kérje 
a közgyűlést, miszerint a vállalkozóval való 
leszámolást akkorára halassza, mikor a 
hiányzó okmányok leérkeznek és a véle
ményen jelentés a bizottságban elkészül.

A közgyűlés megnyittatott és észrevé
teleim állítólag felolvastattak; de mikor én 
a gyűlésbe érkeztem, akkor egy úr oly 
formán beszélt, mintha nem tudná, mikép 
a hiányzó okmányok a bizottságnak még 
most sem küldettek meg az elnöktől. Ez 
azon kételyt támasztotta bennem, hogy 
észrevételeim csak nagyjából lettek felol
vasva, miért minden egvébb észrevételeim
nél nyomatékosabb azon uj észrevételemet 
adtam elő, miszerint a társulati mérnök és 
a vállalkozó által készített és neveik alá
írásával ellátott, a felülvizsgáló biztos ál
tal pedig átvizsgált és aláirt kiviteli munka- 
számzás szerint a vállalkozó eredetileg 
194900 köbméter 11-od osztályú földkieme
lést számított fel, a felülvizsgáló biztos 
pedig ezt 194100 köbméterre helyesbítette 
az utáuszámitásban; de a felülvizsgáló bi
zottság, u. m. biztos, társulati mérnök, tár
sulati kiküldöttek (nem érdekeltek) és maga 
a vállalkozó is, mégis a leszámolás alap
jául veendő felülvizsgálati jegyzőkönyvben 
egyhangúlag azt bizonyítja aláírásával, 
begy ugyanezen II. osztályú földkiemelés 
202300 köbméterre rúg, többre tehát, mint 
a mennyit a vállalkozó maga számíthatott, 
többre, mint a mennyit a felülvizsgáló ki
számíthatott, többre, mint a mennyit a mi

niszter engedélyezett. (Ez csak egy példa 
volt a sok közül.)

A tisztelt olvasó senki szavának ne
liigyje, hogy én itt a pótmunkát az eredeti 
tervezet földkiemelési munkájával összeza
varom ; mert azt megengedem ugyan, hogy 
a kiviteli munkaszámzásban látható kisebb 
összegben pótmunka is lehet bele véve, 
de hogy a felülvizsgálati jegyzőkönyv össze
gében pótmunka nem  ér t he t ő ,  mutatja 
azon körülmény, mely szerint a föld ki- 
eme l é s i  p ó t m u n k a  csakis a bolt Drá
vában van engedélyezve, ezen nagyobb 
összeg földkiemelés pedig a bolt Drávától 
a zádori viz beszakadásáig nyúló vonalon 
mondatik találtuak a felülvizsgálati jegy
zőkönyvben.

A társulati többség azonban ezen 
észrevételem daczára is akart, és pedig 
csakis a felülvizsgálati jegyzőkönyv alap
ján, beszámolni, és igy engem és híveimet, 
még számos más birtokost, magukat azou 
urakat is, a kiket a többség képvisel, ma
gát a közvagyont is, melyet Lejtényi ur 
képvisel, rainiszterileg nem engedélyezett, 
a vállalkozó által önbevallása szerintiiem 
teljesített munkáért a vállalkozó irányában 
adóssá tenni.

E határtalan vakmerőség ragadott el 
engem a kitörésre; de csakis e kitörésnek
köszönhető, hogy a leszámolás el balasztatott.

Kitörésem után újból felvétetvén a 
tanácskozás fonala; az elhalasztás batáro- 
zatba ment, és a többség még azou sze
rencsés gondolatra is jött, hogy a felüt- 
vizsgálafieljárásból(velem is minden egyébb 
érdekeltek és képviselőkkel együtt) kizárt 
Buday Béla káptalani mérnök urat is be
választotta a véleményadásra kiküldött le
számolási bizottságba, ki azonban már előre 
éreztette velem, hogy nézeteimet, valamint 
a közgyűlésen nem pártolta, úgy a leszá
molási bizottságban sem fogja pártolni, mit 
azonban én liuday úrnak oda vetett sza
vaira el nem hiszek.

A tanácskozás fonalának újbóli fel
vétele után, de a mondott határozatok ho
zatala előtt történt, hogy Neumann ur, ki 
igen távol volt tőlem a tanácskozás alatt, 
sompolyogva megkerülte az asztalt, hatom 
mögé lopózkodott és felemelte kezét, hogy 
megüssön. De én éppen jókor találtam 
megfordulni és az ütést egy hátra felé 
tett lépéssel elkeriiiui. Hogy Neumann urat 
többen körülvették és visszataszigálták, 
azt mindenki láthatta; de hogy engem va
laki taszigált volna,azt senki sem láthatta; 
már pedig, ba Neumann úr csakugyan, 
mint a corruptio szolgái ezélzatosan a hirt 
terjesztik, engem kétszer arczul ütött volna, 
nem tudom: mi oka lehetett volna, még 
egyszer felém törekedni; de azt sem tu
dom olyan könnyen elképzelni, hogy azon 
idő alatt, mig ő kétszer is megütött, én a 
kezemben lévő széket egyszer sem röpítet
tem a fejéhez*) de még a széket tél sem 
kaptam, még egy indulatos kifejezést sem 
használtam.

Sokan azon bámulnak, hogy tudtam 
magamat annyira moderálni? pedig bá
mulatnak csak azon van helye, hogy lég 
alább a költői igazság kedvéért miért nem 
költik hozzá, hogy védelmemre én istett- 
legességekre ragadtattam. Bizony a köz
alapítványi főtiszt úrba kevés költői lélek 
szorulhatott.

Lejtényi urnák és szolgáinak azonban 
nem kevés eszük volt, midőn a pofönütést 
és annak hevenyében való végrehajtását 
költötték. Ez az egyetlen fegyver, melyet 
a számok és aláírások kérlelhetJeu szuro
nyai ellen kézbe foghatnak: „Pofon ütöt
ték, és most nem mer elégtételt keresni, 
mert érzi, hogy hazudott 1“

Pedig elégtételt azért nem kereshetek, 
mert tettleg meg nem üttettem, a kísérlet
ért pedig kétes az elégtétel, meg nem is 
törődöm vele.

Szegény ügy az, melyet esak ily ezél- 
zatos ráfogásokkal lehet védelmezni Do
mine Lejtényi!

Lakóesáu, 1878. január 22-ikén.
Stcrba János, ártérbirtokos és 
a leszámolási bizottság tagja.

*) Nem azért mondom ezt, mintha ebben he
lyes megtorlást látnék, hanem azért, mert végtére, 
ha helytelenül is, megtörténhetett volna. 8terba.

Mohács, 1878. jan. 16-án.
Szomorodott szívvel jelentem, hogy 

Mohács első képviselőgyülésén a Goóes, 
Stájevics és Braud alatti triumvirátus meg
alakult! hogy a képviselők többsége az 
elöljáróság kijelölésénél — győzött!

„Szomorodott szívvel;” mert ez eset
ben az önérdek ismét győzött a város ér
deke felett; mert a többség ismét fényesen 
bebizonyította, hogy előtte nem a fő kér
dés: kik lennének a leghivatottabbak és 
legalkalmasabbak, az elöljáróságnak leg
alább fő helyeit elfoglalni; kik lennének 
képesebbek e szerencsétlen leszek gazda
sági viszonyait és közügyéit rendbe hozni; 
hanem az, hogy azon ismert vezérek, kik 
már eddig is oly erőszakosan igyekeztek 
a várost — boldogítani, kiket szemelnek 
ki magoknak, kiken majd ezentúl is — 
nyargalhassanak.

Szomorodott szívvel, mert ezen a vá
rosra nézve annyira káros, sőt botrányos 
győzelem egy két kivétellel a vagyonilag 
függetlenek, a virilisták, az „intelligentia” 
győzelme, melynek erkölcsi függetlenséget 
kellene mutatnia, melynek tehát a küzügyek 
terén jó példával a szűrös atyafiaknak 
száz lépéssel előtte kellene járnia.

Hogy hamis-e ezen felfogás: ítélje meg 
a világ!

A győzelmes, az „intelligens” párt; 
városunk „legjobbjai* a bírói állásra e hár
mat jelölte ki: Holudoner, Pyrker és Kacs- 
kovits urakat.
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Visszhang *)
a Néptanodának 1877. decz. 15-én meg
jelent ily cziniu czikkére: Mit várunk mi 

az vj püspöktől a tanügy terén.
(Folytatás és vége.)

Itt az ideje, hogy élőiről kezdjük. — 
Seb. J. czikkét az ünnepélyességek, óva- 
fiúk és hivatalos tisztelgések megemlíté
sével kezdi, melyek „az új püspök11 in- 
stallatiójának alkalmából történtek. Nyom
ban ntána időszerűnek látja mindazt el
mondani, a miket ő az új főpásztortól 
vár, illetőleg kíván, legilletőlegesebben 
követel. Csak azt esodálom, hogy nem 
parancsolt is még valamit Seb. I. ő mél
tóságának ; ezt talán utóbbra hagyta.

De ki ez a Seb. I. és merre van az 
ő hazája, hogy ily hetykén mer fellépni 
egy főpásztorral szemben? Részemről ne
héz lesz erre megfelelni; mert ebben az 
életben még nem beszéltem vele, annál 
kevésbbé bántottam. Minthogy azonban 
tükrök segítségével sokszor megismerhet
jük a rejtett belsőt; tolláikról pedig a 
szép (illetőleg jó) madarakat; a bölcs 
meg azt mondta: Loqnere ftli, ut noscam 
te: talán nem hibázok nagyot, ha saját 
ezikkében, mely bizonyosan belsejének 
tükre, magas-röptti szellem szárnyainak 
czifra tolla, bölcs beszédjének hiteles 
bizonyítványa — keresem a jeleket, me
lyekből őt megismerhetem.

Seb. J. hogy gondolkozása menetét 
és érzelmeinek mély voltát velünk megis
mertesse, az egyházról úgy beszél, mint 
a mely valamely kényurhoz hasonlóan 
erőszak és fojtó nyomás által az iskolák 
önállóságát elvette. „Hogy az iskolának 
— szavai — ily viszonyok között (hogy 
t. i. csak önezélja miatt érdeklődött az 
egyház az iskolák iránt) el kellett vesz
tenie önállóságát, s az erőszak fojtó nyo
mása alatt még kényurának sem — tehe
tett eleget . .  .“

Azt szeretnek tudni, hogy mikor 
tette ezt az egyház ? Gondolom, a keresz
ténységnek első századaiban csak nem 
tehette, hiszen a hol az evangélium vilá
gát meggyujtotta, ugyanott őmaga nyitott 
iskolákat is és talán csak nem bírt satur- 
nusi természettel, hogy a mit egyfelől

*) Lásd az 1877. év52., és az 1878. év 1. és 2. sz.-ot.

nemzett, másfélül elnyelte. Gondolom, 
Nagy Károly és Nagy Alfréd idejében 
sem történhetett ez, midőn a tudomány 
és művészet terjesztésében a világi és 
egyházi hatalom kezetfogtak. Meglehet, 
hogy Nagy Ottó és II. Henrik idejében 
fojtogatta az egyház, e kegyetlen kényur, 
az iskolákat. Igen ám! de akkor a szent- 
galleni, reiehenaui, hirzaui, fuldai és más 
világhirü zárda-iskolák hogyan marad
hattak meg? Talán elrejtette azokat vala
mely jótékony ne mtö, mint Rhea a kis Jupi
tert Ida hegyén, vagy talán faképeket rakott 
eléje, mint Dávidnak üldözői elé Michol. 
Azt sem értjük, hogyan terjedtek a pá
pák és fejedelmek intézkedései folytán az 
iskolák mindenfelé, ha az egyház csak 
fojtó gőzzel dolgozott. Nagy Károly óriási 
hibát követett el, midőn 24 zárdát emelt 
és azokba jobbára szerzetes tanárokat 
alkalmazott; ő is csak észrevehette volna, 
hogy ez semmivel sem kisebb gonosz 
tett, mint valamely kényurnak odavetni 
az ifjúságot, kinek sem hivatása, sem 
képessége nincs arra, hogy neveljen és 
tanítson. Ah! most veszem észre, mikor 
történhetett ez. Ez történhetett 1542-től 
1552-ig, mely időnek lefolyása alatt Xa- 
veri sz. Ferenez Ázsia déli részein 52 
királyságot és nemzetet térített a kér. 
hitre. (3 a vad népekhez érkezvén, csen
gővel édesgető magához a gyermekeket 
és oly szépen, oly meghatóan beszélt ne 
kik az Üdvözítőről, hogy azok hazamen- 
vén, a tanultak elbeszélése által szülőiket 
is rábírták a szent férti meghallgatására. 
De oh kegyetlenség, mit mindent szen
vedhettek ezen kedves kis indiai gyer
mekek az ő mostoha anyjuk, az egyház 
zsarnoksága alatt!

Talán Ricei Máté is, ki 1583-ban 
csak roppant elővigyázattal és nagy ma 
thematikai tudományosságának Ilire által 
juthatott Pekingbe, mind rabszolgákká 
tette azon sok kereszténynek gyermekeit, 
kiket 27 év leforgása alatt Jézus vallá
sára térített! (Répássy Egyháztörténelem.)

Minek fejtegessük ezt tovább, úgy 
sem érjük végét; e kevésből is megta
nulhattuk, mennyire igazolja a történelem, 
— hogy Seb. I.-nal szóljunk — de maga 
a társadalom is utón ntfélen, hogy az 
iskolákat az egyház elnyomja! Azokról 
(iskolákról) szólni sem akarunk, melyeket

Páli sz. Vincze, az irgalmas nénék társu
latának alapítója, alapított, ki a szegé
nyek és árva kisdedek számára 24 millió 
frankot koldult össze. (Ez fojthatott ám 
sokat! Mekkorát hibázott Renán, midőn 
őt Krisztus urunk után az emberiség leg
nagyobb jóltevőjének irta!) Ti irgalmas 
nénék, a kinlódók vigasztaló angyalai! 
ne fáradjatok többé Chinába, megmenten- 
dők a folyókba dobált csecsemőket, 
hiszen! sokkal jobb megfuladniok, mint 
valamely kényur vaskarjai között elsor
vadniuk ! Hogyan ? Úgy, hogy ti meg
mentvén őket, az egyház iskoláiba adná
tok. Canisius Pétert is fölösleges felemlí
tenem. Calazanczi József nem is érdemli, 
hogy megnevezzük. Hát azt a sok mis- 
sionariust, kik által az egyház folytono
san terjeszti a polgárosodást, miért sorol
nék fel!

Halljad tovább oh emberiség! „mert 
hisz ott, hol az egyház feltétlenül dominált s 
az iskolákat lánezokba verve akadályozta 
tulajdonképeni hivatása teljesítésében, 
épen ott talált az erkölcstelenség — vagy 
mondjuk tágabb fogalommal — a vallás- 
talanság buja talajt.11

Ha ez igy van, akkor rosszul csele
kedett az Atyaisten (Uram bocsásd meg 
bűnömet!), hogy sz. Fia által megalapí
totta az egyházat, eme buja talaját az 
erkölcstelenségnek, hiszen előreláthatta, 
hogy ez vasra veri az iskolákat és igy 
még azon jót is megakadályozza, melyet 
azok elterjesztenének. Csakugyan luxus 
volt 11 millió vértanúnak elvérzeni 
oly egyházért, melyben buja talaj terűi 
el az erkölcstelenségnek — vagy tágabb 
fogalommal — a vallástalauságnak.

„ .  . . a társadalomnak oly tagokat 
(kell) képezni, kiknek vallás-erkölcsi 
alapjuk oly szilárd, hogy misem képes 
őket az erény és becsület útjáról letérí
teni.“

E soraiban vallás-erkölcsi alapokat 
akar Seb. I. a gyermekek sziveibe lerakni. 
Jóval alább pedig igy szól: „Ha már a 
III. és IV. osztálybelieknek egyátalábau 
kell hittant tanulniok.11 Ezen szavak nem 
kevesebbet tartalmaznak, tessék megkér
dezni akármely hittani karnak első-rangú 
hermenevtáját (természetesen secundum 
notionem vocum, seu singularum, seu 
plurium, ab auctore spectatam), mint: A

III. és IV. osztálybelieknek már nem 
kellene hittant tanulniok.

Már most az a kérdés: Hogyan rak
hatni le vallás-erkölcsi alapokat a gyer
mek szivébe, ha már a III. és IV. osz
tályban egyátaljában nem kell hittant 
tanítani. Csekélységem ennek megfejté- 
sébe, ámbár valamelyest foglalkozott a 
hit- és erkölcstannal, nem mer merülni. 
Fejtse meg ezen kérdést Sch. I. lévén, 
vagy akár volván (hogy a müncheni 
codex-xel szóljak) hit- és erkölcstanban 
is képes és hivatással bíró szakférfi; 
annyit azonban magamnak előre is hízel
kedve, merek mondani, hogy még eddig 
nem volt nép, elkezdve az aborigines-től 
egész a mostani romaiakig és a huangok 
(a mesés korszak fejedelmei Chinában) 
korszakától egész a mai chinaiakig, mely 
nem a vallási hitágazatok tanításával 
rakta volna le a vallás-erkölcsi alapokat. 
A ki építeni akar, annak alapra van 
szüksége; hasztalan mondom én : Gyerek! 
nem szabad ám rosszat tenni, még titok 
bán sem, hacsak egyszersmint hozzá nem 
teszem, vagy előre nem bocsájtom: Fi
acskám ! van ám nekünk egy mindentudó 
Atyánk a csillagok fölött, ki a sziveket 
és veséket vizsgálja.

„Minden oktatásnak — van vallás
erkölcsi alapja. (Szeretném tudni, hogyan 
van vallás-oktatás nélkül! Ne quid nimis! 
Sie hőreu sogar das Gras wachsen!) s 
ha van a községi és a felekezeti iskola 
között különbség, úgy ez csak abban áll, 
hogy az elsőben jó embert, a másodikban 
csak jó katkolikust, reformátust stb. akar
nak nevelni.11

Eszerint a jó katholikus, református 
stb. nem jó ember, a ki pedig nem jó 
ember, az rósz ember (hacsak amphibi- 
urntná nem változik), ennélfogva minden 
jó katholikus, református stb. rósz ember, 
mert nem jó ember! Ne neked szaktudo
mány! Az Isten irgalmazzon! A nagyon 
okos emberek uiár sok absurdumot állí
tottak és vitattak, de ekkorát még egy 
sem, még az sem, a ki azt mondotta, 
hogy a leguagyobb szenvedés legnagyobb 
mulatság, vagy hogy a bllu erkölcsileg 
jócselekedet.

„Kívánjuk az uj főpásztortól, miként 
ne tűrje, hogy alantas közegei izgassa
nak — — iskolák ellen — — különösen

ne fertőztessék meg az ily magaviselet 
által a szószéket.11

Hogy valamely főpásztor mit tűrjön, 
mit ne tűrjön. Azt nem Sch. I.-től fogja 
megkérdezni. Aliena ne curaveris! Ne fújd, 
a mi nem éget!

„Az államtörvény meghagyta a fele
kezeteknek a jogot — mit soha sem 
fogunk helyesnek elismerni — továbbra 
is oly iskolákat tarthatni fenn, melyek 
speciális czéljok (ugyan minő?) s érde
küknek szolgálnak.11

Köszönet (még pedig őszinte) a ma
gyar állam bölcseségének, hogy e jogot 
meghagyta. Mondhatom, nagyon örülök, 
hogy eddig még le nem jött valamely 
miniszter Budapestről megkérdezni Sch. 
I.-t, hogy körülbelül mekkora jogot 
akarna szabatni a felekezeteknek; mert 
ha esetleg Sch. I.-t megkérdezik, eddig 
már talán imádkozni sem szabad.

Arról, hogy mikép kellene a népis
kolában a vallásoktatást kezelni, Sch. I. 
hasonlókép szól, noha ezt jobbszeretné 
kiküszöbölni. Erre nem kellene ugyan 
mást mondanom, mint a mit Apelles mon
dott az elbizakodott vargának : Sutor ne 
ultra erepidam — varga ne feljebb a kap
tánál — midőn az a megtekintésre kiállí
tott képen a bakkanes füzőlyukjain kivül 
mást is akart birálgatni; de minthogy 
Sch. I. igeu félszeg nézettel látszik bírni 
eme fontos tárgyról; és Diesterweg szerint 
embernevelést vallásos képzés nélkül gon
dolni sem lehet: azért majdnem lehetetlen 
Sch. I.-nek egyes kifejezéseire észrevételt 
nem tennem.

Mindenekelőtt a vallásoktatást jelen 
alakjában olyannak mondja, hogy az „ész- 
ellenesebb már nem is lehet.11

Valamint az ész, úgy az észbeli felfo
gás is igen különböző. Teljes bizonyosság
gal állíthatunk annyit, hogy a vallásokta
tás (akár azon módszer szerint, mely isko
láinkban dívik) nem minden észszel ellen
kezik, és ha van olyan ész is, melylyel 
ellenkezik, akkor azon észnek kerekei már 
vagy kiugrottak a vágásból, vagy rövide

den ki fognak ugrani, mi fölött szánakoz
nunk kell.

„A vallási érzelmet nem lehet tanítani, 
hanem csak fejleszteni, s igy szükséges, 
miként minden oktatás, valamint hogy 
szemléltető legyen, úgy erkölcsi alapból 
is biijon.11



Seb. I. e szavaival csekélységemet a 
legszebb térre vezeti. Sajnálom, hogy idő
hiány miatt a gyermeknevelők e szép 
mezejét vele be nem járhatom. Ő itt azon 
messzevágú eszmét említi meg, sőt vallani 
látszik, melynél fogva olyasmit, minek 
megértésére a gyermek az önkifejtő taní
tási mód mellett el nem juthat, tanítani 
nem szabad, nem lehet, azaz a hitelemző 
a gyermek elméjével ne közöljön (közlő 
tanmód) vallás-igazságokat, hanem csak 
a oenne levőket fejtse ki (önkifejtő tan
mód.)

Sch. I.-nek e merev nézetét a vallás- 
oktatás terén határozottan helytelennek
állítom;

mert a paedagogusok a közlő tan
módot épen oly jónak tartják a maga 
helyén, mint az önkifejtőt, és a mely 
tárgynál az utóbbival nem boldogulnak, 
ott az előbbit alkalmazzák. Szeretnők 
most már tudni, miért nem lehetne a val
lásoktatásban is a közlő móddal szintén 
élni, annál is inkább, mert a keresztény 
vallás igazságai kinyilatkoztatott igazsá
gok is, melyek közül sokat — nem mon
dom — valamely gyermek fejéből, hanem 
igen sok philosophuséból sem fejthetnénk 
ki önkifejtő tanmóddal, ha még oly tinóm 
csákányokkal dolgoznánk is. Megengedem, 
sőt tudom, hogy vannak a keresztény 
hitágazatok közt olyanok, melyeknek 
ismeretére az önkifejtő alak használata 
mellett a gyermeket rávihetjük, p. hogy 
a világot Isten teremtette, kormányozza 
(úgy látszik ezek tanítását Sch. I. nem 
ellenzi, noha különben nem barátja an
nak, hogy a 111. és IV. osztálybeliek 
egyáltalában hittaut tanuljanak); de ha 
csak ezen hitágazatokat tanítjuk, a többit 
(melyeknek tanításánál csak a közlő alak 
alkalmazható, p. a Szentháromság titká
nak fejtegetésénél) pedig elhagyjuk, ak
kor a keresztény vallást tiszta észvallássá 
sUlye8ztjiik és a hittannak ilyetén előadá
sával a rationalismus alapköveit fogjuk 
lerakni, a mi a nagyon felvilágosodott 
tudósnak talán elég lehetne, hogy azon
ban arra a józan társadalomnak is valami 
rendkívüli szüksége volna, nem hiszem.

Mit szól Sch. I. ahhoz, hogy ily mó
don úgy bánunk a hittel, mintha tárgyilag 
is és nem egyedül alanyilag volna töké
letesíthető. Isteni jellegétől fogjuk ekként 
iueglosztani, mihez parányiságunknak — 
gondolom — kegyelet nélkül nyúlni sem

szabad; ez azon éles szírt, melyen már 
sok lángész hajótörést szenvedett, nem 
bihetem, hogy a mi rozzant sajkánk is 
hasonló sorsban nem részesülne.

A vallási érzelmeket mi sem tanítjuk 
úgy, miként Sch. I. azt érteni látszik, 
hanem először hitbeli igazságokra tanít
juk a gyermeket, melyeknek megismeré
séből a vallási érzelmek önkényt emel
kednek. P. Ha az Istenről, mint legjobb 
atyáról beszélünk előtte, elkezdi őt sze
retni és ezen magasztos érzelem soktól 
visszatartja őt, miket különben elkövetne. 
Ha Istent, mint irgalmas urat ismertetjük 
meg vele, remélni fog ő benne stb.

Minthogy a biblia a hittannal kap
csolatosan fordul elő, amannál pedig a 
szemléltető mód képek segítségével igen 
szépen alkalmazható, igy a hittant is 
bizonyos határpontig szemléltetve ad 
juk elő.

„ . .  . tanítani csak a hit elveit s 
tételeit lehet, de minthogy helyes pae- 
dagogiai elv szerint csak oly dolgokat 
lehet s szabad tanítani, melyeket a gyer
mek kora, fejlődöttsége és felfogási ké
pességéhez mértek, a jelenlegi hitoktatás 
anyaga pedig sokkal complikáltabb, 
mintsem azt egy 6 —10 éves gyermek 
megérthetné, stb.“

Ezekre egy-két kérdéssel felelek: 
Vájjon azt véli-e Sch. I., hogy a vallás- 
oktatásban a tőelveket, melyeknél fogva 
a tanításnak a többi közt természetszerű
nek és eleminek is kell lenni, nem lehet 
vagy nem akarjuk megtartani; vagy talán 
azt gondolja, hogy a hatéves gyermek 
előtt nyomban az átlényegülés (transsub- 
stantiatio), vagy ha ez csekélység volna, 
akkor a „titok intézményének, mely 
öröktől fogva el volt rejtve Istenben*1 
(Dispensatio sacramenti abseonditi a sae- 
culo in Domino)-nak mély fejtegetésével 
kezdjük el a hittant tanítani; és talán 
úgy beszélünk a tiz éves gyermekkel, 
mint az egyetemi Dogmaticus a negyed
éves hittanhallgatóval V . . .

Azután igy fejezi be a bekezdést: 
. . . .  a vallásoktatás jelen alakjában . . . 
a szív érintetlen, hideg marad s ebből 
folyólag a jellem ingadozó, egyrészt kö
zönyös, másrészt álnok, csaló lesz.11

Csodálom, hogy még azt nem mondja, 
hogy a hittan jelenlegi tanításával tanítják 
a gyermeket arra is, hogyan kell gyil
kolni. Ha valahol, itt jogosan mondható,

hogy Sch. 1. azt mondja vala legbölcsebb- 
ben, a mit elhallgata.

Miser poéta praelegerat Theocrito 
versus suos. Tűm interrogabat: quosnam 
maximé approbaret? „quos omisisti” re- 
spondit.

Hátra van még, hogy azt is felem
lítsem, a mit Sch. I. a tanítói nyugdíj
alapra nézve mond: „S most végre kérjük 
(az új püspököt) még a létező tanítói 
nyugdíjalapot az orsz. nyugdíjintézetnek 
átengedni, a mint ezt a tagok többsége 
kívánja, ha t. i. a plébánosok szavazata 
elesik, kiknek az egész dologhoz semmi 
közük.“

Még mielőtt az állam csak rá is gon
dolt volna, hogy a tisztes tanítói pályáról 
érdemkoszoruzottan lelépők részére nyug
díjalapot létesítsen, pécsegyházmegye ta
nítói számára ezt már megteremtette. 
Mindazon hiteles számadási adatokat, 
melyek e tekintetben 1846—1877-ig ke
zeim közt vannak, gondosan áttekintvén, 
azokból kitűnt;

a) hogy a tanítói nyugdíjalap már 
1846-ban az akkori pécsi püspök, székes
egyházi káptalan és a pécs-egyházmegyei 
papság szintoly nagylelkű, mint bőkezű 
adakozása folytán létrejött. Midőn ezt 
megemlítjük, mitsem akarunk levonni 
azon tisztelt tagdíjasok érdeméből, kik a 
nyugdíj alapjának nagyobbitásához évi 
tagdíjaikkal szívesen járulónak;

b) hogy az egyháziak évenkiuti ada
kozásaiból és természetesen a tagok tag
díjaiból a nyugdíj-intézet összes tőkéje

15712 frt 50 kr.
Állam- és toldteherm.

kötvényekben . . 1780 „ — „
Pápai államkötvényekben 1300 franc;

c) hogy ebből a papok, a mennyire 
a számadási adatokból kivehettem, 8598 
frt 34 krt adtak; tehát az összes tőke 
felénél többet;

d) következőleg, hogy a plébánosok
nak is van némi közük a nyugdíjalaphoz;

e) hogy Sch. I. egy ingratus cuculus, 
kinek nagyon üdvös volna a megöregedett 
szürkéről szóló mesét tanulmányozni.

Mielőtt befejezném hosszúra nyúlt 
válaszomat, meg kell még említenem, hogy 
az egyházmegyei hatóság legkevésbbé 
várta Sch. I. figyelmeztetését arra nézve, 
hogy a jelen körülmények között mitevő 
legyen a tanitói nyugdíjalappal; mert 
sokkal előbb megkérdő az érdekelteket,

sőt fel is szólitá őket, hogy nyilatkozza
nak: és csakugyan nyilatkoztak isj; hogy 
mikép, azt megolvashatja a szives olvasó 
azon püspöki körlevélben, mely Pécsett 
kelt 1877-iki nov. 22-én, melyből ideirom 
a következőket: „A szeutszéki megbízot
tak jelentik, hogy a pécs-egyházmegyei 
kántortanltók legnagyobb része a megye 
tanltó-nyugdijintézeti alapnak a magyar 
kormány által az országos tanító-nyugdij- 
intézet alapjába óhajtott beolvasztása 
ellen nyilatkozik ; azon különbséggel 
mégis, hogy az egyházmegyei tanítók 
egyik része (egy-két kerület) a nyugdíj
intézet beszüntetését és Iiquidatiót, a má
sik sokkal jelentékenyebb része pedig ez 
intézetet fentartatni kéri mindaddig, mig 
a jelen nyugdíjasok és nyugdij-jogosi- 
tottak élnek, úgy hogy az évi kamatok 
a nyugdíjasok között felosztassanak, ezek 
kihaltával pedig az intézet tőkéje tanítói 
vagy iskolai segély alapot képezzen.“

Utoljára nem mulaszthatom el annak 
is okát adui, hogy miért számoltam be 
ily hosszan Sch. I.-nek. Azért mert szt. 
Pál sorsára jutottam, ki kényszerítve érzé 
magát igy Írni a romaiaknak: „Graecis 
et Barbaris, sapieutibus ct insipieutibus 
debitor sum.** Kom. 1, 14. Csakhogy én 
a barbaris helyett barbaro-t és az insipi- 
entibus helyett insipienti-t teszek.

Most pedig: „Claudite jani rivos, 
pueri: sat prata biberunt.** Buc. Lel.
III. v. 111.

Az egész tanári-kar nevében 
Szuly József.

Mohács, Január 22-én 1878.
A „Pécsi Figyelő** 3-ik számában 

Balogh Pál név alatt megjelent hasábos 
levél utóiratában, a 2-ik számban közlött 
levelemre ; az ismert levelező hivatkozott 
miniszteri rendeletet pragmatizálja; ez 
ugyan haggyán lenne, mert akárhogy 
csüricsavarja, más értelmet nem hoz ki 
belőle, mint maga a miniszteri magyarázat 
szól — quivis optimus verborutn suorum 
interpres.

Megmondottam, hogy Balogh úrral 
polémiába bocsájtkozni nem szándékom, 
mert annak végé-hossza nem lenne, de 
különben az czélra nem is vezet, legfeljebb 
a tekintetes szerkesztő urnák szives kéz
ségével — hasznosabb tudni valók kizárá
sával — visszaélnénk.

De miután személyemet illetőleg — 
ha nem is ignorantiából, de úgy látszik 
csak kedélyek felizgatási szándékból —

vádakat hoz fel — ut ignotos fallat — 
és még positiv számokban teszi ki Balogh 
ur, hogy a működő mérnök mily borzasztó 
csalásokat, birtokelindegenitéseket, kal
márkodásokat, csempészéseket tesz, midőn 
800 hold helyett közel 1300 holdat e l
b i l l e n t e t t .

Vannak emberek a kik folyamodnak 
azon kisegítő módhoz, melynek segítsé
gével vádolnak bizonyítás nélkül és sajnos 
ingerültséget gerjesztenek okadatolás nél
kül, hiszen tudja és tudhatja azt mindenki, 
a ki az úrbéri ügyek végrehajtási termé
szetét és gyakorlati oldalát wmeri: hogy 
a működő mérnök minden □  ölről a mi 
neki a kir. törv. végrehajtótól Ítélet szerint 
átadva lett, számolni tartozik, felelőség 
őt terhelvén és azt is fogja tudni: hogy 
500 holdat zsebre dugni nem lehet.

Szokásában van Balogh urnák nagy 
jelentőségű szavakat használni — bizonyos 
osztálynál hatásra számítva — és ha e 
nagy szavakat elemezzük, a tárgy jelen
tősége koránt sem felel meg a szavak 
niveaujának, p. o. azon denuncziatiója 
Balogh urnák, melyre oly nagy súlyt 
fektet és melyet minden levelében felhoz, 
abból áll:

Keglevits István ur vasmegyei birto
kos s mohácsi háztulajdonos távolléte alatt 
megkeresett, vennék számára legelő- és 
erdőilletményi jogokat s ezen czélra pénzt 
adott; mi volt természetesebb mint véte
lekről és egyéb kiadásokról számot adni 
a jogosult eladók megnevezésével — mely 
számla valamely indiseret utón Balogh 
urnák kezébe jutott, a ki azt hiszi és 
nagy szavakkal másokkal is elhitetni 
akarja, hogy ez valami, megfogtuk . . 
pedig ez semmi és semmi más mint ma
gánügy a melyhez Balogh urnák semmi 
köze, úgy mint nekem nem lenne, ha a 
Balogh ur ezen megbízásban eljárt volna.

Továbbá tudtára adom itt nyilváno
san Balogh urnák: hogy én igen is vettem 
pénzemért legelő- és erdőilletményi jogokat 
a jogosultaktól és pedig önként ajánlóktól 
— de vettek más számtalanok, miért éppen 
nekem nem lett volna szabad? megjegy
zem egyszersmint, hogy ezen vételek evi- 
dentiába tartatnak és a telekkönyvben 
ki lesznek tüntetve, ez máskép nem lehetvén.

De nyilvánítom azt is: hogy én sem 
ajándékban, sem úgy mint Balogh ur gon
dolja e l b i l l e n t v e  1 □  ölet sem bírom 
a jogos illetőségemen felül, a m i t k é r e m  
m e g j e g y e z n i  s a miről a végrehajtás 
befejezésétől számítandó egy év és egy 
napi időközben magának meggyőződést 
szerezhet.

Fenntartom azonban magamnak ezen 
Balogh ur által kijelentett jogosulatlan 
ráfogásért törvényes elégtételt szerezhetni.

S ezzel ez ügy iránti discassiót befe
jezettnek tekintem.

Szlainay Ignáct.



(Oibevetőleg megjegyzem, hogy a 
tJibbi állásokra nőm terjeszkedem ki; ré
szint mivel azok nem oly nagy fontossá
gnak, mint a bírói; részint mivel a lóláb 
azoknál nem oly szembetűnő.)

Hogy H., kivel az egész közönség 
csak gúnyt és játékot űz és ki gyenge 
anyagi viszonyok közt lévén, a hatalmasok 
kezeiben addig is csak eszközli! használ
tatott, nem bírónak való: azt magok a 
győzelmes urak sem tagadják.

Hogy P. az előbbinél alkalmasabb-e 
vagy nem: azt nálunk átalában igen ne
héz kérdésnek tartják.

K. urat, ki még alig egy éve van köz
tünk, a kilátás legkisebb reményével sem 
említhetjük.

Midőn tehát a vezérkar a jelöltséget 
így tákolta össze: világos szándéka az 
volt, hogy választás csakis 11. és P. közt 
történhessék. — Es miután ezen urak iránt 
még magok a kijelölő képviselők se visel
tetnek bizalommal: világosan szembe ötlik 
azon bizonyosság, hogy az irányadó urak
nak nem is a város jóléte, hanem tisztán 
önző czéljaiknak könnyebbem kizsákmá- 
nyolhatása volt a legfőbb óhajtása.

Vagy melyik magán ember leune kö
zülünk, ki a két jelölt bármelyikének gond
viselésére merné bízni saját egyéni érde
keit? olyanoknak, kiknek tán magoknak 
is gyámokra lenne szükségük? Hogyan 
lehessen tehát ilyenekre bízni a város ér
dekeit?!

Azon képviselő urak, kik a jelzett 
alapon, a város világos érdekeit szem elől 
tévesztvén, azokat kijátszani oly könnyel
műen nemcsak engedték, hanem elő is se
gítették , igen megfeledkeztek képviselői 
kötelességük- és azon felelőségről, mely- 
lvel a város, sőt saját lelkiismeretűk iránt 
is tartoznak.

Hát még most sem volt elég alkalom 
és bizonyíték arra, miszerint lássák, hogy 
azon intéző férfiak minden törekvése hova 
irányul ?!

Holndonerü Pyrkerü Nos urak, me
lyikre bízzátok inkább saját gyermekeitek
nek gondnokságát? Szabad a választás. 
Tessék!

Szégyeljétek magatokat, mert vezérei
teknek úgy sincs többé szégyenük!!!

Már ha szűrös atyafiakat vezetnének 
igy a jégre: ezeket legalább némileg men
teni lehetne, mert ezek nem képesek a 
dolgok horderejét és a rósz következmé
nyeket annyira megfontolni; és már erköl
csi s anyagi hátrányuknál fogva is nehe
zebb a kisértésnek elleutálluiok: de midőn 
oly emberek, kik nagyobb vagyonnal és 
műveltséggel bírván, függetlenebb gondol- 
kodásuaknak és nagyobb erkölcsi erővel 
bíróknak tekinthetők, oly kétségbevonhat- 
lan rosszat tesznek, mint a milyent a fenti 
jelölésben elkövettek : ezt menteni már sem- 
miképen se lehet.

Kétlem, hogy a jelzett urak meggon
dolták volna, miszerint a törvény nem azért 
ruházta fel őket a képviselői joggal, hogy 
azt egyes önzők czéljaira, hanem hogy a 
község' javára használják! hogy a közügy 
érdeké nek erkölcsileg és anyagilag meg- 
vesztegethctlen őrei legyenek!

Kétlem, hogy ez urak azon erkölcsi 
áldozat nagyságát, melyet ez alkalommal 
vezéreiknek hoztak, előre meggondolták 
és mérlegelték volna, vagy ha igen, hogy 
azt méltányolni tudnák! Különben meg 
vagyok győződve, hogy azoknak legalább 
fele másként cselekedett volna!

Valóban sajnálni valók, ha fel nem 
tudják fogni, hogy a győzelem, melyet az 
ellenpárt felett vívtak, ez esetben nem en 
nek. hanem a város érdekének bukását 
jelenti; — ha nem tudják, hogy azon győ
zelem voltaképen a legnagyobb erkölcsi 
vereség, mely őket a nagy közönség előtt 
csak érhette, a mennyiben azt bizonyítot
ták be. hogy nekik a város érdeke — 
utolsó; első az. hogy a hatalmasoknak ma
gas tetszését kinyerjék.

Valóban nem irigylendő!
Ne csodáljuk aztán, hogy a kaputosok 

tekintélye az alsóbb osztályok előtt mind
inkább csökken! Valljuk meg: mi magunk 
játszuk azt el leginkább.

Kitől tanuljon hát erkölcsöt a műve
letlen nagy tömeg, ha mi tőlünk nem ta
nulhat? És hogyan legyen az bizalommal 
irántunk, ha mi azzal vizszaélünk?!

Lássuk most az ellenpárt jelöltjeit.
Ezek : Kész, Klombauer és Btihrcg.
Ezeknek raindenike rendezett és meg

lehetős vagyonnal bir; mind józan életű, 
komoly, takarékos és jó gazda. — Ezen 
tulajdonaik, melyek egy bíróra nézve fő 
fontosságnak, átalában ismeretesek.

Az első ellen felhozzák, hogy indula
tos és magát mérsékelni nem képes. — A 
nélkül, hogy azt vitatni akarnám, csupán 
azt jegyzem meg, hogy én részemről inkább 
választanék bírónak egy erélyes és jó gaz
dát, ki szembe mer állni bárkivel, habár 
indulatos is, mint egy gyámoltalant, kit 
eszközül használhatni, bármily nyájas is. 
Az előbbivel bizonyosan kevesebbet veszí
tene a város. Különben ez egyéni nézet.

De hát a két utóbbi ellen alig hall
hatni valamit: miért nem kandidálták hát 
a győző urak ezek közül legalább az egyi
ket vagy a másikat, vagy hát egy harma
dik hasonlót? Miért? Hát azért, mivel ezen 
uraknak bármelyike bizonyosan meg lett 
volna választva is. Mivel a basáknak ezek 
közül egyik se hódol. Mivel azoknak nem 
önálló elöljárók, hanem bábokra van szük
ségük. És azért, hogy azt elérjék, szükség 
volt, legelőbb is azon virilista urakat bá
bokká tenniük. Méltóztatik most már ér
teni?

A basák ezélja tehát el van érve, leg
alább egyelőre, — és ez az önfeláldozó 
képviselő urak érdeme.

Uh a mi híres despotáink nemcsak

lelketlenek és ravaszok, hanem ügyesek is.
Ok már kezdetben igyekeztek a hajléko- 
nyokat érdekközösségbe vonni és bűnré
szesekké tenni, hogy csak ne szabadulhas
sanak többé.

Sajnálom külöuben őket, mert a ma
gán éleiben nagy részét tisztelem és hiszem, 
hogy a jó akarat meg volt beunttk, de 
hiányzott a bátorság arra, hogy a szégyen
től,es müvet megakadályozták volna.

De mindegy: iia a képviselő uraknak 
nem volt elég erkölcsi erejük, a biztos 
piszszat, mit oly könynyen lehetett volna 
már előre megakadályozni: támogassák 
vezéreiket ezentúl i ! Minket, kisebbséget 
a felelőség úgy sem fog terhelni.

A választás tegnap megtörtént. Birő 
Pyrkcr lett, ki 3 szór annyi szavazatot ka
pott mint ellenfele (pedig sokan nem is 
szavaztunk) és pedig nem azért, mivel ezen 
ur jobban tetszenék, hanem mivel a közön
ség, mely a jelöltek egyikét sem akarta, 
többnyire rászavazofi, hogy csak a főjelölt, 
a volt bíró; njra m -g ne választassuk. - 
Tehát kitűnik, hogy a nagy közönség is 
a képviselők kissebbségével tartott.

Az intéző urak azonban czéljukat igy 
is elérték, miután li i a nyereg változott 
is, az újnak is ők az urai. A győző kép
viselő urak összegére nézve azonban lealázó 
az, hogy ők magok tartották hátakat oda, 
hogy azokon a város valóságos zsarnokai 
az uj nyeregbe is felkapaszkodjanak.

No ha tudnak örülni a diadalnak, hát 
csak örüljenek I De büszkék rá nem igen 
lehetnek.

A fő-főknek azonban jusson eszébe: 
Leütő gradu ad vimlictam sui diviua pro- 
cedit ira stli.

Srrb.

Különfélék,
— Lapunk barátaihoz. E;/;/ lapot csak 

úgy lehet változatosan, jól szerkeszteni, ha 
azt a közönség maga csinálja. Itt a köz
ponton nagyon bajos minden vidéki hirt, 
nevezetes mozzanatot megtudni egy egész 
megyéből. — I'gyanazért felkérjük tiszte
letteljesen vidékeink gazdászait, lelkészeit, 
jegyzőit, tanítóit s egyáltalában lapunk 
minden barátját, hogy az illető községek 
gazdasági, tanügyi, társadalmi s művelő
dési mozzanatain')! bennünket minél gyak
rabban tárgyilagosan értesíteni szívesked
jenek, hogy lapunk minél hivebhen vissza
tükrözhesse megyénk közéletét. A különböző 
vidéki egyletek működéséről is a legszíve
sebben fogadunk közleményeket, csak le
gyen az illetőkben annyi buzgalom, hogy 
tudósításaikat pontosan beküldjék.

— A hivatalom lapból, Balogh Pál is 
Jagics József mohácsi ügyvédek a pécsi 
ügyvédi kamara lajstromába felvétettek. 
Ebrenhelnis Ágoston a pécsi kataszteri 
igazgatóság kerületébe erdőbecslővé nevez
etett ki.

— A jövő Ívben Pécsett tartanán 
országos dalárünnepély érdekében az or
szágos dalárszövetség központi bizottsága 
holnap gyűlést tart Budapesten, melyre a 
pécsi dalárda részéről a dalárda elnökét: 
Bánffay S., karmesterét: Wachhauer, és 
titkárát: Reberits árakat is meghívták. E 
gyűlésen mint halljuk először is a felett 
lesznek határozandók, hogy 1878-ban 
megtartassék-e, vagy 18711 re halasztas- 
sék-e a szóban levő ünnepély. A központi 
bizottság egyik tagjától hozzánk érkezett 
levél szerint a bizottságban a túlnyomó 
vélemény az elhalasztás mellett van, a 
mihez — tekintetbe véve a párizsi közki- 
állitást, a komoly s talán vészes esemé
nyekkel terhes közel jövőt, nyomott köz
hangulatot s a zilált anyagi közviszonyo
kat — mi is csatlakozunk.

— Örvendetes újdonsággal szolgálunk 
a fürdés barátainak. Ugyanis az Engel- 
féle gőzfürdőt áldozatkész tulajdonosa 
a tavaszszal jelentékenyen kibővitteti, 
amennyiben egy külön „frouíier kamarát" 
építtet, s langyos zuhanyokat is beren- 
deztet. A jelenlegi fürdő mellé egy külön 
s minden igényeknek megfelelő másik 
fürdő lesz berendezve azok számára, kik a 
hideg vi/gyógyászatot kívánják használni. 
A fürdő felügyelőjét Engel ur legközelebb 
a bécsi „Kömerbaad“ -ba s még cgy-két 
fürdőbe küldi, hogy az ottan uralkodó 
szokásokat és eljárásokat megtanulandó, 
azokat annak idejében itt is meghono
síthassa.

— A párizsi közkiáilitáson részt,venni 
szándékozó pécsi és péesvidéki kiállítók
nak tudomásukra hozzuk, hogy a kiállí
tásra vonatkozó s több rendbeli utasítást 
tartalmazó nyomtatványok a péesvidéki 
kiállító-bizottság titkárához Engel Sándor 
úrhoz beérkeztek, a kitől is tehát átvehetők.

— A pécsi u. n. „gyertyaszentelői" 
téli vásár e hó 28-án (hétfőn) veszi kez
detét. A locs-pocsos idő már beállott, 
igazolva a közmondást, hogy : ritkán esik 
Pécsett vásár hetes cső és bocskort nyelő 
sár nélkül.

— f  Trisler Konstantinná szül. R< n- 
desi Báráuyi Mária f. hó 21-én rövid 
szenvedés után életének 40-ik évében 
meghalt. A széles rokoni és ismerősi 
körnek közszeretetét és tiszteletét kiérde
melt nő korai elhunyta általános részvétet 
keltett. Berecz Erzsébet szül. Kleissner 
asszony e hó 22-én életének 84-ik évében 
végelgyengülés következtében hunyt el. 
Áldás és béke poraikra!

— A pécsi kir. törvényszéknél eddig 
azon szokás dívott, hogy a sorrend meg
állapításoknál a város laudemiutnbeli, 
telekátiratási s utczaaöprési dij követeléseit

nem vétettek fel az előnyös tételek közé. A 
város, támaszkodva az 1867. lő. tezikk 
illető paragrafusára e szokás beszüntetése 
végett átirt a törvényszékhez, mire az az 
utczaseprési díjkövetelések kivételével 
helyt adott a város megkeresésének.

— A pécsvárosi közigazgatási bízott, 
ság január havi ülését e hó 21-én tartá- 
miután a kisorsolt tagok újra megválasz
tása megtörtént. E gyűlésen a lemorzsolt 
felé’, i jelentések statistikai (nem igen vi
gasztaló) adatain kívül alig marad más 
megemlítésre méltó, mint hogy végre vala- 
hára megtörténtek az előintézkedések arra, 
hogy a bizottság felterjesztése szerint a 
törvényszéki helyiségek legkiáltóbb nyo
morúságain segítve legyen, a kir. ügyész
ség részére megengedte az igazságügyi 
minisztérium külön helyiségek kibérlését s 
mostani btali helyiségei a törvényszék czél- 
szertibb elhelyezésére szolgálatidnak, minek 
folytán a fenyitő tszék is tágasabb szobát 
fog nyerni nyilvános ülései számára. — 
Az igazságügyi ininisztci a bizottság elő
terjesztésére a tszéki börtönök körül java
solt változtatásokat is az e czimen előirány
zott országos költségből engedélyezte és 
a megyeliáz udvarán lévő félszer a legyen - 
ezek műhelyévé lesz átalakítva.

- A pécsvárosi zenekar a zeneegylet 
tagjai részére február hó l en esti 8 óra
kor a casino helyiségében zeneestélyt ren
dez, melyre az egylet t. tagjai ezennel 
tisztelettel megliivatuak. Valentin K. a /■- 
neegylct igazgatója.

— A vörös kakas. Szerdától csiitör 
tökre virradó éjjel 12 órakor tüzet jeleztek 
a városház tornyáról. A Tetye utczáhau 
Lövrits András napszámos háza égett le. 
A tűzesetet gyújtogatásból eredetinek mond
ják s a gyanú valami Balobány István 
nevű s a rendőrség előtt nagyon ismeretes 
csizmadiát terhel. A gyanú okok alaposok 
lévén, Balobányt el is fogták.

— A nemzetnek ismét halottja van ! 
•Szigligeti Ede a magyar nemzeti irodalom 
és színészet leghivatotfabb bajnokainak 
egyike január hó lll-éii meghalt. A nem
zeti színház, melynek megnyitásától fogva 
tagja s a legutóbbi években érdemteljes 
igazgatója, az akadémia, melynek szám
talanszor megkoszorúzott tagja, a Kisfa
ludy- és Petőti-társaság, az Írói és művészi 
kör, melynek elnöke volt, de mindenek- 
felett a magyar irodalom kiszámithatlan 
és pótolhatlan veszteséget szenvedett a leg
jelesebbek c jelesének váratlan, megdöb
bentő halála által, mely mély részvétet ger
jesztett országszerte; mert ki az közülünk, 
kinek legkitűnőbb és legtermékenyebb drá
maírónk müvei néhány órai nemes élvezetet 
— kinek a magyar népszínmű megterem
tője, néhány derült kellemes órát ne sze
reztek volna? Szigligeti Nagy-Báródon Üi- 
liarmegyében született 1814 ben, iskoláit 
Nagy-Váradon folytatta, ahonnan vándor
színészek közzé állott be. Atyja ezért a 
littt megtagadta s csak későbben békiilt 
ki vele, akkor, mikor már a Szigligeti ne
vet színmüveivel híressé tette, hanem azért 
a fiú sohasem volt rábírható, hogy családi 
nevét visszavegye. Első színműveit: „A 
megjátszott eselek"-et 1835-ben irta s azóta 
fáradhatlanul dolgozott a szinműirodalom 
terén úgy hogy 1872. decz. 23-ig, száz 
szinművel gazdagította az irodalmat. Áldás 
és béke poraira I Emléke a nemzettel együtt 
élni fog!

—- .1 pécsi jogakadémiai olvasókör"
tagjai által 1877. évi deczember 31-én 
rendezett Sylvester estélyre felültizetéseket 
eszközlöttek: Dr. Dulánszky Nándor 15 ft., 
Szláby Ferenc/ 5 ft., Feszti Rajmár 5 ft., 
Friedl Antónia 5 ft., Schötiherr Mihály 4 
ft., N. N. 1 ft.. Szekrényesi N. 1 ft.. Türr 
N. 1 ft., Sey Lajos 50 kr., Ádára Kristóf 
50 kr. — Mely felültizetőknek az egylet 
nevében hálás köszönet nyilvánittatik. Tisz
telettel Kaufmaun Imre, az olvasókör el
nöke.

— A „pécsváradvidéki tanitóegylet* 
f. é. február hó 7-én délelőtti 0 és fél líra
kor Péesváradon a rom. katli. iskola helyi
ségében szaküléssel egybekapcsolt rendes 
évi közgyűlését tartja, melynek tárgyai: 
a) tele. Salamon J. ur kir. tanfelügyelő 
állal kitűzött pályadijra beérkezett legjobb 
rmiuka fölolvasása; b) „Kalászatok a ne- 
velészet mezejéről" Kremmer K. ur hirdi 
tanítótól; c) gyakorlati előadás a „termény - 
rajz" Köréből Marséba!I Gy. tanító úr ál
tal : d) évi jelentéstétel, tisztujitás s -gyéb 
egyleti ügyek. — Egyúttal tisztelettel föi- 
kéretnek a tag urak a pontos megjelenésre, 
valamint a könyvtár rendezése czéljából a 
tag urak kezei közt levő könyvek beho
zatalára. Pereked, 1878. január hó 23-án. 
Szondy A., egyleti jegyző.

— A Duna megint rémiti a főváros 
lakósságát. A vizár Budapesten e hó 24-én 
18 láb és 1 hüvelyre emelkedett a szem
pont felett. Majd apad, majd pedig megint 
árad, úgy hogy folytonos félelemben vau
nak a fővárosban. A Margit- és a Csepel- 
sziget nagy részét elöntötte az ár. Az utóbbi 
s/.igetbeli falvak kevés kivétellel vízben 
állnak s a szegény lakósság már a ház
tetőkre volt kénytelen menekülni. Budapes
ten a dunaparti és a ferenezvárosi házak 
pinezéibe egyre szivárog a vtz. Mohácsról 
lapunk zártáig nem kaptunk tudósítást s 
igy feltehető, hogy a sziget elöntésén kí
vül komolyabb veszély nem érte a mohá
csiakat. Adja az ég, hogy úgy legyen! 
(Felső-Ausztriából legújabban érkezett tu
dósítások szerint az ár ott tartós emelke
désben van.)

— Hát ez mi? Tegnap és tegnapelőtt 
két egyén — olyan fogyasztási adószedő 
féle — sorra járták a helybeli füszerkeres- 
kedéseket s felszólították az illető keres

kedőket, hogy a boltjukban levő szalámi, 
sódar s több efélék után kilogramm sze
rint ennyi és ennyi fogyasztási adót fizes
senek le azonnal. Az illető kereskedők 
természetesen, nem ismervén az uj adót, 
megtagadtak a űzetést s a legtöbb helyen 
ki is utasították az említett két egyént, 
kik aztán azon fenyegetéssel távoztak hogy 
majd ismét eljönnek --- de karhatalommal. 
Máig azonban még sehol som áhítottak be 
karhatalommal s igy, miután a törvény 
értelmében ti kereskedőknél (nem húskeres- 
kedőknél) tehát másod kézben levő sza
lámi, sonka stb. eféie után fogyasztási adó 
(másodszor) nem szedhető — valószínű, 
hogy itt csalási szándék forog feu. Ajál 
jak ez esetet a reudőrség ügyeimébe.

— Mohácsi hírek. A mohácsi önk. 
tűzoltó egyletnek e hó I'.t-én a 'easinoban 
tartott tánezvigalma a körülményekhez ké
pest szépen sikerültnek mondható. A kö
zönség kevés számmal volt jelen, hanem 
azért jól mulatott. A báli fényűző t>(illettek 
ellen országszerte megindult mozgalom 
áramlata hozzánk is elhatott, a in aiuyibe t 
c bálon többen rósz szemmel néztek „töb
beket" kik drága pompát mutató öltözék
kel akartak feltűnni. A bál az önk. tűzoltó 
alapnak 25 ft. 35 kit. jövedelmezett. A 
mohácsi casino febr. hó 9-én tartja far
sangi bálját, melynek sikere — tekintve 
hogy ez az egyedüli elite bál Mohácson 
— bizonyosnak mondható, hacsak a leg
utóbbi casinói választási mozgalmak által 
elkeseredett egynémely tagok valahogyan 
meg nem hiúsítják a várakozást. (No már 
az nem lenne szép! Szerk.) A mohácsi 
népiskolák tanulói közt mindinkább fenye
gető mérvben terjed a kanyaró és himlő, 
minek következtében többen már meghal
tak, de azért valami óvintézkedés máig 
sem történt.

Lapunk egyik barátja Pécsvárad- 
ból a következő mulattató esetet közli ve
lünk: „E h í 20 án többet magammal K. 
J. vendéglőjében töltöttük az estér. Szép 
csendesen majd erről, majd arró I beszél
gettünk, mig végre a kormány bünlajstrom i 
került szóba A kiforgatott alkotmányról, 
nagy adóról, a nemzeti érdekek ignorálá- 
sáról, közgazdaságunk hanyatlásáról stílről 
folyt a szó. Erre Kakas János érdemes 
polgártársunk nagy elkeseredéssel a do
hány monopóliumot, rósz szivarokat, tiuaii- 
ezokat s a tralikot hozta elő s szidta mint 
a bokrot; de oppoziczióra nem találván 
köztünk, csakhamar kimerítette thémáját. 
Beszéde végeztével mindazáltai szivart kért 
a vendéglőstől, ennek azonban elfogytak 
szivarjai s igy Kakas úr egy vendégtár
sához fordult egy szivarért; kapott is egy 
szép brittanikát, melyre csakhamar rá is 
gyújtott. Alig eregetett azonban szivarjából 
egy két füstfelleget, mire az egész vendég
szobában orrtekerő, peuetrans bűz terjedt 
el. Mi ez? Kutattunk itt-ott, hogy nem 
ég-e valamelyikünk ruhája; az ágyat is 
megvizsgáltunk, mert a bűz az égő toll 
füstjére emlékeztetett minket. Sem vala
melyikünk ruhája, sem az ágy nem égett, 
hanem igenis égett Kakas úr brittanikája. 
Ezt vettük tehát vizsgálat alá. Felbontot
tuk s ime! K a k a s  úr szivarjában egy 
félarasznyi k a k a s  tol l  pörzsölködött. A 
szivart a kakastollal együtt van szerencsém 
a t. szerkesztő úrnak ezennel megküldeni, 
hogy az előadottak iránt netán támadó 
kételyeit a corpus delieti eloszlassa."

— „Britrag zűr Kritik des Lloyd-Ver- 
trages" czim alatt egy röpirat jelent meg 
Bécsben, mely bizonyítja, hogy a Lloyd 
társulat a subventió további kicsikarása 
szempontjából hamis mérlegeket készit, 
mert ha számtételeiben más hasonló vál
lalatok számadásait venné alapul, az esetre 
a Lloyd évi tiszta nyereségét 3,198,801. 
forintra kellene bejelentenie, a mi 11. millió 
tőkéknek mintegy 30°/0-ját teszi. — A tár- 
snlaf, mely egykor azért kapta a subven- 
tiót, mert máskép nem tudta ügyeit rendbe 
szedni, tehát most is oly mérlegeket készit, 
hogy a subveutiót továbbra is nélkülözhet- 
lennek tüntesse fel. A röpirat minden té
telét számokkal és velős példákkal bizo
nyítja.

— Hogy a helybeli kávéluíztulajdono- 
sak mily keveset tőrödnek a kávéház lá
togató közönség igényeivel kitetszik onnan, 
hogy a „Bolond Istók" czimti élczlapot 
még egy kávéház sem járatja, noha mind
egyiknek, különösen pedig a „Nádor" ven
dégeinek nagy része már többször inter
pellálta a kávéház bérlőjét az említett lapra 
vonatkozólag. A bécsi és budapesti német 
revolv er sajtó piszkos termékei helyett jobb 
lesz, ha kávésaink közönségük igényeihez 
alkalmazkodva a magyar lapokra költenek 
többet.

— Meghívás! A „mohácsvidéki tanitó- 
egylet" f. évi január hó 31-én, d. e. 10 
órakor Mohácson a városi néptanodában 
rendes közgyűlést tartami melyre az egy
leti tagok és tauügybarátok tisztelettel meg
hivatnak. Napirend: 1) A múlt közgyűlés 
jegyzőkönyvének hitelesítése. 2) Jelentések. 
3) Tisztujitás. 4) Indítványok. 5) Értekezés: 
„A jó és rósz nevelésről" Reberits István mo
hácsi tanító által. 6) Gyakorlati előadás 
az iskolában „a magyar nyelvtan kezelése 
a II. III. osztályban." Pribék József mo
hácsi tanító által. 7) Testgyakorlat bemu
tatása gyermekekkel a helybeli tornacsar
nokban. Hcrr Miklós mohácsi tanító által. 
Mohács 1878. jau. 20. Kisszély Andor 
egyleti elnök.

— Miletics Szvetozár fölsegsértési pe
riben múlt pénteken hirdette ki a buda
pesti kir. törvényszék bilutető tanácsa a', 
ítéletet, mely szerint Miletics 52 éves, nős, 
orsz. képviselő ügyvéd s hírlapíró az 1715. 
VII. törv. czikk alapján a felségsórtésbe.t 
bűnösnek untaintott ki s azért elfogatási

napjától szá mtanié 5 évi börtön * iréi; v 
tett, valamint az élelmezési és rab i :isi 
költségekben is elmnr.aszta'fatoO. Vádló 
ügyész és vádlott ezen ítélet felebezést j e
lentettek be.

— A „Néptanoda" különösnek tartja, 
hogy egy magát szabadelvűnek vallott lap, 
mint a „P. F." hasábjait m tgnyitja oly 
„kaszoutalanságok"-ra, miliőket a „Visz- 
liang" cziniü czikk írója ossz. hordott és 
nem találja annak szellemét a szaom ieivü 
lap irányával uiegegyeztethetőnck. — Mi 
pedig nem tartjuk oly különösnek, hogy 
a . Nóptanodát" figyehn v.tetn i ík k• ■ 11. hogy 
nem felelnénk meg feladatunknak, űa te
rünkbe/ mérve nem adnánk bele t az 3, 
nem akarjuk mondani szándékos ferdíté
seinek, de legalább vastag tévedés •iimk 
folatára. — Amicus Plató, a ni is Aristo- 
teles, séd major amica veritas. — De a mi 
a szabadelvilséget illeti még meg ítél! je 
gyeznünk tisztelt laptársunknak, hogy e 
részben két malomban őriünk, ni ; t mi soha 
sem vallottak am i közüsügycs, fűzi is, uép- 
ámitó, a hazát és minden cletérdekcit i 
hatalomért elvesztegető, népfosztoguto és 
neinzetnyomorgató, az elvliűséget, a be
csületszót sál ba gázló, hyppokrita ,■•! i > id 
clviiséget" melyet f. laptársunk nem csuk 
so ha sem vett üldözőbe, de melynek szemé- 
lyesitőit ha nem is az erre nem hivatott 
szaklapban, de szerkesztőjének sz iv.izatá- 
val mindig támogatta. — A mi szaba iei- 
vüségünk közti eltérést talán jól jellem zué 
a pörge — és köcsök kalap közti különbség.

— Kossuth Lajos egy Helfy Ignác:- 
hoz intézett levele szerint mély megillető- 
déssel vette Viktor Etnatmel iialáiár. Ugv 
szól róla, mink az alkotmányos királvok 
mintaképéről. Áttéve llmul) irt k.ály prok- 
lamatiójának azon szép passusára: hogy 
a király meghalt, de az intézmények élű :K 
— azt mondja, miszerint ő ismer egy or
szágin, melyben a király él, de z intéz
mények vannak meghalva.

— Ügyvédi vizsgálaton vo’t a b i l i  
pesti ügyvéd vizsgáló bizo :súg előtt i le
folyt 1877-ik évben 361. jelölt, ezekből 
képesítettnek találtatott 211. visszautasba - 
tott 120. — Ismétlő jelentkezett 105, kik 
közül képesítettnek találtatott 98. és 7 vég
leg visszautasitatott. — A misodizhen 
visszautasítottak csekély száma nem azt 
jelenti, mintha a jeleltek másodízben kellő 
képesítéssel jelentek volna meg. m ■: ez t 
jelenség a törvény azon hibás intézke l - 
sében keresendő, hogy a másodízben bu
kott jelölt többé vizsgára sem bocsájtliató, 
mi a vizsgáló bizottságot enyhébb bírá
latra készteti és a törvény iutcntiujáv.il 
jellenkező eredményre vezet.

— ,Ngomor a fővárosban ez in  alatt 
egyik budapesti lapban egy újdonság je
lent meg, mely szerint egy végzett teeb- 
uicus konstabler állásért folyamodott, és 
boldognak érezte magát, hogy azt elnyerte.

— Kecskeméten, a házipar meghonosi- 
tásán fáradozik a város. A gazdasági egy
let felügyelete mellett a kosárkötést tanít
tatja. A közrendüek azonban nem igen 
törik magukat, hogy a kedvező alkalmit 
megragadják, s ingyen tanulják m tg azt. 
a mi nekik sok hasznot hozhat A községi 
tanítók s urak, azonban szép számm il tamil
nak. (Mikor történik ilyesmi Baranyában ?)

— Ezt is jó tudni. A légszesz a kohó 
gést, különösen ennek leggonoszabb faját, 
a szamárhurutot is meggyógyírja, ha az 
illetők a légszeszgyárba mennek, s ott né
hány óráig tartózkodnak abban a kamrá
ban, a hol a légszeszgyártás alkalmával 
kifejlett légnemet szívhatják he. Budapes
ten már több gyermekkel tettek kísérletet 
s az sikeresnek bizonyult.

— Egy hóhér panasza. A komáromi 
hóhér— bir szerint — Bécsije utazott, hogy 
a király előtt egy magán kihaigatásou el- 
panaszolhassa, miszerint évek óta csupán 
a kivégzésekért járó tisztelet-díjra vau 
utalva, miután pedig több év óta nem tör
tént kivégeztetés, nyomorban kell élnie. A 
hóhér ur már 61 éves és állítólag 209 
egyént küldött másvilágra.

— Furcsa kongressus lesz február hó 
18-án Baltimoreben. Ezen a maga nemé 
ben páratlan gyülekezetét több társával 
együtt, Roseuberg Dávid tisztelendő ur 
hívta egybe. A mondott napon összegyűl
nének tehát a világ összes kikeresztelke
dett zsidói vagy a kikeresztelkedett zsi
dóknak azon ivadékai, kiket nevük, vagy 
külsejük még származásokra emlékeztet. A 
gyülekezet ezélja először: tömeges imád 
kozás által kieszközölni, hogy az eddig 
még ki nem keresztelkedett zsidók ebbeli 
mulasztásukat minél előbb helyrehozzák; 
másodszor: felkérni a világ összes kormá
nyait, hogy vegyék meg Palesztinát s az
után mindazon makacs zsidókat, kik a 
keresztény hitre áttérni nem akarnak, szám
űzzék a szent tartományba. Így olvashatni 
ezt a „Newyork Héráid" 1877. deczember 
24-iki számában, mely a napokban érke
zett Európába.

— Lapunk múlt heti számában közzé 
tettük Skála Venczel kataszt. főmérnök ur 
nyilatkozatát . . . . ly jegyű valaki ál
tal ellene emelt vádak iránt Erre ismét 
terjedelmesebb feleletet vettünk, melyben 
közlő vádjait fentartja. Minthogy a köz- 
löttek szerint ez ügyben elrendelt vizsgá
lat fogja remélhetőleg a valót felderíteni, 
addig annak további szellőztetésétől tar
tózkodunk.

— Lapunk múlt számának közgazda- 
sági rovatában közlőit üzleti mérlegről a 
szedő és corrector kegyes elnézése követ
keztében elmaradt a czim, mit ezenuel 
helyrepótoluuk, irváu, hogy az a mérleg a 
„pécsi központi takarékpénztár" évi mérlege.



— A török hadsereg sebesültei részére
fc • rsesztöségünknel adakozott Néhold Maria úr- 

v ná'ma nutai ól 125 gramm tépést és 52 seb- 
k tót, ’.ielj adományt a budapesti török fókonzul- 
i. »z eljuttatjuk. Fogadja a nemesszivü adakozónó
forró köszön etünket.

— Közoktatásunk állapota 1875—76- 
ban. A közoktatásügyi minisztérium által
a képviselői) áz. számára legújabban össze
állított jelentése szerint a tankötelesek száma 
1875-ben volt 2. 124.800.1876-ban2.129.597. 
A haladók közt van Baranyamegye is. 
Az iskolába járók száma volt 1875-ben 
1.491.121. 1876-ban 1.507,031. A haladók 
közt ismét látjuk llaranyamegyét is. Az 
iskolai épületek száma 1876-ban volt 15.388. 
A tanítók száma Magyarország összes nép
oktatási intézeteiben 1875-ben 19,954 volt. 
Egy-egy tanítóra 59.9 tanítvány jutott. 
Ezen elősorolt örvendetes haladás mellett 
egy igen sajnos jelenség is van feltüntetve, 
u i. hogy 1876-ban az előző évhez ké- 
i>; s; a gymnasiumi hallgatók száma 447- 
1 I szaporodott, a reáltanodái hallgatók é 
j) dig 785 tel apadt.

— Ismerd meg önmagadat. Snh. Ká 
roly drezdai lakatos legény nem rég a 
boroszlói postahivatalnál 100 markát akart 
utalványozni. A póstabivatalnok megkérdi, 
hogy kicsoda az. utalványozó? „Sch. K.
— (’zime? .Seb. K. poste restantc Drez
dában." — .Atyja ez önnek, vagy fia*? — 
.Nem én magam vagyok." — .Hogyan 
hát ön magának a postán klild pénzt?" — 
„Igen, magam is Drezdába utazom." — 
„M.érr nem viszi tehát magával a pénzt?“
— .Hiszen épen ebben vau a dolog bibije" 
monda a lakatos legény, .ha a pénzt ma- 
gnmná! hagyom, ugv Drezdáig egy kraj- 
ezár sem marad belőle. Jól ismerem én 
magam, azért kérem vegye fel a pénzt.
In g\ Drezdában majd én vehessem föl."
T. rmészetes, hogy a legény kívánsága tel
jesítve lön.

Lapunk mai számának melléklete 
tar alm izza a . Viszhang“ czimii rzikl; vé
li t és Színműi/ Ignác: úr válaszát Balogh 
Pál i/r czikkére. Az audiatw et altéra pars 
elvénél f.iijeu közöljük a czikkeket, a nélkül 
a: uhun, hang tartalmuk és styláris szerkesz
tésekre nézve a felelőséget magunkra vállal
nák.

I R 0  I) A L  0  M.

4 J  z e n e i l l ü v e ú .  T áb orszk y  és P arsch
rii-niz.’ti i.. n inűkere9ketlésében (Budapest' inegje- 
■ itt- Hárem kedvelt népdal; 1. .Baja varos szép 

hely n vau.* 2. „Kelméd sem jött hat ökörrel 
a világra.* [Urain, uram. gazda uram.J — 3. 
.o-szel száll a vr lya madár keletre." Ének hangra 
z ugéra ki. réttel alkalmazta l lu b e r  Saudor. 
Ara lio kr h dalok aként vannak zongurara al- 
kabi azva. hogy azokat ének nélkül is el lehet ját
szani. miután a dallamhangok a zongora részben 
is beufoglaltatnak.

li-ik m agyar ábránd legkedveltebb nép
dalok lelett. 1. „t‘e vagv. te vagy barna kis lány."

2. .Jaj beb fényes csillag ragyog." — 3. .Korcs- 
marosné bort ide a kupába." — 4 ..Csak egy szsp 
lány van,a világon." Zongorára sierzé Ábrányi 
Kornél. Ára 1 frt. 50 kr.

H e l i n e r  V i l m o s  könyvkiadó hivatalában
j Budapest. Kalap- utuza 4.j megjelent „Az ördög 
tia é* a három vörös emb^r* francHa legújabb tár
sadalmi regénynek 15. füzete. Márton ffj Frigye* 
áltál íorditva. eredeti kepekkel illusztrálva. Ara
egy füzetnek 25 kr.

== A -Magyarország é* a Nagyvilág*
i 5-ik számának tartalma: S/.öveg: Budenstedt 
Frigyeá. ilirza Saffiból. Költ. [Csukásai József.)

Feuyes házasság. Reg ény a magyar társadalmi 
c ötből. V jrtessi Arnold.] Egy egy p tömi k irály- 
leány. lörtenelmi regény, irta Ebera György, for- 
.it*»tta Huszár Imre. ..V-ik Ferdinand.** Rajz.
iBüt-uer Júliától.] — Egy repülő gép terve. — 
1* r> k példaszók a keleti kérdéshez. — Olaszor- 
8/ .gi képek. - Nemzeti színház. — Bécsi kép. — 
Kul^nlel* k sat. — Rajzok: Bodenstedt Frigyes. 
Egy repülő gép terve. -  Becsi kép. — R .ma.
Az uj királyi pár. Umberto király, Margherita ki- 

-iyn Kiadó hivatala Budapest. Athenaeum. Elő
fizetési nra egy évre 1U frt. Fél- es negyedévi 
előfizetések is elfogadtatnak.

== .TanszabudsAfr44 czim alatt egy uj heti 
>P j iei.t meg mint a hazai egyetemi s akadémiai 
Bús. j  közlönye. Szerkeszti Brix Iván. Kiadó hi- 
'tal.; Budapest, türdo-uteza 4. az. Előfizeted ara

• iry evre 4 Irt.

j== Előfizetési felhívás a „ B o r á sz á ti La-
l • k" 1S7S. évi folyamara. A ..Borászati Lapok** 
*z évben az 5-ik. illetőleg elődjével a Borsziti 
1* özetekkel a 10-ik evfolyamatba lepuek. Oly idő
• z, melyet il\ speciális szaklapok közül kevés szó
kéit megérni. Ezen körülmény arról tesz tanúsá
got. i* iszéiint a ..Borászati Lapok** csakugyan 
S'.iik>- get és pedig tekintve hazánk óriási bor- 
terinel -fet. s kezdetleges szellő- és borkezelését, 
valamint a csekélynek sem nevezhető kivitelt — 
e. eto szükségét p*-tudnak.

Hoznak, a ..Borászati Lapok44 eredeti és for
dított szak czikkeket a szóllóniivelés és pi: czeke-

köréből; figyelinezt tni fogjak a t. bortermelő 
öz< ti .*• t minden újabb mozzanatra, mely őket 

erdekeli-eti Újabb találmányok akár a chemiai, 
akár a physicai térén azonnal ismertetnek, s vilá
gíts rajzokkal illustráltatnak.

A ..Borászati Lapok44 megjelennek minden hó 
10-én es 25-eii. eg*. a szükséghez kepest másfél 
tömött ivén. Előfizetési ára egész évre 3 frt, 
mely egyszerre küldendő be. Félévi előfizetések 
nem fogadtatnak el. az előfizetési összeg leg
jobb. n posta utalvány nyal alólirotthoz, mint a budai 
orsz. borászati intézet igazgató tanárához intézendő 
Budapestre [vízivárosi posta). A „Borászati Lapok** 
külön is meg fognak jelenni év végén; de 4 frt 
bolti trón, i ily bolti példány kevés fog készlet
ben tartatni.

Budapesten. I87í\ január Ló 15-én.
Molnár István, 

szerkesztő es kiadó tulajdonos.

K Ö Z G A Z D Á S Z A T .

A m a g y a r  k is b ir to k o s o k  o r 
szágos földhitelegyesületét létesítő bizottság 
í. hó 12 én teljes ülést tartott az eluük 
F e s z t e t i c s  Pá l  gróf elnöklete alatt és 
tagjai túlnyomó részének részvételével. El

nök bemutatja a király <5 Felsége legke-
gyelmesebb erkölcsi és anyagi támogatásá
ról szóló miniszteri leiratot és bejelenti, 
hogy az eddigi lé az egyesület köte
lékébe magát fölvétetni késznek jelent
kezett 47 vidéki pénz- s hitelintézeten kí
vül a bizottság legutóbbi ülése óta ismét 
kér vidéki pénzintézet: a Kassán székelő 
felsömagyarországi népgazdászati kölcsönös 
hitel- és takarék-egylet, mint szövetkezet és 
a Kaposvárott székelő Somogy kaposvári 
föld kereskehelmi s ipar hitelrészvénytársiilat 
tudatta a létesítő bizottsággal az egyesület 
szövetségébe való belépése iránti készségét. 
Úgy király Ö Felségének legmagasabb 
hozzájárulása az egyesület megalakításá
hoz, mint e csatlakozási nyilatkozatok ör
vendetes tudomásul vétettek. Ezután beter
jesztette az előmunkálatok kidolgozásával 
megbízott albizottság jóváhagyás végett 
az általa elkészített összes előmunkálatokat: 
az alapitványjegyzés és gyűjtés czéljából 
kibocsátandó (elhívást, az alapszabály váz
latot, a tőurak hoz, testületekhez, küztörvéuy- 
hatóságokhoz, községekhez sat. külön-külön 
intézendő megkereső leveleket, az alapít
va nygylijtésseí az ország összes részeiben 
meghízandó hazatiak névjegyzékét, sat. A 
létesítő bizottság elfogadta valamennyit és 
elhatározta, hogy miután az alapitvány- 
gytijtés országszerte való megindításának 
most már mi sem áll útjában, egy a léte
sítő bizottság elnöke, alelnöke és jegyzőjén 
kixül öt tagból álló végrehajtó albizottsá
got rendel ki, mely legföllcbb jövő hó ele
jéig tegyen meg minden még szükségesnek 
látszó intézbdést és az egyesület mielőbbi 
megalakulhatása czéljából bocsássa ki az
után haladéktalanul a létesítő bizottság ne
vében az alapítvány jegyzési és gyűjtési fel
hívást. Minthogy a létesítő bizottság a 
horvátok részéről ismételten fóiszóllittatott, 
hogy a magyar kisbirtokosok országos 
földhitelegyesülete — mint országos köz
intézet — működését Horváth-Slavonor- 
szágra, mint Magyarország társországára, 
is terjessze ki, egyúttal megbizatott e végre
hajtó bizottság, hogy az ezen ügyben ki- 
küldendő horvát vezérférfiakkal a létesítő 
bizottság jóváhagyásának fenntartásával 
mielőbb megállapodásra jusson.

GABONA ÁRA1C
a f. é. Január hó 19-én tartott hetivásáron.

I.oszt. II. oszt. III. oszt.
Búza 10<> klg. ft. 11.10 ft. 10.70 ft. 10.20
Kétszeres „ „ „ 9.70 „ 9.20 „ - . —
Rozs ,  „ „ 8.30 „ 8.10 „ —.—
Árpa „ „ „ 7.40 . 7.00 „ —.—
Zab „ . ■ 7.20 „ 6.80 „ —.—
Kukorieza „ 7.40 , 7.20 „ — .—

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

n > T 3 r i l t  t é r * )

liÖH/.ünot n y ilv á n ítá s .
Mindazoknak, kik szeretett és fe

lejthetlen férjem: C s é f a y  Imrének e 
bit 20-án végbement temetése alkalmá
val a végtisztességtételben való szives 
és nemeslelkü részvétük által a gyászoló 
család mély fájdalmát enyhíteni szives 
kedtek: ezennel őszinte bálánkat és kő 
szünetünket nyilvánítjuk ki.

Pécs, 1878. jan. 22.
Cséfay Imréné

és gyermekei.

N y ilv á n o s  k ö sz ö n e t .
Alolirt saját és gyermekeim nevé

ben is keseredett szívvel bálás köszö- 
netemet nyilvánítom azon nagyérdemű 
közönség minden egyes igen tisztelt 
tagjai irányában, kik felejthetlen nőm 
gyermekeit példásan szerető édes anya 
ti sti maradványai végeltakaritásáuál 
tiszteletére megjelenni, és a váratlanul 
bekövetkezett rendkívüli lelki fájdal
munkban őszinte részvétüket nyilvání
tani szíveskedtek.

Trixler Konstantin

*)Eztíu rovat alatt megjelentekért nem vállal 
felel, leget a szerk.

X A ti V E E K E M Z
laptulajdonos.

II A K S ( II E M II . KIS J Ó Z  s  E K
felelős szerkesztő. Szerkesztő társ.

IE3LÍ:r etetéseik:.
Tisztelettel értesítem a t. ez. 

közönséget, hogy a

sörcsarnokot vagyis 
t á n c t e r i n e t

a hétközit a (tokra
lakadalmasoknak vagy más há
zalóknak jutányosán bérbe adom.

t 'z ir já k  A n ta l, vendéglős 
és a sziget-külvárosi sőrcsarnok tulajdonosa
14 U - l _____________________________

S c h u M  Károly Róbert
manchesteri lakos által feltalált 
T. fír. Paz útzky E. Pécs sz. kir. város fő
orvosa, fír. Hölbling Miksa mint fíaranya- 
mrgxjci tisztifőorvos és fír. Bandtler Ödön 
közkórházi főorvos és igazgató urak által 
megvizsgált, gyakorlatilag megkisérlett és 

ajált

S O F M - S Z Í J S Z E S Z
használati módja:

Vegyitcssék */$ kávéskanálnyi szájszesz egy evőka
nálnyi közönséges vízzel, ezzel öblittessék a szájür 
25—30 másodperezig.s azután fogkefével tisztit tas- 

sék a fogaknak úgy külső mint belső íőlülete.

II a I h s a :
1. A Sopiana -szájszesz a száj- és orr üregnek 

[odvas avagy mű fogak, dohányzás vagy bármi más 
okbt'd eredő) minden bűzét nyomtalanul eltávolítja.

2. Erősb’ti a petyhüdt foghust és az ingó foga
kat, az utóbbiaknak visszaadja természetes fehér 
színüket, n eggátolja a fogkő képződését, védi a fo
gak zománczát és óv a fogfájás el’en.

3. A száj- éz orrüreg mindernemü siilyos[skor- 
butikus] bántalmait gyógyítja, üdíti és pirosítja a 
foghust é- edzi a nyak hártyákat.

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

5. Diphteritis és más torok bajoknál igen sikeres
gargalizáló szer. 2<*40.[ü- 11)
Megrendelések elfogadtatnak: l ) r .  S H m l -

l io f  A d o lf, orvos és Sipöcz István, 
Kovács Mihály, Kuncz Nándor gyógy

szerész uraknál P é c s e tt .
Weisz Ferencz úrnál M ohács, Krausz 
Márk urnái M iklós. Hcindlhofer llóbcrt 

úrnál Z o m b o r .

Hirdetm ény.
Melynél fogva alulírott igazgatóság 

részéről közhírré tétetik, hogy a Szé- 
c h é n y i - t é r e n  fekvő

CziiKlervféle egyletiC J kJ

házban
levő kávé-, sörcsarnok- és lak- 
helyiségek —  a földszinti bolt- 

helyiségek kivételével —
fo lyó  Í.H7M. év i O k tó b er  hó  1 tö l
lógva ismét ö cgymásutáni évre

bérletbe adatnak:
a közelebbi teltételek az igazgatósági el
nöknél megtudhatók.

Pécsett, 1878-ik évi január hó 1 én. 
A p écs i tn k a r c k p c u z tá r  

12 (15—2) igazgatósága.

Ércz-tisztitó-szer
arany, ezüst, ebiua-e/.Ust, broncz, pakióng, 
alpacca, alany (Nickel) stb. tisztítására.

Kapható Engeszer Miklós
ékszerésznél P é c s e tt .

Ezen kitűnő szernek nem szabadna 
semmiféle nagyobb h á z t a r t á s b a n  s 
egy d i s z in U á r u k e r e s k e d é s  b e n sem 
hianyzania miután minden tisztitő port s 
tisztító-szappant jeliessége által felülmúl.

Egy Uvegecskének ára 25 kr. o. é 
8 (2- 2)

Laibachi savanyu káposzta
úgymint finoman megvágott

besavanyított fehér répa
25, 50, 100 és 200 kilós hordókban jutányos áron kapható

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

” T S rA  ■

\f

Vendéglő  bérbeadás
ü b v £ c ! b . á - c s o 2 n L -  

A korona vendéglő IVIohácson f. é. február 
18-án d. e. 10 órakor, a városházban

tartandó árverés utján f. é. April 24-től számítandó 3f. <
1313—11 évre bérbe adatik.

A feltételek ugyanott betekinthetök.

8 ő  keresetásrat
5 ? nyerhetnek utazó helyben levő iparosok, kereskedők, egyéb ügyes

egyének és minden rendbeli woüil iig> n ö l i i i 'i  a valóban bőven jö- 
tílfi védelmező [magyarlionij a r a i t )  j á r a t l é u  clárusitása által, melyet sok- 

oldalit és nyereinényekkel még különös díszesen szereltünk fel.
6 ^ E kivit! meg többféle értékpapírokkal láthatók el az ügynökök. Az 

KaS igen kedvező feltételeken kívül ügynökünknek még azon előnye is vau, 
p f j  hogy régóta elismert intézetünk papírjai sokkal könyebbeu elárusitha-
(f y tók, mint mások. Ajánlatokat vagy személyes megkeresést elfogad a

P e s t i  b a n k  é s  v á l t ó i n t é z e t
f f y  (Jlizttef-lér 6.) B I t iU A  W. A R N O L D )

*) Több mint 30 év óta Budapesten fennálló vállalat.

a d  6431

K eskeny
útifű - mellczukorbák,

a tüdő és mcllbajok, köhögés, fojtóköhögés, 
rekedtség és tiidöhurut Itiztos gyógyszerei.

A t e r m é s z e t  á l t a l  a  szenvedés eml><rist fg 
j a v á r a  t e r e m t e t t  m e ^ h e g s e i i t h e t l c n  k e s k e n y  ut i fu  
az o n  mcjf  e d d i g  / e l  n em  d e r í t e t t  t i tk o t  f o g l a l j a  
m a g á b a n ,  m i sz e r in t  a  g é g o  « s l é g c ső  r e n d s z e r  
g y u l l a d t  n y a k h á r t y á j u r a  v a l ó  a z o n n a l i  g y o r s  
es  e n y h í t ő  l i a t áa  g y u k o r l á s á v a t  a z  i l le t  > b e t e g  
s z e r v e k  g y ó g y u l á s á t  m in , l e n  t e k i n t e t b e n  le h e 
t ő l e g  e l ő s e g í t i .

M iu tá n g y á r m á n y u n -  --------  — ___
knál a cukor «. ke.facny f e  V __/ ° / '  . /  s  ' / f f
Útifűből! |  b / t a  V c g j ' d r -  ^  l  i r t / / ,
kr í  t  k e z e s k e d ü n k ,  k ü l ö n ö s  ---------~  ^
Igjridem! e  a j á n l j u k  h a t ó  

le v ő  u h u r á a a n k a t .  m e r t
t g i l a g  b e j e g y z e t t  v é d j e g y ü n k e t  s a  dolu 
»ak e z e k  i g a z o l j a k  a n n a k  v a l ó d i s á g á t .

S c h n ű d t  Victor &  f ia i ,
«s. li. rzabatai cyáivrok Ii.-.-s, Wiojr-n. AHcgasse 48

303(10—10)
Kapható Pécsett: Lili János kereske

désében (sorház ntcza) és Sipőe.z István 
gyógyszertárában. Egy doboz ára 30 kr.

w a a m B m m m m r

k. U. 1877.

Árlejtési hirdetmény.
A nagyméltóságu m. kir. igazság

ügyi minisztérium 1877. évi deczember 
hó 15-éu 31878 szám alatt, a pécsi kir. 
ügyészség felügyelete alatt álló központi 
börtönei számára következő munkákat 
engedélyezett, és pedig:

a) l'dvari vaskerítés, és
börtön szeleid helyre 
állítására . . . .  2800 tt. 79kr

b) Külön árnyékszékek
helyreállítására . . 223 „ 04 „

e) Egy fészer munkateremmé
való átalakítására . 848 „ 36 „

Összesen 3872 ft. 19 kr. 
költség összeggel. r£H

E munkák biztosítása czéljából f. évi 
bruár hó 4 ik napjának, d. e. 10 óra

kor alulirt m. kir. ügyészségnél ajánlati 
tárgyalás fog tartatni, melyre a kellően 
felszerelt írásbeli ajánlatok a leunkiteti 
időig ugyan ezen ügyészséghez bekülden
dők, — hol a tervek költségvetések és 
feltételek a szokásos hivatalos órákban 
is betekinthetök.
V m. kir. ügyészség Pécsett 1878. jan. 8. 

9 (2 -2 )

Köszünö-irat
az

Anatherin-szájviz
g y ó g y h a tá sú ró l.

POPP J. G. cs. kir. udvari fogorvos Pécs
ben, Stadt, Bognergasse Xr. 2.

Alolirt önként ös örömmel tudatja, miszerint 
tap ló* , k ö n n y e n  vérző  Ín ye. v a 
la m in t Ingó dr. P o p p  J .
bécsi Kf.V̂ kurlt* lö^orvos ur AnaUierin-szájvivő
nek használata áltál az iny ismét viszakapt.i ter- 
iucssztes színét, a vérzés tökéletesen megszűnt, s 
a foguk döbbeni szilárdságukat visszanyertek, mi
ért is leghalasabb köszöneteniet nyilvánítom.

Fgyuttal teljes beleegyezésemet adom arra, 
bo*.y jelen iraton* tetszés szerint basznaltassék 
fel. hogy így a#, A n at lierlii-M zaj Via 

llHlJlsa a száj és fogbajban szenvedők 
előtt tökéletesen ismeretes legyen.

Kaudum 4 [4 1J
J lr .H .J , de C1u rp eu tier .

R A K T Á KAI :
P éc se tt :  Kunz, Sipőtz, Kovács, 

gyógyszertárában. Zsolnay \V. és Zách K. 
uraknál. — K on yh ád on : Kramnlin nr 
gyógysz, rtárában — .V loliáeson : Pyrker 
J. gyógyszertárában — Ni UIómiii  : Teleky 
A. gyógyszertárában — B a já n :  Misiehics 
urnái és ifj. llerzfeld fiainál. —- üiapos- 
v á r o t t : Daras J. Schröder A. gyógyszer- 
tárában és Kohlt J. urnái. — Szeg/.ftrdoii: 
Bahsay M. gyógyszertárában.—T o ln á n :  
Fichtel, Groff J. gyógyszertárában. — 11 ö- 
gyés/.en : Pausz St. fiai — V illány ban: 
Fekete E. gyógyszertárában. — Z om b or  
b án : Faicioue G. ,t Heindlhotfer Bobért 
uraknál.— Paknon: Flórián János gyógy
szertárában. — V erő ez. én  : Bősz F. K. 
gyógyszerésznél. — B áttaN zéáen: Poseli 
gyógyszerész urnái, S z ig e tv á r o n : Ko- 
hárics K. urnái, V alpán: Deszatky gyótgy- 
szerésznél, VI á g o e s ő n : Szép gyógysze
résznél, K a lo c s á n : Schinktvics gyógy
szerésznél.
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