
VI. évfolyam. Pécs, 1878. február 16-án 7-ik szám.
E l» (ize té» i d íj :

Kostán va!ív Pécsett házhoz 
küldve: egész évre 5 ft., fél
évre 2 fi t. 50 kr.. negyed évre 
1 ft. 25 kr. egyes szára 10 kr. 
Megjelenik minden szomba
ton. Egyes számok kaphatók 
Weidinger N. könyvkeresk. 

(Széchényi tér). PÉCSI FIGYELŐ
H ir d e té se k  ára :

Egy négyhasábos pot.it 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.

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

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

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

Majláth-tér 22. szám alatt.

tudtul is adott ezen szavakkal: „Fe- 
rencz József császárnak nem Bécs
ijén. hanem Budán van királyi széke."

így áll mai napság a politika, 
mit Kossuth szerényen az exigentiák 
tudományának nevezett; holott az 
nem egyéb, mint az önérdek szülte 
esalfaság tana.

II.
E világon mindennek meg van 

oka foka. Nincs esetlegesség, nincs 
vaksors. Az események csupán kö
vetkezményei az azt megelőzőitek
nek ; gyümölcsei az elvetett magnak.

Amely pomologus figyelmes vizs
gálata alá veszi a magot: biztosan 
meghatározza előre az abból szárma
zandó gyümölcsöt. — A politikus 
a múlt idők eseményeit s a jelenkor 
körülményeit fontolóra véve: bátran#, 
kimondhatja jóslatát a bekövetkezendő ' 
események felől; biztos az is, mint 
az elvetett magnak: a gyümölcs; az 
életnek: a halál.

Kossuthnak kassandrai jóslata is
meretes, mely kevés szóval elmondva 
ez: a török birodalom bukása után 
következik Ansztria-Magyarországé.

Kutassuk ennek magját, vagyis 
okát fokát, s menjünk vissza a tör
ténelem fonalán 350 évet:

Szapolyai törekvését ellenezte 
Magyarország: Magyarországot cser
ben hagyta pálezatöréskor Szapolyai. 
Ennek következménye lett, hogy 
Magyarország megkötötte a frigyet 
Ausztriával I. Ferdiuaud uralkodása 
alatt persoual unió alapján. Ezen 
frigy megszakadt 1848-ban, s lett 
belőle 1867-ben közösügyes unió. — 
A frigykütés előtt jó szomszéd volt 
e két állam: a frigykötés után pe
dig lettek folytonos viszály közt élő 
házastársak, léi mert mindegyik fél 
maga ura akart lenni: hekövetkezett 
a nyelvelés, majd később az öklö- 
ződés; mi által megfogyott mind
egyiknek ereje: s lesz belőle - ta
lán a tavaszra kikelendő — férges 
mag- ________

350 évvel ezelőtt a poroszt alig 
ismerték Európa dúsan termő Föld
jén ; de azóta a kis porosz mag gon
dos ápolással annyira életképes lett, 
hogy az abból nőtt erős tölgy most 
egész Európát beárnyékolja. — Ez 
alatt a nagy fa alatt ül most csen
desen egy furfangos, de ügyes fu- 
rulyás, kinek dallamára felébredt az 
északi medve, s hatalmas karmaival 
letépte a félholdat Mohamed egéről.

De hát ebből mi lesz? Hát biz 
az lesz, és úgy lesz, amint Kossuth 
mondta: tudni illik, hogy Ausztria- 
Magyaiországból a musikaszóra a 
német sógorok a nagy fa alá men
nek deutschot tánczol ni; — a szláv 
atyafiak meg eleinte örömittasan fog
nak gyönyörködni a medve dörmö- 
gésén, későbben pedig nyögni öle
lései alatt; — mi meg magyarok 
felmegyünk ős Budára a Henczi szo
borhoz, (?) s ott mint ismert gene- 
rosa natio, még egyszer és utoljára 
elkiáltjuk torkunk szakadtából a vi
tám et sangviuem pro rege nostro-t, 
s fejedelmünk körül mellünkkel véd- 
paizst formálunk.

Hát osztán mi lesz? Lesz Ma
gyarországból önálló, senki által 
többé nem háborgatott, boldog ország, 
legalább Bécs felől majd békén 
hagynak.

Z . . .  e.
Közöltük e czikket, mint egy napja

inkban nem magában álló optimistikus né
zetet, mely csak azon nagy tévedésben van, 
hogy megmásithatlan ténynek veszi az 
orosz fenhatóságot a volt európai Török
ország felett, azonban minden jel oda mu
tat, mikép Európa, habár későn, de mégis 
ellenszegülend az orosz hódítások korláto
kon túl terjeszkedésének, és hogy éltből 
eredetét veendő európai conrtagratióban 
hazánk elsőrendű szerepet fog vinni. — 
Hogy pádig a háború esélyei kíszáiuithat- 
lanok, azt a múlt évnek története eléggé 
mutatja, azért nehéz lenne a franczia-né- 
met revancheháboru végeredményét is meg
jósolni, mert erre nemcsak a hadseregek, 
hanem a social democrata, a katholikus 
és a particularistikus elem is nagy befő 
lyást lógnak gyakorolni. Ne reménykedjünk

Elmefuttatás a keleti 
kérdés felett.

i.
Sokaktól és sokszor hallottam, 

hogy amig Plevna állt, nekünk csak 
kardunkra kellett volna ütni, s meg 
lett volna mentve Törökország.

Ennél én még nagyobbat mon
dok ; azt nevezetesen, hogy ha Ausz- 
tria-Magyarország halt-megálljt ! !! 
kiált az orosznak, még a Prutkot 
sem merte volna átlépni.

Igen ám, de nem ezt akarta Bis- 
mark: hanem azt, hogy az ő ked
ves szövetséges társát az oroszt jól 
elpáholják; mit el is ért részben a 
dicső Ozmán pasa által. De ez még 
nem eiég Bismarknak; azt is akarja, 
hogy az ő másik szerelmes szövet
ségesét Ausztria-Magyarországot is 
döngessék el.

Így osztán még egy darabig ő 
lesz legény a Makkhetes csárdában; 
merthát egyik vetélytársát aírancziát 
rövid időre már maga eléggé ellátta.

És ezt igen okosan gondolta ki 
Bismark. mert bárom hegyes és erős 
kar> közt kellemetlenül kell magát 
éreznie. Ugyanis, jobbról a hatalmas 
franezia, ki neki halálos ellensége, 
ki alig várja az alkalmat, hogy a 
kapott Utlegeket neki kamatjával 
együtt visszaadja; ki már e czélból 
tett is lépéseket, midőn a keleti há
ború előtt az orosszal kokettirozott.

Balról a muszka óriás, kinek 
barátságába nem bizhatik, ki Péter 
czár testamentuma mellett, nem fe
lejtkezett meg a tilsiti találkozásról 
sem, ahol I ső Napóleon I-ső Sándor 
czárral Európának két részre leendő 
felosztásáról tanácskozott. — Elől 
Austria-Magyarország, melynek vö t 
fejedelmei német császári koronát is 
viseltek hosszú időn át, de kikin k 
utódjait Bismark kierőszakolta Né
metországból, sőt már kísérletet is 
tett saját örökös tartományaiktól is 
megfosztani, mit Königgracz előtt

TÁRGYA.
Az apostoli szék betöltése.

(Dr. Szered;/ József nr , Egyházjog“ 
czimü müvéből.)

Hiteles adatok szerint az első száza
dokban az apostoli szék betöltése úgy' ment 
végbe, mint más püspökségé t. i. a Kómá
ban egybegyült szomszéd püspökök a d e 
rűs és a római nép,1 vagy néha egyedül 
a római egyház papsága2 választotta meg 
a pápát, kit az ostiai püspök felszentelt.3 
Midőn a római császárok keresztényekké 
lettek, az előbbi választási mód fönmaradt 
ugyan, de a többször felmerült pártviszá
lyok iniatt4a császárok a választásra különfé
lekép még kiadott rendeletek által is befolyás 
kezdettek gyakorolni.5 Ezen állapot a nyu
gatrómai birodalom elenyészte után sem 
szűnt meg, hanem a  hóditó germán nép
törzsek fejedelmei alatt is fönmaradt.8 Ita
liának a VI. században történt visszafog
lalása után a pápaválasztás újból a római 
császárok befolyása alá került. Ezen idő
ben az arehipresbyter, archidiacon és pri-

1 Ezt bizonyítja sz. Kornél pápárólit 252) sz. 
Cyprián M. epist. 52: „Eligitur úgy mond, quietus 
et modestua.et quales esse consveverunt, qui ad hunc 
locum divinitns eligitur. de Dei e t t ’hristi ejus ju- 
dicio. de clericorum pene oranium testimonio, de 
plebis, quae tunc affuit, sufl'ragio, et de sacerdotuiu 
antiquorum et bonorum virorum collegio . . . cum 
Fabiani locus. id est locus Petri vacaret.“

7 Massarelii állítja, hogy e betöltési mód hasz
náltatott egész Antii r pápáig lf  235).

3 Az ostiai püspök ezen joga a IV. szazadban 
már világosan el volt ismerve. I.enfant: Hist. du 
Conc. de Const. T. II. p. ISO.

4 A választással járó pártoskodások néha vé
rengzésig fajultak; példa erre az. ami sz. Kamaz 
366-iki választásánál történt, meiyuel az Ursinius 
r.sz>n állott ellenpártiak közül, mint Ammianus 
Marcellinus pogány Író L. 27. c. 3. bizonyítja, szaz- 
harminezhet esett el.

5 A választásoknál többször merültek fel vi
szályok, melyek a császároknak alkalmu1 szolgálták 
beleavatkozni; vagy rendeleteket kiadni. Lsd. Valen
tin. 1, imp. epist. ad Piniau. I’raet. Urb. [Mansi T. 
III. e. 654] a Siricius és Ursicinus [385.] közt fel
merült viszályban: és a Bonifacius és Eulalius kö
zött felmerültben. Rescript Honor. Aug. ad Bonifác. 
I. [c. 2. Dia*. IC V II; c.8. D iai I.XXIX.

* Edict. Odoacr. Reg. a 483. található c. 1. §.
• Dist XCVII. [Symmach. in Conc. Rom. a. 502.]

micerius (irodaiönöky, kik a széküresedés 
alatt a kormányzatot vitték, a ravennai 
exarcbát az esetről tudósit ik, azután a 
római derűs, a római nagyok és a nép 
uiegválasztá a pápát. A választásról szóló 
okmány az exarcliálioz, ettől a választás 
megerősítése végett7 a császárhoz külde
tett. Ha a jóváhagyás megtörtént, a lel
sz entelé.s a szokott módon végbement.8 A 
Vili. században a megválasztott pápa csak 
a frank császár részéről történt jóváhagyás 
és a császári követek előtt letett eskü 
után cousecráltatott. A 1 \. században, mi
dőn a pápák mind nagyobb politikai ön
állóságot nyertek, II. Miklós 10511-bon uj 
választási rendet szabott, melyuélfogva a 
pápaválasztás a császári jogok épentartása 
mellett,2 a suburbicarius püspököket illette; 
a nép valamint a clerus csak helyeslését 
nyilvánitá. A még II. Miklós által is elis
mert császári jóváhagyás a XII. század
ban kijött a gyakorlatból. Lassankint min
den egyéb befolyás megszűnt, s a maiuap 
a pápaválasztás a bibornokok kizáró jo
gát képezi.

A jelenleg érvényes jog a III. lateráni 
11170.); a II. lyoni (1274.); a vieunei (1311.) 
közzsinatok végzésein; továbbá VI. Kele
men (1351.), II. Gyula (1505.), IV. l ’ius 
(1562.) XV. Gergely (1621.), VIII. Orbán 
(1626) és XII. Kelemen (1731.) pápák 
rendeletéin nyugszik. Mindenek előtt a pápa 
halála ünnepélyesen constatáltatik. A bi- 
bornokkamarás háromszor szólitja fenhan- 
gon a pápát, s midőn választ nem kap, 
ezüst kalapácsosa! háromszor érinti a ha
lott homlokát.

I. A couclave. Az elhunyt pápa holt- 
teteme a pápai méltóság diszjeleivel fel 
ékesítve* 10 Péter temploma egyik kápolná-

7 Melyért nagy összeg pénz fizettetett, melyet 
először Constantinus Pogonatus [6S0| Agáthó pápá
nak engedett el. [c. 21. Dint. LXliI.|

“ Liberdiurnus cap. II tit. 1—7.
* „Salvo — mondja 11. Miklós — debito be

nőre et reverentia Heinrici . . . sieut jam mediante 
ejus nuncio . . . concessimus, et successorrm illius, 
qui ab hac apostolira sede personaiiter hoc jus im- 
petraverint.“ E szerint személyes volt ezen, oly 
gyakran majd roszul hasznait, majd b.torolt jog.

>“ Ez régi szokás, már I. Adorján papáról ol
vassuk : „Sepulto suinmo pontitice et universali Papa 
Hadriano, apostolicis infulis iuvoluto, úti mos est 
romanum sepelire Episcopum “ Anast. Bibi. in vita 
Hadr. I.

jában közszemlére három napra kitétetik.2
Széküresedés alatt a szentszéket a b i bo r 
ii ok-ca  m e r l e n  go képviseli, s viszi a 
kormányzatot még más három bibornok- 
kal, t. i. a három bibornoki rendnek fejei
vel (capita ordinum), ezek azonban a conc- 
lave megkezdése napjától kezdve lemon
danak, és minden rendből egy-egy másik 
következik, három napra, mi ekéut, ily 
turnusban folytatódik inig a conclave tart. 
A bibornokok, a pápa halála után tartott 
első ülésen (cougrcgatio), a választásra 
vonatkozó törvények felolvasása után arra 
esküt tesznek, s közülük néhány a eou- 
clave elkészítése körüli intézkedéssel uicg- 
bizatik. Ez az egyik pápai palotában,11 
vagy más alkalmas épületben rendeztetik 
be.12 A conclave szükség esetén bárhol, 
tehát Róma városán kívül is tarható.13 A 
következő ülésekben a couclavisták, vagyis 
azok, kik a conclavéba vonulnak és az 
annak őrizetével megbízott egyének meg- 
választatnak. A szobácskák (cella) a hatodik 
napon kisoroltatnak;14 a kilenczediken 
pedig tiktos szavazás utján a conclave sé 
zárlatra való felügyeletre három bibornok 
(capita ordinum, capi d' ordini) válasz
tat ik.

Eközben a pápai exequiák elmúlnak 
és a pápa tetemei a Péter templomában 
levő közös pápai sírba ideiglenesen leté
tetnek.15 A tizennegyedik napon a Szent-

" IX. l’ius a Quirinálbau választatott meg.
13 A palota ugyanazon emeletén lévő termei 

deszkák áltál apró cellákra osztatnak; minden bibor
nok kettőt kap, egyet maga és egyet conclavistái 
szamara, a cellákat, melyek csak a legszükségeseb
bekkel láttatnak el, bezárni nem szabad

13 Const. Nicol. II., Gregor X., Clement VI. — 
Ez újabb időben is történt VI. l ’ius 171)9. aug. 29-én 
történt halála után a conclave Velenczében tartatott. 
Kezdődött 1799. dec. 12-en. joleuvolt 34 bibornok, 
és 1800. mart. 14-én választatott meg Card. Barna
bás Chiaromonti ord. S. Bened. ki VII. l’ius nevet 
vett fel.

14 Const. Pii IV. 1562. Sj. 13. — A bibornokok 
czimerei saját celláik fölé tűzetnek, a cellák belül 
vörös vagy zöld, s csak a meghalt pápa áltál kineve
zetteké violaszin posztóval vonatnak be.

15 A pápák közös sírja sz. Péter templomában
a „Capella cborus cauonicorum, et benelicatorum”
melletti oszlopban van mintegy 3 —4 ölnyi magas
ságban; a sir külső felirata mindig az utolsó meg
halt papa neve; eddig rajta „Georgius XVI.“ volt
olvasható Innen később a papa áltál meghatározott
helyre tétetik; ha a papa tüzetesen nem határozna

azért szerfelett arra, hogy az ausztriai né
metség haza megy Németországba, erre 
az ausztriai németség csak kényszerítve 
lesz hajlandó, mert sokkal jobban érzi ma
gát addig, míg Magyarország és Galícia- 
Lodomeria zsírját szívhatja. „Non missura 
cutem, nisi piena cruoris hirudo.14 — Pe
dig ez a piúcza soha sem lakik jól.

Az utolsó órában.
A kecskeméti 48-as párt vezérbizott

sága felhívást intéz a fúzió napjaiban a 
párttól elszakadt tagokhoz, felszólítva őket, 
hogy tekintettel a hazát fenyegető ve
szélyre, lépjeuek vissza ismét a pártba.

E felhívásból közöljük a következő 
sorokat :

Már csak arasznyi idő választ el ben
nünket azon időpont évfordulójától, a mely 
ben ezelőtt három évvel kiváltatok soraink
ból, — ki azon zászló alól, a mely alatl 
velünk vállvetve, oly hossza időn által s 
oly jó meggyőződéssel szolgáltátok kedves 
hazánk érdekeit: — és átléptetek egy más. 
egy akkor egészen uj, ismeretlen zászló 
alá, a mely alatt — a régi deákpártiakkal 
egyesülve — egy uj párttá, a szabelvü- 
pártra gyiijtétek magatokat!

Mélyen sebezte szivünket akkor ez 
elszakadás.

Testvérek, választópolgártársaink! most 
ime a hossza, — és a hivatottaknak az 
erélyes, a tehetséges, a jóakaratu, a hon
mentő munkálkodásra bőségesen elegendő 
tért és időt nyújtott három év lefolyása 
után, testvériesen és felemelt fővel kérde
zünk benneteket: megkaptátok-e nemes 
bizalmatok illő és méltó árát? Van-e önálló 
nemzeti bankunk? van-e önálló vámterü
letünk ? haladt-e előre, izmosodott-e három 
év alatt gazdászatunk. iparunk, kereske
désünk ? fokozódott-e a nemzet keresetké
pessége ? megbirhatni az óriási államadót ? 
lett-e beható és erélyes intézkedés téve 
arra nézve: hogy ne férkőzhessen a haza 
anyagi érdekeihez kár, pusztító kárrá ? — 
ne a nemzet tekintélyéhez szellemi vereség, 
szégyenitő vereségre ?

Kérdezünk továbbá : ha vájjon mos
tani kormányunkat tarthatjátok-e olyan
nak, a mely ezen elkerűlhetlenül szüksé
geseket édes hazánk részére eszközölni, 
megteremteni képes — avagy csak haj
landó is lenne.

Kérdezünk végre: ha váj jon tartjátok-e 
olyannak külpolitikánkat, amely a nemzet 
becsületének és életkérdésének megfelel ?

Tudjuk, meg vagyunk győződve arról:

lélek segítségül hívása, ünnepélyes szent
mise, és a bibornokokhoz intézett s az 
egész egyházra nézve oly nagy horderejű 
választásra vonatkozó szónoklat után a 
pápai kereszt eliilvitele mellett ünnepélyes 
menetben a bibornokok ésconelavisták16 
a conclavéba vonulnak, a kápolnában a 
választási szabályok újra felolvastatván, 
rajok még egyszer esküt tesznek. Estefelé 
bizonyos órákban haranggal jel adatik, 
hogy az oda nem tartozó egyének a con- 
lavét elhagyják. Egy ajtót kivéve, a többi 
bejárások befalaztatnak, s a conclave, min
den ki- vagy befelé való közlekedés meg- 
gátlására katonaság és e czélra kirendelt 
magasabb állású egyének által őriztetik.17 
A külvilággal ezentúl se írásban se szó
belileg nem közlekedhetnek.18 A conclave 
helyén levő bibornokok a többiek beme
netele után még három napig elváratnak; 
ennek elteltével többé be nem mehetnek. 
A vidéki és távol levő bibornokok későb
ben is, de csak ha még meg nem történt 
választás előtt érkeznek meg, beeresztetnek. 
A bennlevők a conclavéból addig, mig a 
pápa meg nem választatott, ki nem bocsát
tatnak, kivéve orvosilag eskü mellett bizo-

meg. hogy hol akar temetkezni, akkor sz. Péter 
templomában temettetik el.

18 A conclavistakhoz tartoznak : minden bibor
nok személyére két, kivételképen a nagyon öreg vagy 
beteges bibornok részére bárom szolgálattevő [Const. 
Pii IV. In eligendis §. 13.], a harmadik conclavista 
a hetedik ülésben történt titkos szavazás utján en
gedhető meg; ezek lehetnek clericusok, vagy laicu- 
sok, de legalább egy évig a bibornok szolgálatában 
kellett lenniök (idézett Constit §. 17.) Ezeken kívül 
a conclavéba vonulnak: hat ceremoniamester egy 
szám okra rendelt szolgával, egy sekrestyés, egy szer
zetes gyóntató, egy titkár két segéddel és egy szol
gával, két orvos, egy sebész, egy gyógyszerész egy 
vagy két segéddel, két ács, két kőműves, két borbély 
egy vagy két segéddel és végre általános szolgálat
tételre 35 egyén. Mindezek nem lehetnek a bibornok 
rokonai, s a bevonulás előtt titkos szavazás utján 
választatnak (id. Const. $j. 18. .

17 A conclavéba a nyíláson beadott ételek edé
nyei a külvilággal való közlekedés megakadalyozasa 
miatt naponkint gondosan megvizsgáltatnak. (Const. 
i’ii IV. ij. 22. 23.| Az ételek minőségére nezve IV. 
Kelemeü intézkedik: „Licet in Const. “ 1351. §. 3. 
Az étel- és italban való megszorítás, mely a válasz
tás gyorsítása miatt van előszabva, ma már nem vé
tetik oly szigorúan.

13 A Const. Pii IV. g. 20. szerint azon bibornok 
büntetése, ki a külvilággal barmikép közlekednék : 
méltóságának elvesztése, és az excommunicatio latae 
s ententiae.

hogy felvett kérdéseink egyikére sem fe
lelhettek — honszerető igaz szívből — 
igennel ! !

„Jöjjetek testvérek, — csatlakozzatok 
ismét hozzánk, és vállvetve mentsük meg 
a közös anyát — édes szép hazánkat!

Félre a kicsineskedő vonakodással!
Hogy a múltban houszerető szivetek 

hitelt adott a farizeus houmentő hazug 
Ígéreteinek: az nem lehet, — az nincsen 
a ti szégyenetekre!

Hogy jóakarata nemes bizalmatokat 
megesalák arczulverék : az nem lehet, — 
az nem is a ti bűnötök!

Testvéri szeretettel, és most már oly 
sok kiábrándítható csalattatások után, tel
jes bizalommal is hivunk:— jöjjetek kö- 
zibénk ismét, — de a keserű múltak reo- 
riminátiónak még csak távoli árnyékát 
sem fogjátok találni, tapasztalni, érezni!

Jöjjetek ismét közibénk!
Jöjjetek ! — még most közös erőfeszí

téssel talán megmenthetjük szép hazánkat!
De ha a közeli küszöbön álló válasz

tásoknál is megengedjük azt, hogy ismét 
egy olyan kor náuy emelkedjék polezra, 
a mely a magyar haza összes polgárainak 
egyöntetű észjárását, egyhangú érzületét 
és kif'ejazett jogos kívánalmait semmibe 
sem véve, menni fog továbbra is a közös 
bank, a közös vámterület és a nyílt musz
kabarátság elátkozott utján: — akkor csak 
egy viperával lelkűnkben, csakis azon ve
lőt égető lelkiismerettel szivünkben hal
hatunk meg, hogy szülőnket, a szép ma
gyar hazát senki más, mint kizárólagosan 
mi magunk, és pedig tudva, tehát kész
akarva, saját gyilkos kezeinkkel öltük 
meg ! !“

— B éesb ö l J e le n t ik ,  h o g y  az
osztrák császár és magyar király vetó-joga 
a pápaválasztásnál kétségbe nem vonatott 
és szükség esetén gyakoroltatni fog. Ez
iránt Simor bibornok-érsek részletes utasí
tásokkal és felhatalmazásokkal lett ellátva.

— O rszá g v ilá g  a rró l b eszé l, 
hogy a mozgósítás elrendeltetett. Tény az, 
hogy a t a r t a l é k t i s z t e k  hadi fölszere
lésük teljes s jó karban tartására szólit- 
tattak föl. — Tény továbbá, hogy a tar
talékosok tartózkodási helyeinek fölül vizs- 
gálása elrendeltetett; az egyes ezredpa- 
rancsnokságokhoz az „e shet  öle g es“ 
mozgósítás esetére a rendeletek s infor- 
mácziók szétküldettek s hogy a szekeré- 
szeti osztályok teljes létszámra egészittet- 
tek ki s az e körül fölmerült hiányok pó
tolhattak. Kendeletek tekintetében szóval 
megtörtént minden arra, hogy badizenet

nyitott betegség esetét. Azon bibornok, ki 
a conclavét elhagyja, többé vissza nem 
mehet s szavazata elenyészik.

II. A választás.
1. A cselekvő választási jog. Ily jog

gal bir minden bibornok, aki a diakoni 
rendet felvette,19 * habár a bibornoki jelvé
nyekkel még fel nem ékesittetett, vagy a 
száj becsukása és kinyitása rajta még 
végbe nem vitetett volna is ;2 0 gyakorol
hatják e jogot még a kiközösített, feltilg- 
gesztetett, vagy tilozat alatt levők is.21 A 
A távollevőket külön meghívni nem szokás, 
de a pápa haláláról a eollcgium titoknoka 
által tudósitt ituak. A távollevő bibornokok 
Írásban vagy procuratorok által nem sza
vazhatnak.22

2. A szenvedő választási képesség. VI. 
Orbán óta (1378.) szakadatlan gyakorlás 
folytán csak bibornok szokott választatni;*3 
azonban érvényesen választathatnék akárki, 
még világi, sőt neje beleegyezésével nős 
férfiú is.*4 Korra nézve 30 év mint más 
püspököknél épen nem kivántatik ;*5 csak 
az szükséges, hogy a megválasztott ép 
észszel birjon és legyen oly korban, mely
ben itélőtehetsége ki van fejlődve. Kizár - 
vák ennélfogva: a gyermekek, s kik eszük 
teljes használatával nem birnak, u. m. az 
őrültek, bárgyuak. Érvénytelen volna to
vábbá a meg nem kereszteltek, eretnekek, 
nők vagy azok megválasztása, kik önma
gukra szavaztak, vagy kik sitnonia vétség 
miatt lettek elmarasztalva.

3. Maga a választás.
A conclavéban levő minden bibornok

19 Const. Pii IV. §. 25; Const. Sixt. V. „Post- 
quam verus“ 1856. dec. 3. §. 3.

30 Decret. Pii V. 1571. lan. 26.
31 Clem. 2. de elect. [I. 3.]; Const. Gregor. XV. 

„Aeterni Patris“ §. 22.
33 Const. Greg. X.; Const. Pii IV. §. 5.
33 S pedig különbség nélkül akar püspök-, pres- 

byter- vagy diacon-bibornok.
34 A XII. század .végétől kezdve a következő 

pápák nem voltak a bibornok testület tagjai: 111. 
Orbán (1185—1187.) milánói érsek; IV. Orbán
1200—1264] jeruzsalemi patriarcln; X. Gergely 
1271—1276] lüttichi archidiacon; V. Coelestin 
12 4 ]; V. Kelemen [1305—1314.] bordeauxi érsek, 

V. Orbán j 1452—1370.] marseilli apat; VI. Orbán 
[1378—1389.] bari érsek. — XI. János és XII. János 
[Hinschius szerint V. ö. 279. 1.J mint világiak vá
lasztattak meg.

35 Az imént említett XI. János alig volt 20; 
XII. János pedig alig 19 éves.



Cv’Icij haderőnk tökéletesen tájékoztatva 
1 gyen. ,

— Z en ip len in ejíje  bizottma^i
vfilís-* ;«*tt indítvány következtében 

gi;’. £ (határozta feliratot intézni 
; .• orsznggyflléshez, hogy a kiegyezési 

slatoh jelen vészterhes idők- 
i . a mipoviidről kivétessenek, és azután 

_\ «,/. ;g:.zság és méltányosságnak 
:• i Ili nrk az ónálló vámterület 

'aj éin n  rjenek szabályozást.
ltor.vtxlm egye k ö zig a zg a -  

r isi bizottsága szinte kijelenté, hogy e bi
zottságot fölöslegesnek és ezéltalannak te
kinti. líoi.sodmegye közgyűlése febr. 4-ről 
a közig bizottság intézményét már össze- 
alkotásában elhibázott organismusnak te
kinti s létezését feleslegesnek mondja, mi
nek folytán hasonló felterjesztést intéz a 
belügyminiszterhez.

— B ed ek o v ich  liorvát m l*  
nisztc-r közbenjárására sikerült Tiszának 
lö liorvát képviselő szavazatának Ígére
tét megnyerni a vámügyi javaslatok mel
lett. Hat horváth képviselő ellenzi azokat, 
de ezek — meggyőződésük ellenére — nem 
fognának megjelenni a szavazásnál. (Bi
zony pedig nem arra kaptak mandátumot, 
hogy a szavazás elő! elbújjanak.) — A 
kormánypárt azon tagjai, kik a vámügyi 
előterjesztések ellen szóltak, már nem lá
togatják a kormánypárt klubbját, kilépésük 
hir szerint a szavazás után fog megtörténni.

.4 szHNZ n em z etiség ű  k ép 
viselőkkel folyt alku felől azt irja a „X. 
Fr. Presse," hogy ezek készeknek nyilat
koztak a kiegyezési javaslatok megszava
zására azon feltétel alatt, ha Wáehter és 
Bethlen főispánok elinozditatuak, mire a 
Tisza-kormány már kiszemelte volna a 
száz. klubi) két tagját a nagyktiklillői és 
-zelieni főispánságokra Hogy a horvátok 
mit kapnak eompenzatió gyanánt szava
zatukért, az még nincsen ismerve. Tisza 
a képviselőházban tiltakozott ngyan azon 
vád ellen, mintha ily gyalázatos egyezke
dést kötött volna, a mi nagyon természe
tes. mert ilyesmit csak nem fog elismerni 
a kormány. Mi légyen a dologban való 
ugv hisszük nem nehéz megítélni a kabi
net fejének eléggé ismert politikai szerep
léséből.

— A m ár csöm ört ok ozd  so k
haszontalan vámértekezleteknek még most 
sincs végük. — Rövid idő múlva ismét 
Budapesten fognak ülésezni, hogy megál
lapítsák az utasításokat Német- és Olasz
országgal megujjitandó vámalkudozásokra. 
Előbb Németországgal szeretnének tisztába 
jönni, de most már az olasz kabinet sem 
akar várni, és nem hosszabbítja meg a 
mostani állapotot ápril 1-én túl. Az osztrák 
kormány és pártjának konoksága pedig 
előre jósoltatja, hogy semmire sem mennek, 
azután az osztrák-magyar tárgyalásoknak 
amúgy sincs értelmük, mert a magyar kor
mány úgy is mindenben enged az osztrák
nak.

O R K Z Á 6 G Y  Ü L É S .
Az országgyűlés ezúttal még mindig 

a kiegyezési javaslatokkal foglalkozik, ne- 
vezetesen a vámügyi javaslattal. A képvi-
tartozik a választásban kiközösités bünte
tése alatt részt venni.26 A választásra min
dennap kétszer a harang által adott jelre, 
reggel ti és délután 2 órakor az. erre ren
delt kápolnában szintén kiközösités bünte
tése alatt tartoznak összejönni.

A választás módja háromféle:
1. Electio qaasi per inspirationem,27 

midőn a bibornokok minden előleges ta
nácskozás vagy összebeszélés nélkül mint 
egy isteni sugallatból közfelkiáltással va
lakit megválasztanak; ez ma nincs szo
kásban.

2. Eleetio per compromissum,28 * midőn
több tagra ruháztatik át a választási jog. 
Legalább két megbízottnak kell lenni;28 
mást mint bibornokot megbízni nem lehet.30 
A szavazatok többsége határoz, önmagára 
s t-ki sem szavazhat;31 ha többen vannak 
nőit ketten, maguk közül is egyet meg- 
v zt hatnak.32

3. E per serutiuium, vagyis a 
/ iv.izái ufj.ini választás. Három

z var.: antcscrntininm, a tulajdonké- 
j serutininui és postscrutinium.

■ i Antescrutirium. Itt történik a szavazó 
c/cdulákróli gondoskodás. A czédnlák a ká
polnában az oltár előtt levő asztalra tétetnek. 
A formuláié nyomtatott, vagy legalább 
egy kéz által Írott.33 A czédula három ro
vatra osztatik, a felsőben e szavak vannak: 
„Ego . . . Cardinalis ;"34 a másodikban e 
szavak olvashatók: „Eligo in suminum 
pontiticemReverendissinuiu Dominum meum, 
Dominum Cardinalem35 . . . ;“ az alsó rovat 
üres és a szavazó bibornok száma és jegye 
beírására szolgál.

Most sorsolás utján három scrutator 
és három intirmarius választotik.36 * Erre a

»  Const. Greg. XV. §. 17.
3 7 Cos t. „Aeterni Patris“ g. 1. 16. — Caeremo- 

nioniale ruman.: „l’rimus modus est, qni quasi per 
inspirationem vocatur, quando scilicet omnes cardi- 
oales quasi aftlati Üpirito Sanctu aliquem uuaniiui- 
ter et viva voce sunmiuiu pentiücem proclamant.*

33 Ezen választási mód már a X ll. századtól 
kezdve néha hasznaitatott.

*• Cun»t. „Aeterni Fatris* g. 1.: „Aliqnibus ex 
eurum collegis.“

*" Némely jogtudósok más véleményen van
nak. Pachman a 180. g-ban azt mondja: . . . „Nicht 
einen, sondern mehrere. und wenn nicht aus ihrer 
Hitte, so doch nicht aus excommunicirten Clerikern 
einstimniig wáhlen.“

31 Const. „Aeterni* §.*19.
33 Ha a megbízás után jönne valaki a concla- 

véba, ez a már megtörtént megbízást tartozik elis
merni. (Const. Greg. X.)

83 Caeremomali rom. Antescrntinii actus.
34 A pontozott helyre a szavazó bibornok neve 

iratik.
33 Itt pedig a választandó neve jegyeztetik. A 

bejegyzés viváltoztatott irassal történik.
** Egy edényben annyi czédula van, amennyi a

selőház febr. 6-án tartott ülésében két kor
mánypárthoz tartozó képviselő emelte fel 
tiltakozó szavát a ház előtt 1 vő vámszer- 
ződés ellen: H o r a n s z k y  és Kerkápo-  
lyi  Kivülök más nem beszélt. Kerkápo-  
l yi  K á r o l y  barmadtél óráig tart') bosszú 
tartalmas beszédben kelt ki a javaslatok 
ellen. Éles bonczkés alá vette a Tisza kor
mány vámügyi politikáját. Kíméletlenül rí 
mutatott annak félszegségeire, veszélyeire 
és teljesen semmivé tette amaz álérveket, 
a melyeket az ellenzéki szónokok eddig 
tán még le netn romboltak. Az ellenzék 
minden fractiója éljenzéssel fogadta a szó
nok erőteljesebb, szabadabb kifejezéseit.

A képviselőhöz febr 8 iki ülésében 
csak Zs e d é u y i  szólt a javaslat mellett, 
ki azzal kezdi meg fejtegetéseit, hogy bi
zonyítgatja, miszerint a közös vámterület 
életbeléptetése után hazánk bel- és külke
reskedelme élénkült, több iparágak emel
kedtek. A javaslatok ellen számosán szól
tak, ugym.: Sz o ngo 11 J a k a b ,  továbbá 
L u k á c s  Be r é u y  i Fe re ne z grőf Hzon- 
t a g  Pál  és Molnár  Antal ,  ki egy csomó 
finom gorombaságot mondott T i s z a  ellen.

A képviselőház február 8-iki ülésén az 
ellenzéknek diadalmas napja volt az érvek 
barczában a vámügyi javaslat felett. A 
korín, pártnak is volt szónoka, J ó k a y  
Mór,  T i s z a  udvari poétája. Hatást nem 
szült beszédje, csak visszatetszést és szá
nalmat. Az egykori balközépi politikus 
nyíltan megtagadta az elveket, melyeket 
egykoron költői melegséggel hirdetett; nem 
annyira megbotránkozást, mint inkább szá
nalmat keltett az a lealázó szerep, a me
lyet ma a hazában nem restéit eljátszani. 
J ó k a y  után He l f y  szólalt fel és kiváló 
ügyességgel, eszmeéllel beszélt, szétfujta a 
Jókai által alkotottt szappanbuborékokat 
és épen Jókai által használt érvekkel ko
vácsolt Jókai ellen. Beszéltek még a ja 
vaslat ellen Muki t s ,  Rag á l y i ,  Helfy,  
•S i m o n y i az önálló vámterületet pártolva.

A képviselőim/, febr. ‘J-iki ülése ismét 
nagy jelentőségű volt. Azzá tette ezt M o- 
e s á r y Lajosnak — a szőnyegen levő 
tárgy keretéu messze kimagasló uagylóu- 
tosságu beszéde. Parlamentáris életünkben 
ritkán báliunk oly nagy horderejű beszé
det. A magyar nemzet jövendő politikájá
nak programmját képezheti e beszéd. Ki
mutatta szóló, hogy a kapcsolat, mely 
minket Ausztriához fűz és a dualistieus 
rendszer, mely egy évtized óta Ausztria 
voutató köteléhez kapcsolt bennünket, ránk 
nézve csak vészt hozó s csak a nyomorú
ság kút forrása. A GT-iki kiegyezést elitélte 
szerinte a tapasztalat, mondja tovább, és 
nem szavak, nem pbrazisok, hanem tények 
bizonyítják ezt. Ausztriának piszkos kap
zsisága csak meghódított népet lát bennünk, 
a mely körülményre Mo cs á r y  himezés, 
hámozás nélkül reá mutatott.

M o c s á r y  e tartalomdús szép beszé
dét zajos helyesléssel és kitűnő lelkesedés
sel fogadta a függetlenségi párt.

Mocsáryu kívül a kormánypárthoz tar
tozó S z i l á g y i  De z s ő  is Tisza kiegye
zési müve ellen irányította hatásos szép 
beszédének nyilait. A javaslatok mellett 
csak H i e r o n i m i  K á r o l y  államtitkár 
tartott kötelességszerü pártoló beszédet.
kápolnában levő asztalkákon a szavazó 
ezédulák betöltése következik. Az alsó ro
vatba ismertető jegy gyanánt minden sza
vazó egy számot és szavat vagy monda
tot ir, pl. 25. Beatitudo. A ezédulák úgy 
hajtatnak össze, hogy a szavazó neve 
száma és jegye eltakartatik, de a kö
zépső rovat, melyen a választandó áll, 
nyitva marad. A felső rovat lefelé, az alsó 
felfelé kaitatik s a hajtott részek a szavazó 
által egy, de nem rendes nyomója által 
bepec.s étel tetnek.3 7

b) a tulajdouképeni serutiuium. Min 
den szavazó bibornok összehajtott és lepe
csételt ezéduláját kezében tartva, az oltár
hoz megy, letérdel, imádkozik, azután fön- 
szóva! e szavakat mondja: „Testőr Chris- 
tuiu Dominum, qui de me judieaturus est, 
me eligere, queui secundum Deum iudieo 
eligi debere et quod idein iu accessu prae- 
stabo;“ ekkor ezéduláját egy tányérkára 
(patena) teszi és az oltáron levő kehelybe 
ereszti. Ha a kápolnában volna olyan, ki 
öregsége vagy gyengesége miatt az oltár
hoz nem mehet, attól a ezédulát az egyik 
scrutator veszi át és ereszti a kehelybe. A 
conclavéban levő beteg bibornok38 szavazó 
ezéduláját egy lezárt és nyilassal ellátott 
szekrényben az intirmarinsok hozzák el. A 
szekrény a kápoluábau valamennyi előtt 
felnyittatván, a czédula a kehelybe bocsát- 
tatik. A szavazás bevégeztével a ezédulák 
megolvasása következik, ha a ezédulák 
száma a szavazók számával nem egyeznék, 
azonnal nyilvánosan megégettet ne k, és ek
kor délutáu, illetőleg másnap reggel uj 
szavazás történik. Ha a szavazásnál min
den rendben történt, a serutatorok és e 
czélra rendelt revisorok által olvastatnak 
és a harmadik scrutator által a választott 
neve kikiáltatik, a szavazatok a serutoto- 
rok és a bibornokok által pontosan fel
jegyeztetnek.

e) Pos tc rut inum.  A szavazatok fel
jegyzése után azok összeolvastatnak; vál
jon valaki elnyerte-e a szavazatoknak, már
III. Sándor, és az „Aeterni Patria* bulla 
által is követelt kétharmadát? Ha valaki 
épen kétharmadát nyerte; akkor saját sza
vazat ezédulája a serutatorok által felbon- 
tatik : vájjon nem önmagára szavazott-e?

jelenlevő bibornok, ezek nevekkel ellátva, az edény
ből a neveket a legifjabb bibornok húzza ki. (Const. 
„Aeterni.* §. 16.)

37 Const. „Aeterni.* §£. 6. 7. 9; ésCaeremonialc 
rom. Actus tertius, quintus.

33 Ha a beteg bibornok írni nem képes, akkor a 
kitöltést más által eszközölheti; ez azonban előbb a 
titoktartásra az iufirmariusok előtt megesküszik. 
Esküjét excommuuicatio büntetése alatt köteles meg
tartani.

Az ülés végén C s e r n á t o n y i  L a j o s  
interpellált a keleti kérdésben.

A képviselőház febr. 10 iki ülésében 
É b e r  N á n d o r  volt a vámügyi vita első 
szónoka; a kormány javaslatait pártolta. 
Utánua T r e f o r t  Ág o s t o n  emelt szót.Jki 
felületes modorban csak úgy könnyedén 
akart a különvélemények s a javaslattól 
eltérő egyéb nézetek felett átsurranni. A 
javaslat ellen ismét mondatott egy szak
szerű beszéd. M u d r o n y  S o m a  két őrá 
nál tovább tartó jeles beszédben alapos 
érveléssel, kiváló szakértelemmel s főleg 
iparfejlesztési szempontok hangsúlyozásá
val a ház kitartó tigyelme közt szólt a 
kormány javaslatai ellen. Mudrony Soma 
az önálló vámterületet védelmezte, porrá 
zúzva azok okoskodásait, kik az önálló 
vámterületet gazdászatilag károsnak mond
ják. Hogy Mudrony Soma ezen nevezetes 
beszéde az ellenzéknek szerzett ismét dia
dalt az érvek barczában, az természetes.

A képviselőház tebr. 12-iki ülésében 
G e b be 1 K á r o l y  szász képviselő mondta 
az első beszédet a kormány javaslatai mel
lett. Hogy bizonyos okai voltak ezt tenni 
— az kétségen kívüli. Gebbel után K o- 
r i z m i c s  L á s z l ó  pártolta a kormányt, 
utána P é c h y M a n ó és végre Wenkheim 
Béla, kik összesen sem zavartak sok vizet. 
A javaslatot Pu Isz ky A g őst., lí u ny ady  
Bé l a  ellenezték, ez utóbbi az. önálló vám
terület mellett szólt. A függetlenségi párt 
részéről Néme t h  Al b e r t  szólt sikerrel, 
ellenezte a javaslatot.

K Ü L F Ö L D .
Bécs ,  febr. 12. Egy hiteles távirati 

tudósítás tartalma ez : holnap vonul be 
Miklós főberczeg a gárdaesapatok egy 
egész dandára élén Konstantinápolyba s a 
Dolmabagdtlichéba száll, mint a szultán 
vendége. Az angol hajóhad hírek szerént 
a Dardanellákba bemenetelre a szultán for
mánját nem kapván meg. azt kierőszakolta 
mégis, de lövés nélkül hatolt be a márvány
tengerbe. — Legmegbízhatóbb forrásból je
lentik, hogy a franczia és olasz hajóraj 
parancsot kaptak a Dardanellák szorossán 
átmenni, még pedig az olasz hajóraj ;> 
hajóból, mely eddig Szolouiki előtt állott, 
nem különben az úgynevezett franczia Lé
vámé hajóraj, mely e küldetést kapta. — 
A helyzet Bécsben nagyon izgatott. A 
mozgositási rendelet aláírva készeu áll s 
legközelebb közzé fog tétetni. A mozgósí
tásra minden előkészületek meg vaunak 
téve. Pólából az osztrák-magyar hajóraj 
is megindult Konstantinápolyba.

Egy konstantinápolyi távirat szerént 
uem titok többé, hogy a török-orosz külön 
szerződés megköttetett, mely több fontos 
ügyeket rendez, melyek valamenyi európai 
hatalom beleavat kozása előtt elrejtve tar
tottnak. A portának Oroszországhoz való 
jövő viszonyán kívül, még a török hajó- 
rajnak átengedése, mint részletes hadik ir- 
pótlás; továbbá a porta beleegyezése Oob- 
rudsának egy része esetleges átengedésébe 
Románia számára is ki van kötve. Ez.en 
távirat az oroszoknak Konstantinápolyba 
közelgő bevonulását is jelzi.___________

Ha azonban a megválasztott csak egy 
szavazattal nyert is többet mint kétharmad, 
saját ezéduláját felbontani épen uem szük
séges. Ha senki sem nyerte a kívánt szá
mot, uj, az u. n. accessus-féle szavazás 
(suffragatio per aeeessuui) iutéztetik, mely
nél csak olyanra lehet szavazni, ki már 
első Ízben legalább egy szavazatot nyert, 
tehát csak hozzájárulni lehet, vagy a sza
vazástól, ha tetszik, egészen tartózkodni, 
amidőn a ezédulára e szavak iratnak : 
„nemini accedo." A pótszavazás a lent 
leírt módon mindaddig folytattatik, inig a 
kívánt kétharmad szótöbbség egy személy 
ben nem egyesül.39

III. A választás elfogadása, felszente
lés és koronázás. Amint a szavazatok két
harmada valamelyik bibornok személyében 
egyesült, ettől az eddig közelében tilt bi
bornokok tisztelet jeléül félreállauak. Ek
kor a bibornok-dékán, a legöregebb pres- 
byter- és diakon-bibornok hozzájárulnak 
s őt megkérdezik : „Acceptasne electionein 
de te canonice faetam in sunimum pouti- 
ticeui?* Ha a megválasztott nem volna a 
conclavéban, vagy uem is bibornok, akkor 
a választás helyén lévén, a conclavéba hi- 
vatik; ha pedig más helyen tartózkodnék, 
megválasztása egy küldöttség által neki

33 Lehetnek oly körülmények, midőn a most 
leirt módon a pápaválasztást megtartani nem lehet. 
Egyes pápák ily lehető körülményeket szem előtt 
tartva, haláluk esetére intézkedtek, s a szokásos mód
tól eltérőleg egy könnyebb mólót szabtak elő. (Pii 
VI. Const. „Christi ecclesiae* 1797. dec. 30.; Oonstit. 
„Cum nos superiori* 1798. nov. 13.; Pii VII. Const. 
„Quamvis nonnulli* 1804. oct. 30.; Const. „Quae et 
quanta* 1804. 31. oct.; Const. „Quae potissimum* 
1806. 6. febr.) Ha ily intézkedés hiányzik, akkor ad
dig kell várni, mig a körülmények változván, a vá
lasztás a szokott módon megtörténhetik. Vitás kér
dés a kánoujogtudósok között: mi történjék akkor, 
ha a pápa halálakor csak egy bibornok volna, vagy 
a papavalasztás előtt valamennyi bibornok megtnit 
volna? Az első esetre nézve, melyhez azon eset is 
számítandó volna, ha egyet kivéve valamennyi bi- 
bornok a conclavét jogtalanul elhagyna, a nézetek 
oda összpontosulnak, hogy ezen egy bibornok esz
közli a választást, ami itt a kinevezéssel egyenlő 
volna. A második esetre több nézet van. Az első sze
rint választanak a lateráni egyház kanonokjai; a 
a másik szerint a patriarchák, a harmadik szerint az 
összes római clerus, a negyedik szerint az egyetemes 
zsinaton egybegy ült püspökök. A jogtudósok'nagyobb 
része az utóbbi nézetet pártolja, miután itt az egész 
egyhazat illető cselekvényról van szó.

IX. Pius papa is intézkedett a pápaválasztásra 
vonatkozólag az 1869. dec. 4-ról kelt „Cum Romanis 
Pontificibus* Constitutiojaban azt rendelvén, hogy 
ha a vatikáni zsinat tartalma alatt meghalna, a zsi
nat azonnal felfüggesztessék és a pápavalasztus egye
dül a bibornokok által történjék. Egyszersmind azt 
határozta, hogy ezen intézkedése hason körülmények 
között örök időkre állandó, változhatlan szabályul 
tekintessék.

Románia.  A senátus egy titkos ülés
ben bizottságot nevezett ki, mely megbí
zást kapott a garantia hatalmakhoz lll!c 
zendő tiltakozás szövegezésével Besszará- 
biának Oroszországhoz szándékolt vissza
csatolása tárgyában. Elhatározta a kamara, 
hogy román területnek semmiféle részét 
más területben kártalanításért, vagy bár
minő más kárpótlásért nem engedend meg. 
— Károly fejedelem orosz tábornagygya 
neveztetett ki.

L o n d o n .  Nortlicote az alsóházi ülés
ben a hitel czélját illetőleg igy szólt: 
Ang l i a  kis,  de r o h a m o s  s e b e s s é g ű  
s z a p o r o d h a t á s i  k é p e s s é g ű  br i t t  
h a d s e r e g g e l  r e n d e l  kéz ik .  Egy Hé
rából érkezett távirat szerént: a porta azon 
fennáll kiállítását, mely az angol hajóraj 
uak Konstantinápolyba menetét megengedi, 
megtagadta, mert ha ezen engedély meg
adatnék, az orosz seregek megszállauák 
Konstáutinápolyt. A kormány több nagy
hatalmaknál lévő képviselőitől azon tudó
sítást kapta, hogy az utóbbiak a portánál 
egy fermán kiállítását sürgették, mely ha
jórajaiknak a Dardanellákon való átmene
tet megengedje. Minden arscnálban rend 
kívüli tevékenység uralkodik. Az angol 
hajórajnak Konstantinápolyba küldetése 
elkerüihetlen. Kiadatott a parancs, hogy 
az épülőfélben lévő hajók a legrövidebb 
idő alatt elkészítessenek. A porta megta
gadta az angol hajórajnak a Dardanellá
kon való átménelelt és azt bombázással 
fenyegeti, La az átmenetet akarná erősza
kolni. Anglia azonban úgy látszik el van 
határozva vissza nem lépni. Az Admiralitas 
uj 4000 munkást fogadott töl, kik legna
gyobb sietséggel a rendkívüli órákban is 
valamenyi a chathami kir. hajógyárban 
lévő hadihajók tökéletes Elszerelésen s 
hadilábra állításán dolgoznak.

Versai l l es .  A kamara a tengerészet- 
Imdget tanácskozásába fogott. A tengerész- 
ügyi miniszter Fontban tengernagy kije 
lentette annak szükségét, hogy a tengeré
szet tartsa meg tekintélyét, inig a szom
széd államok hatalmas tüzérséggel ellátott 
pánezélhajókkal bírnak, hasonlólag ilyene
ket kell tartani, torpedók, melyeknek ha 
tásuk tulbecsültetik, még sem lianyagolaii- 
(1 fik el. Az anyagokat szorgosan kész álla
potba kell tartani, hogy a tengerészet 
előfordulható esetben azonual csatakészen 
adhasson ki.

R ó m a. Garibaldi beteg, állapotáról 
aggasztó hírek keringenek. — A pápa 
gyászravatala a Szent-Péter templomában 
van felállítva. Arany mitra vau a fején; a 
bullát vörös főpapi öltöny takarja; — a ke
zek a vörös arannyal hímzett keztyükben 
vannak egy arany feszületet tartva, a lá
bakat vörös ezipők fedik. Ezerekre megy 
a látogatók száma, —- a tömeg csókolgatja 
a pápának a kápolna rácsozataiból kiálló 
lábait. — Pius végrendeletében a szentszék 
kiadásaira 3 milliónyi évi jövedelmét és 
bizonyos évi jövedelmet az egykori pápai 
hivatalnokok számára adományozott. Orö- 
kösseinek öcséit nevezte. Róma városa 
szegényeinek 300,0 )0 frankot hagyott.

hivatalosan tudtára adatik. Mig a válasz
tott nem nyilatkozik, a szavazók a con-
clavét el nem hagyhatják, de újabb sza
vazásnak nincs helye.

Ha a megválasztott kijelentette, hogy
a rá esett választást elfogadja, azonnal
átszáll rá a pápa minden joghatósága.
A megválasztott pápa más nevet vesz
fel ;40 a sekrestyében pápai ékszerek
kel feldiszittetik, s a sedes gestatoriau a
kápolnába vitetik, hol a bibornokok neki
kézcsók és üléssel hódolnak, inig a kar 
az „Eeee Sacerdos magnus“-t énekli s a
halászgyiirü ujjara huzatik. Ezalatt a leg- 
idősb diacon-bibornok a választási palota 
erkélyére lép és a türelmetlenül várakozó 
népnek az uj pápa választását tudtul adja 
ezen szavakkal: „Annuncio vobis gaudium 
maguum, pápám liabeinus eminentissimum 
et reverendissinum dominum. N. N. qui 
sild imposuit nőmén N. .“ (Nagy örömöt 
hirdetek nektek. Pápánk van ő emenentiá- 
jában főtisztelendő N. N. bibornok lián ki 
N. nevet vett fel.) A szent atya ezután a 
palota nagyobb kápolnájába41 megy, hol 
a bibornokok neki újra hódolnak, innen 
sz. Péter templomába vezettetik, ahol, miu
tán az oltári szentség- és az apostolok sír
jánál leborulván, imádkozott, a pápai trónra 
iil, hol a bibornokok iránta való bódulatukat 
kéz- és lábcsókkal harmadszor is most már 
a nép láttára ünnepélyesen teljesitik; az 
egész ünnepély „Te Deum“-mal befejeztet- 
véu, pápai lakába kísértetik.

A választást követő legközelebbi ün
nepen vagy vasárnapon az uj pápa a bi
bornokok egyházi és világi méltóságok 
kíséretében a sz. Péter templomába megy.42

40 Régi idők óta szokása a pápáknak, hogy köz
vetlenül választásuk után előbbi nevöket inassal cse
rélik tel sz. Péter apostol példájára, kinek addigi 
nevét iste i Üdvözítőnk azon alkalommal, midőn ót 
az egyház fejévé és alapjává jelölte ki Péterré, mi 
kősziklát jelent, változtatta át. A megválasztott pápa 
bármely nevet felvehet, de sohasem Peter apostolét. 
Némelyek szerint 11. Sergius | f  847.] volt az első, 
ki valasztasa előtt Líocca di Porco-nak hivatván, a 
nép és papság áltál kényszerittetett volna nevének 
változtatására. Ha róni ad ann. 955 n. 4. ezt XII. Já- 
nősről allitja. ki azelőtt Octaviannak neveztetett 
Mások e részben elsőnek majd IV. Sergiust if  10121, 
majd V ili. Jánost ]f 882], majd 111. Adorjánt'lf 
885 ] nevezik. Különben e névvaltoztatas csak szo
káson alapul s azért I li. Honorius |f  1227 1 VI 
Adorján | f  1523.] és II. Marcell [f 1556.] előbbi ne
vöket választás után is megtartottak.

41 Ha a választás a vatikáni palotában történik
a Sixtinaba.

43 Azon ünnepélyes szertartások között,melyek
kel itt fogadtatik, különösenteltünőaz,mely szerint 
a szertartók egyike, meghajtván magat előtte, a ke
zében tartott tányéron levő bárom csomócsepüt egy
másután muggyujtja és a légbe felveti, mindannyi-

Mohács, 1878. febr. 11-én.
Kiszállongott megint egy levél, a mely

nek Írója erővel uem akar magára ismerni. 
Hol elismeri hogy •'» ugrasztja ■ i ezen so- 
phismával teljes leveleket, hol pedig ta
gadja. Na de megismertük — mint már 
egyszer mondtuk — „tolláról* a madarat.

Bizony jobb lenne betömni azt az Aeo- 
lus barlangot, hogy azok a levelek ne 
igen szállonghassanak ki. Netn lesz azok
ból Aeol hárfája, mely csábitó szavával 
félre vezethetné az olvasót.

A többek közt mondja tiszteletes 
uram, hogy soha sem állította, miszerint 
a szigeti felosztás igazságosan lesz esz
közölve. Hisz ezzel kimondja, hogy a 
visszaélést s az igazság elnyomását pár
tolja. Tiszteletes uramnak pedig köröm- 
szakadtig kellene védelmezni azt az elvet: 
„Fiat justitia aut pereat mundus.* Na de 
régen kenték fel az igazság papjává, vé
dőjévé s most már egy kicsit elfelejtette.

Nem hiábavaló munka az a per s 
feltéve, de meg uem engedve, hogy egyéb 
sikere nem lesz, legalább is annyi erköl
csi eredményt mutathatunk fel, hogy a 
működő mérnök úr és társai üzelineinek 
egy kis határ vau szabva s legalább fel
nyitjuk szemét a károsult úrbéri közöu- 
séguek, hogy láthassa miként sáfárkodnak 
az ő bőrükre.

Azonban ne higyjc tiszteletes uram, 
nem jutottunk még annyira az igazság
szolgáltatás terén, hogy a legvilágosabb 
törvénytelenség fenn hordhassa fejéi!

Jól mondja, hogy a bírói ítélet olyan 
mint a kotta, a mérnöknek a szerint kell 
játszani. Csakhogy a mérnök úr nem kotta 
szerint játszott s azért reá kellett és kell 
ütni egy kissé kezére.

Es hogy szenvelgi tiszteletes uram 
azokat az urharialis ismereteket!? Szinte 
10—15 község úrbéri ügyeinek lefolyását 
látta, s talán még ügyvédi tanácsokat is 
adott!? — Ugyan kérem talán csak uem 
a „kecskeméti eollegyiumban* tauulta.

Azután mennyi mesét talált ki s tett 
papírra levelében. Hiába iparkodik, azért 
nem lesz Aesopus! Nem találós mesék 
azok.

Többek közt elmondja mennyire ürült 
az egyszerű ember annak a hoij írtnak, 
a mellyel valószínűleg a szállongó levelek 
Írója űzetett, s milyeu égből pottyant pénz 
volt az reá nézve. Na már ebhez nem kell 
eommeutár, midőn valaki egy hold földet 
30 ftért ad el, s ennek még örüljön is. 
Eladta ám az a szegény ember mert már 
3 évig húzzák vonják a kiosztást s mert 
ismerve az ő „boldogítóit* úgy sem re
mélt másból osztalékot kaphatni, mint va
lami elhagyatott mocsárban. Hisz éppen 
az a sajnos, hogy a mihez törvény és 
igazság szerint tökéletes joga van el nem 
nyerve, örül a fejsze nyélnek is. Az is 
sajnos, midőn az árvíz áltál károsult sze
gény polgárnak pénzre lévén szüksége — 
ezen kényszer helyzetet felhasználva vá
sárolták az illető bizonyos urak össze a 
birtokot, tehát nem jótétemény volt az 
irányukban, hanem visszaélés, mit a mér
nök úr volt szives közvetíteni.

Iparkodik a levélíró a hollót fehérre
Itt, ha még uem volna püspök, az ostiai 
piispük-bibornok által püspökké szentelte
tik.43 Az ünnepélyes mise végével a templom 
erkélyére megy, hol a legidősb diacou-bi- 
boruok által a hármas koronával megko- 
ronáztatik.44 Erre trónjáról lelkei és a vi
lág e legnagyobb és legdiszesebb templo
mának terén összegyűlt népre és az egész 
keresztvény világra (urbi et orbij apostoli 
áldást ad.

Mivel a pápa Róma püspöke is, a ko
ronázás után bizonyos, előre megbatározott 
napon fényes kisérettel a laterani sz. János 
templomába megy és ott mint Róma püs
pöke székét elfoglalja. A birtok-elfoglalás 
ezeu ténye cavaíkade vagy il possesso-nak 
neveztetik.

Végre itt lel kell említenünk, hogy a 
pápaválasztásnál némely kath. államok az 
u. n. kirekesztési joggal (jus exclusivatn 
dandi) bírnak, melynélfogva egy, nekik 
visszatetsző egyént a választásból kirekeszt- 
hetnek. Ily joggal felrubázvák: előbb a 
német császárság, ma e helyett a Magyar- 
Osztrák birodalom uralkodója, Franczia- és 
Spanyolország.45 Mikor keletkezett e jog 
bizonytalan. Minden hatalom minden vá
lasztásnál csak egy személy ellen tehet 
kifogást; azért, nehogy oly személy ellen 
haszuáltassék, kinek úgy sincs kilátása az 
apostoli székre, csak azon pillanatban gya- 
koroltatik, melyben alapos a kilátás arra, 
hogy az illető fogja nyerni a szavazatok 
kétharmadát. A tiltakozás egy, e végre 
megbízott bibornok által történik. Ha a 
tiltakozás a szavazók által figyelembe nem 
vétetnék, azért ez a választást semmissé 
nem tenné, mert a fejedelmek e joga a 
sz. szék által soha el nem ismertetett; a 
pápaválasztásra vonatkozó constitiók sem 
tesznek róla említést.

szór e szavakat kiáltván: „Sz. Atya. igy múlik el a 
világ dicsősége!* I.onovics p. 245.

43 Az ostiai piispök-bibüruok. mint a bibornoki 
collegium dékánja áltál minden még hiányzó rend 
a szokott időközök megtartása nélkül adatik fel neki. 
Az ostiai jiüspök e miatt palliumjoggal bír, mely 
neki a pápa által a többi között e szavakkal nyujta- 
tik at: „Üt eo utaris in consecratione sumini ponti- 
ticis* ]Heued. XIV. de syn. dioee. 13. 15. 8.]. Az 
ostiai püspöknek a papa püspökké szent* !hetese mar 
a 111. szazadban gyakorolt és sz. Agos on által in 
lirevio. Collat. c. 16. említett kiváltságos joga.

44 A tiara e szavakkal tétetik fej -re: „Accipe 
tiarnm tribus coronis ornataui, et scias te esse 
I’atrem Principuui et Regum. rectorem orbis, in 
terra viearium salvatoris uostri Jesu Christi, cui 
est homor et glória in saecula saeculorum. Ámen."

43 l'orubszky szerint a nápolyi fejedelem is 
gyakorolta e jogot; Schulte ugyanezt állítja, v. 
ö. 199 1.



mosni, de sehogy sem sikerül neki, mert 
az már még sem járja, hogy a működő 
mérnök úr közvetítse bizonyos dij mellett 
a birtok vásárlásokat s a megvásárlóit 
birtokot esupa közvetítésből ott és oly 
minőségben mérje ki ahol és a milyen az 
illető vásárlónak tetszik.

Az se elvetni való elve a szállongó 
levelek Írójának, hogy mindig a hatalma
sabbé volt és lesz az oroszlánrész. Akkor 
legjobb lesz tartsa mindenki oda a hátát 
és nyalja a talpát azoknak a hatalmas 
emberekuek. a szigetbe meg be ne merjen 
senki szagolni, mert akkor éppen felnyár
salják 1 Már megengedjen a levél írója, 
de nézetét — úgy hiszem — seuki sem 
oszthatja. Először mert nem olyan hatal
mas emberek azok, akikkel nekünk dol
gunk van, másodszor meg mint már em
lítettem, igazság szolgáltatásunkat sem le
het éppen oly borzasztó szemüvegen át 
nézni, mint a melyen át tiszteletes uram 
Kölkedről látja.

Várjuk be a per végét, majd meg
látjuk az eredményt, s ue untassuk tovább 
ezen per tractatiojával a közönséget.

Nem hagyhatom említés nélkül Cer
vantes lovagjait sem, akik eharakteristi- 
cájának keretébe éppen a szállongó leve
lek Írója illik bele midőn levele elején 
avval a sok közmondással „Satichó Pansát* 4; 
a végén pedig kenetes szavaival „Don 
Quixotte“-ot személyesíti.

Végül tiszteletes uram ! Ha nem lett 
volna egyszer elég, újra ezitálom Jeremiás 
l’ropheta könyve XI,VII. része 6-ik ver
sének szavait :

„( i urnák szablyája meddig nyugszol 
még ? rejtsd el magadat a te hüvelyedbe, 
nyugodjál meg és hallgass!

Balogh Pál.

Bárány avár 1878. febr. 12.
Múlt héten a baranyavári hegyen a 

helybeli segéd jegyző I’ioksch Lőriuez ur 
pinezéjét föltörték és elvitték a mi benne 
volt: 10 akéi bort és 1 akó pálinkát. Ez 
már a nem tudom hányadik pinezebetörés 
a télen esak itt a baranyavári hegyen ide 
nem számítva a szomszéd hegyeken tör
tént betöréseket.

Sem csodálom, —- itt a vidéken a 
nyomor olyan nagy, hogy igen sok csa
ládnál hónapok óta egy falat kenyeret 
sem lehetett volna találni. — de azért ví
gan megy az adóbehajtás.

Apróságok.
Nagyon komoly vagyok. A félelem, 

rettegés erőt vett rajtam, szegény hazám 
sorsa kimondhatlan módon aggaszt. — Egy 
könyv akadt kezembe, a szentek szótára. 
Mohon nyitottam ki, olvasom: Sz. Valentin 
a nyavalyatörést gyógvitjá, sz. Sebestyén 
a dögvésztől oltalmaz, továbbá segítséget 
nyújt Apollónia a fogfájás ellen, Balázs a 
nyakfájás, Flórián a tűz ellen, l'lrich őriz a 
patkányoktól ?) Orbán a Vinezelléreket,Cri- 
spin a czipészeket őrzi stb. Az én fájdal
mamnak nincs védszeutje, te gyógyítsd meg 
óh Hadúr! *

Nem — nem segít, mert báládatlanok 
voltunk, vagyunk, mig bajba vagyunk, addig 
sóhajtozunk, de azután nem is emlékszünk 
rá, azt az elvet követjük, a mit a tiroliak : 
ist mán über die Bruck, so veracht mán 
Sant Nepomuk. i Ha a hídon túl vagyunk, 
•Szent Nepomukon túl adunk.)

*

De hát miért haragszik mégis ránk 
úgy a jó Isten, hogy egyik csapás a mási
kat éri. még pedig igen erősen. Erre igy 
felelt egy jó barátom : Bécsire járva, a kül
város egy mellékutczájában járkáltam s egy 
ház tűnt szemeim elé ily felirattal:
Dieses Haus stand früher in Gottes Hand, 
Dennoch ist es abgebranut, 
lek hab' es neu erbaut 
I nd deui heiligen F l ó r i a n  vertraut. 

így gondolkodunk mi is barátom, aztán 
ebből lesz a sok baj.

#
Sőt elég balgatagok vagyunk, a láb

hoz folyamodni mint a fejhez, hányszor tör
ténik meg, hogy nagyobb úr a miniszter 
szolgája, mint maga a miniszter, s csak
ugyan igaznak tartjuk, a mit Assisi Ferencz- 
ről ir a legenda: Exaudit, quos non ipse 
audit Deus. ( Meghallgatja, kiket maga az 
Isten nem hallgat meg.)

*
Ha már benne vagyok a szent dolgok

ban, hát csak folytatom. — Milyen bol
dog volt az a régi korszak, ha üldözte 
akkor a népet egy ellenség, manna hullott 
az égből, sült tűrjek borították a földet s 
oh! akkor milyen kevésbe került a hada
kozás. Elég volt egy szamár álkapezája s 
nem kellett puska, lándzsa, kard, ágyú. 
— Nagy kárt is csinált az a fekete Bernát, 
hogy feltalálta a puskaport, de meg is la
kolt Marstól, mert őt sújtotta legelőbb 
átkozott találmánya.

*
Most már a galamb megjött a béke 

olajágával, nem tudjuk, hogy az ág nem 
vész-e el s ez a pactum nem olaj lesz-e 
az újabb s vérengzőbb aetió tüzére. Az 
Anglus berzenkedik, már látom képzetem
ben, hogy hadakozik az ész és a nyers 
erő. Azt hiszem, Jókai hadászati tervét az 
anglnsok kiviszik s a magasból szórnak 
köveket a bősz ellenségre. — Nagy napok 
ezek, a legkisebb embert is óriássá teszi 
ez a korszak az utódok ökölnyi homlok
verejték cseppek között olvassák 1866— 
1878 és a többi évek történetét.

•

Már én annyira bele éltem magam a

háború gondolataiba, hogy szinte azzal 
álmadozom éjjelcnkint. Csak úgy kapko
dom a fejem a sivitó ágyúgolyók elől, hnj- 
doklom rengeteg erdőkben a vad ellenség 
elől, majd haldokló nyögés ébreszt fel, 
midőn elvadult csatámén patkója nyomja 
mellemet. S midőn felébredek, nagyot to
llászkodom s megtapogatom magam „én 
vagyok-c én?4 „Nem haltam-e meg?4 

*
Nem, én helyettem meghalt a leg

hosszabb életű pápa. Csalhatatlan volt, mert 
sokszor rnondá, hogy ő meghal s im vég
tére beteljesült; mit beszélnek hát az infal- 
libilitás ellen az emberek. — Szent atya ! 
elvették földi birodalmadat, im nyertél égi 
birodalmat, oh! mondd mit kívánsz még 
egyebet.

Lajos.

Különfélék,
— .1 haranyamegyei gazd. egyesület 

múlt hétfőn taitott közgyűlésén ismét 6 
évre megalakult. Ez alkalommal egy az 
eddiginél nagyobb tevékenységi kört 
tűzött ki magának az egyesület. Ez évben 
több kisebb-nagyobb kiállítást szándékozik 
az egyesület rendezni. A sept. hóban tar
tandó lóverseny is szóba jött azon általá
nos óhaj mellett, mely szerint az Pécsett 
tartassék. Hisszük, hogy ezen óhaj meg
valósul. mert a polgármester úr tavaly 
megígérte az egyesületnek az ügyben való 
legkészségesebb közreműködését.

— A második honvéd huszár ezred 
derék parancsnoka gr. Csáky Kálmán m. 
kir. honvéd őrnagy innen Debreczenbe 
helyeztetett át. Több évi városunkbani tar
tózkodása után távozásán sajnálkoznak 
széles körben, különösen a honvédhuszár 
ezred tisztjeit és legénységét ez áthelyezés 
fájdalmasan érinti.

— Halál légszeszkiömlés által. Az 
ó-posta és kigyó-uteza sarkán levő Lesnvik 
orgonamester házéiban csütörtökön reggel 
a házbeliek közül többen fejfájás és há- 
uyási ingerről panaszkodtak. Lesnyiknek 
egyik kis tia, amint a szobából az udvarra 
ment, elájult, de csakhamar ismét felocsú
dott. A házbeliek nem kutatták a baj okát 
s ki-ki dolga után látott. 7 óra felé feltűnt 
Eesnyik nejének, hogy a náluk ellátásban 
levő két tanuló, kik rendesen korán szok
tak volt felkelni, ez alkalommal még 7 óra 
után sem hagyták el az ágyat. Benyitott 
szobájukba, de a mint belépett, erős lég
szesz bűzt érzett. Hamar a kisebbik fiit 
ágyához lépett, hogy őt felköltse. Minthogy 
azonban többszöri megszólításra sem ka
pott feleletet, gyöngéden rázogatni kezdte 
a tiut. ki hidegen, élettelenül feküdt az 
ágyban. Erre —- nem veszítve el lélekje
lenlétét — gyorsan segélyért kiáltott s a 
másik fiúról is fellebbeutette a takarót. 
Ebben volt még egy kis életjel. Azonnal 
mindkét tiut kivitték az udvarra s minden
féle kísérletet tettek az életéiesztésre. E köz
ben két orvos is érkezett a helyszí
nére, kik constatálták, hogy kisebbik 
tiunál már minden hasztalan ; meg
halt. A nagyobbik tiu szive csak 
alig észrevehetőn lüktetett. Az orvosok 
gondos segélynyuj ása folytán állapota ja
vulni látszott, a {mennyiben lélekzetvétele 
egyre erősbült, szempilláit is itt ott tel
te Íny itogatta, mindazáltal nem sikerült őt 
öntuda'ra ébreszteni. Lélekzetvétele később 
horkolássá változott s az önkívületi álla
pota nem szűnt meg. Lapunk zárta előtt 
értesülünk, hogy haldokló félben van. A 
két tiu Kész Pál mohácsi kötelesnek gyer
mekei, kik szép reményekre jogosító te
hetségük s szorgalmuk által olyan ürömöt 
szereztek szülőiknek, melyet azok a föld 
minden kincséért sem adtak volna oda. 
Es ime! egy végzetes véletlen s a szülők 
megfosztvák legdrágább kincsüktől, me
lyet ha lehetne életükkel váltanának meg. 
A kisebbik fiú: Vilmos, 13 éves, a 11. 
gymn., a nagyobbik László, kinek nem 
régen egy-két sikerült költeménye jelent 
meg lapunkban — 17 éves volt s a VI. 
reálosztályba járt. A halál eset oka követ
kező: A kígyó utczában alig egy méter
nyire az említett háztól van az utezai gáz
cső lerakva. A ház előtt a víznek nem 
lévén lefolyása, tócsába gyűlve a földbe 
szivárgott s igy a 2 méternyi mélységben 
levő cső folytonos rozsdásodásnak volt 
kitéve. Szerdától csütörtökre viradó éjjel 
kitört a megromlott esőből a gáz s mint
hogy a keménynyé fagyott s jéggel borí
tott földön át nem hatolhatott fölfelé — 
a ház felé nyomult, annak repedező s 
törnielékeny falán át a fiuk szobájába. A 
szomszédos szobába is betódult a gáz, de 
nem olyan nagy mennyiségben, mert az 
egy kissé távolabra esett a megsérült cső
től. A kisebbik tiut tegnap temették el a 
gynmasiumi tanuló ifjúság s nagyszámú 
közönség jelenléte mellett. A mélyen súj
tott szülők szívfacsaró fájdalmának kitö
réseire sokak szeméből a legőszintébb 
részvét könnyei törtek elő. Bár lenne a 
közrészvét csak némileg is enyhítő ha
tással a szegény szülők sajgó szivére!

_A pénzügyminiszter utasitotta a kir.
adófelügyelőket, hogy miután az ideiglenes 
házadó mentességre vonatkozó igények be
jelentésére nézve megállapított idők elmu
lasztásának elnézése iránt, a legutóbbi 
években beérkezett íelfolyamodványok oly 
nagy számot tesznek, hogy azok elintézése 
alig győzhető meg, a lehető legkiterjed
tebb módon értesítsék a közönséget, hogy 
jövőre esak az ápril hó végéig benyújtandó 
folyamodványok fognak figyelembe vétetni.

— A haza-rozsda által az utolsó évek
ben az ország több vidékén okozott nagy 
károk több törvényhatóságot — Budapest, 
Pécs, Komárom, Kecskemét és Szabadka 
városokat, Szilágy, Csik és Szepesmegyé- 
ket — arra indítottak, hogy a képviselő

háznál kérelmezzék a buza-rozsdának is
az adóelengedésre jogosító elemi csapások 
közé leendő fölvételét s ez elharapózását 
gátló intézkedések elrendelését. E törvény- 
hatóságok kérvényei a ház legközelebbi 
ülésében fognak tárgyaltatni.

-  A közmunka és közlekedési magyar 
királyi miniszter egy közelebb kiadott ren
deletével felhatalmazta a magyar kir. vas
úti- és hajózási főfelügyelőséget, hogy saját 
belátásához képest ezentúl a vasúti hiva
talnoki állomásra való képesítést oly egyé
neknek is megengedheti, kik csak hatgym- 
nasiumi, vagy ugyanannyi reáliskolai osz
tályt végeztek, ha a vizsgálatot a vasúti 
szolgálat minden ágából jó sikerrel tették le.

— Lóvásárlásra az angol kormány 
engedélyt kért a magyartól, mert a a köny- 
nyü lovasság részére nehány ezret itt vá
sárolni kíván. — Miután a lókiviteli tila
lom már múlt hóban megszüntetve lett, 
az engedély akadályba nem ütközik.

— Király ő Felsége, mint az „Alig. 
Zeitungnak4 Hérából írják, megbízta az 
ottani osztrák-magyar nagykövetet, hogy a 
török menekültek közt tízezer frtot osszon 
szét: a nagykövetségi személyzet azonnal 
teljesítette e paraucsot.

— Az országos honvéd segélyzö egy- 
lettől az államszámvevőszék azt kívánja 
45,(XXI frtnyi országos segély elszámolása 
alkalmából, hogy az egylet részletes szá
madását és a kiadások indokolását idő- 
szakonkint terjessze be. — Az egyleti vá
lasztmány —- (valljon kitől kapta e meg
bízást?) kijelenté, hogy az államszámszék 
beavatkozását — el nem ismeri és nem 
terjeszti be a számadásokat. — Mi azt 
hisszük, hogy az esetben, ha a választ
mány igazán érdemes agg és keresetkép
telen honvédek segélyzésére és nem a 
Windischgriitz Jellasich s Nugent spiónjai, 
vagy a jelenkori titkos kémekre fordította 
a pénzeket, úgy nincs oka számadásainak 
szakszerű vizsgálatától vonakodnia.

— .4 magyar körtánezot, mely a negy
venes években jöt divatba, újra felkarolják 
főúri és középosztályu körökben. — E szép 
nemzeti társastánezot most a főúri csalá
dok gyermekei csaknem kivétel nélkül 
tanulják. — A fővárosban vasárnaponkint 
tartani szokott estélyek táuczrendébeu már 
fel van véve s a párok már igen ügyesen 
lejtik a „toborzót4 és a „frisset.4

— Vilmos német császárt és porosz 
királyt a hatalmast beperelte egy Reichl 
nevű úri ember 375,UOO mark adósság 
miatt. A berlini törvényszék nagy zavar
ban van ezen kereset miatt. — Bismark 
herczeg törvény elé állitatik Diest-Daber 

panaszára, ki becsületsértés s rágalmazás 
miatt vádolta be a herczeget. — Úgy lát
szik a berlini legfelső körökben kevés az 
érzék a tisztesség iránt.

— Földrengés Délamerikában. Nev- 
Yorkba érkezett táviratok jelentik, hogy 
egy nagyszerű földrengés borzasztó katasz
trófákat okozott: Lima és Gayoquit váro
sok majdnem teljesen romba dőltek.

— Egy möldlingi szatócs, miután 
tizennégy feleséget szerencsésen eltemetett
— még most sem riadt vissza a rengeteg 
temetési költségektől és múlt héten oltár
hoz vezeté tizenötödik feleségét. — Ideje 
volna már, hogy egy Xautippére akadjon!

— A panamai földszorosnak nagy 
hajózható csatorna általi átmetszéséről ha
zánkba Gerster Béla mérnök felolvasást 
tartott a mérnök- és épitész-egylet febr. 
!)-iki ülésén. A csatorna vidékének átku
tatása közben volt tapasztalatainak előso- 
rolása után nem zsilipes, hanem tengerszini 
csatorna építését ajánlja, azonban a há
rom ajánlott vonal mindegyikén a csa
torna alaguton vezetendő át, mely alagu
tak 10—4') kilométer hosszak lennének.
— Lesseps a suezi cstaorna alkotója pár
tolja a tervet és most a péuzerrő, — 600 
millió frank — előteremtésén dolgoznak 
nem eredmény nélkül, minél fogva hiszik, 
hogy nemsokára a terv a kivitel stádi
umba megy át.

— Farsangi napló. A pécsi casinó 
bál ma lesz és siker tekintetében teljesen 
méltónak igérkszik elődeihez. Városunk 
szépein kívül a megyei sőt még a somo
gyi és tolnai szépek nagy része is képvi 
selve lesz.

— A pécsi dalárda márczius hó 4-én 
(hétfőn) a tornacsarnokban kedélyes ének
szó mellett s komikus előadásokkal egy
bekötött estélyt rendez. Bővebbet annak 
idejében a falragaszok.

— A szinügyi bizottság színházi alap
tőkéjének növelésére 1878. évi február hó 
18-án fényes álarezos tánczestélyt rendez 
a pécsi színház helyiségeiben, melyre a t. 
ez. közönség tisztelettel meghivatik. A pá
holyok Schapringer Mór ur, mint egyleti 
pénztárnoknál kaphatók február hó 15-éig 
bezárólag. Belépti-jegyek a bál napján a 
színházi pénztárnál kaphatók. Helyárak: 
Páholy 6 frt kis páholy 3 írt. Földszint 
1 frt., este a pénztárnál 1 frt. 50 kr. Kez
dete 8 órakor.

— A pécsi fögymnasium felsőbb osz- 
tályainak ifjúsága a főgymn. segélyzö- és 
öuképző-egyesület javára f. évi február 27-én 
a „Hattyú4 teremben Bors Anna és Tróber 
Teréz urhölgyek s műkedvelő urak szives 
közreműködésével zártkörű hangversenyt és 
tánczestélyt rendez, melyre az igen tisztelt 
hölgyek kéretnek, hogy egyszerű öltözék
ben legyenek szívesek megjelenni. Kezdete 
8 órakor Jegyek a meghívó előmutatása 
mellett február 24-én d. e. 11—12 óráig; 
25. és 26-ikán d. u. 4—6 óráig a 4-ik 
osztály helyiségében (Fögymnasium, föld
szint); 27-ikén pedig este a pénztárnál 
válthatók. Családjegy három személyig 2 
frt. háromnál több személyre 3 frt, személy
jegy 1 frt. Felülfizetések köszönettel vétet
nek s hirlapilag uyugtattatuak.

— Mohácson f. hó 9-én szép számú

részvevők mellett lett megtartva a Casiuo- 
bál. A fiatalság ugyancsak jókedvében volt, 
amennyiben reggeli 8 óráig tartott a bál ; 
többet áldozva jóformán Bachusuak mint 
Terpsichorc-uak. Mohács szépségei mind ott 
voltak s azért névleg nem is sorolom elő 
őket, mert mindegyiknek nevét első helyen 
említeni nem lehet s attól kell félnem, hogy 
a második, harmadik, különösen pedig az 
utolsó nagyon megncheztelnc. Deficit ez 
egyszer nem volt.

— Dr. Brcincr Adolf siklósi orvos 
ur lapunk 6-ik számában közölt s reá vo
natkozó levélre feleletet küldött be, mely 
azonban csak éppen lapunk bezárta előtt 
adatván át nékünk, e számban már helyt 
nem találhatott s jövő számunkra marad.

Nziiiéüzet.
Eredeti tij népszínmű. Miután Gerőfy 

színigazgatónk a tél folyamában a külföldi 
irodalomból merített legérdekesebb és leg
változatosabb míísorozattal kedveskedett a 
pécsi közönségnek; most legújabban egy 
eredeti uj terméket hozott színre, mely 
ránk nézve kétszeres érdekű, mivel nem
csak hazai, hanem megyei szerző műve 
is egyszersmind. A múlt vasárnap ugyanis 
következő népszínmű került előadásra szín
padunkon : „Bogárdi Erzsi és a falusi 
fonókat Népszínmű 4 felv., irta G a r a y  
A 1 a j o s. A darab iránt oly nagy volt a kí
váncsiság, hogy a jegyek már előre mind el- 
kelének s valóban csak kivételesen gyönyör
ködhetünk oly zsúfolt házban, minő az ez út- 
tali vala. Es hogy mind e részvét és kíváncsi
ság ellenére^ közönség mégis csalódott, azt 
nem a buzgó és áldozatkész igazgatónak, 
sem a közreműködőknek, kik a lehetetlent 
is lehetővé tevék, sem az uj szinmü sa
játságos voltának nem tulajdoníthatjuk; 
hanem annak, hogy a közönség nem mű
élvezetből járja a színházat, hanem szóra
kozás vágyából s most is nem annyira a 
darab mint inkább szerzője iránti érde
keltségből jelent meg oly szokatlan meny- 
uyiségben. A mi magát az uj népszínmű
vet illeti, arról azt olvastuk volt, hogy 
műbecse főleg erkölcsi irányzatában rejlik. 
Ezt meg is leltük benne, a mennyiben va
lamelyik jelenetben kijelenti a szolgabiró 
hogy az ily fonók mételyezik meg a nép 
erkölcsét s átalában a fonókban szövőd
nek a legundokabb tervek; ezt megleltük 
— ismételjük — szóban, s nem tettben, 
cselekményben, mert egy mákszemnyit nem 
találtuuk az egész előadáson át abból, 
uiit cselekménynek neveznek, avagy sze- 
üdebb kívánság értelmében mesének bi- 
nak. A darab fele czimét a falusi fonót 
ott találjuk az első felvonásban; ámde mi 
történik ? Elkezdenek énekelni, aztán esz 
nek isznak; majd eltávoznak, ki azért, 
mivel a pálinka gyomorégést okozott neki, 
a másik meg azért, mivel rosszul érzi ma
gát; majd ismét visszakerülnek, dalolnak 
és tánezra kerekednek. így végződik az 
első felvonás és ilyen a többi. Találkák, 
tanyák, szegény legények álezában, betyá
rok, szolgabirói vallatás: ime a laza és 
élettelen jelenetek, melyekből a darab 
össze van állítva. A karzat jól mullatott 
helylyel-közzel a tánezon; és hogy a 
műveltebb közönség sem távozott egész 
üres kézzel a színházból, azt Gerőfinének 
kell köszönnünk, ki tele jó kedvvel moz
gott és tűzről pattant szeszélylyel énekelt 
néhány népdalt.

I R O D A L O M .

M e h n e r  V ilm o s  könyvkiadó hi
vatalában (Budapest, Kalap-utcza 4. sz.) 
megjelent az uj regénycsarnok folyamában 
„Az ördög tia és a három vörös ember4 
legújabb társadalmi regény 32 párizsi ere 
deti képpel; irta Féval Pál, francziából 
fordította Mártontíy Frigyes, 16. és 17. 
füzete. Ara egy füzetnek 25 kr.

A .Figyelő4 irodalomtörténeti köz
löny IV. kötetének 2-ik füzete jelent meg 
következő tartalommal: Költészet az árpá
dok alatt, Fejérpataky Lászlótól. — Mikes 
Kelemen müveiről, Abati Lajostól. — Szent- 
iváni Mihály életiratához, Jakab Elektől.
— Ki irta a Mondolatot? Békési Emiltől.
— „Diviua Commedia,4 Dr. Angyal János
tól. — A magyar verstanhoz II. Horváth 
Adárn levele Kovács Ferenezhez, Abati La
jostól. — Egy ismeretlen nő költő, Nagy 
Gyulától. — l ’tóhang Abati Mikes Kele
menéhez, Thaly Kálmántól. — Irodalom
történeti repertórium, idősb Szinnyei József
től. — Kisebb közlemények. Szerkeszti és 
kiadja Abati Aigner Lajos. Előfizetési ára 
egész évre 8 ft, fél évre 4 ft, egyes fűzet 
ára 1 ft. Kiadó hivatal: Budapest, váczi 
utcza 1. sz.

Az „ A p o llo 4 zencműfolyóirat leg
újabb 3-ik száma következő tartalommal 
jelent meg: 1. A tornász4 sálon darab 
Hölczl Lőrincztől. 2. Hymen, polkamazurka 
Mosoly Józseftől. A zongorázók és éneke
sek számára igen ajánlható folyóirat elő
fizetési ára egész évre 6 frt, félévre 2 frt, 
a jelen szám ara 50 kr., mely a kiadó 
hivatalhoz (Budapest vár országház-utcza
04. sz. a.) legczélszerübben postautalvány
nyal küldendő be. Még folyton előfizethetni 
az egész évfolyamra. — Kivánatra a lap 
utánvétellel is küldetik.

T á b o r a z k y  én P a r s c h  nemzeti 
zenemű kereskedésében Budapesten megje
lent: „Ozmán pasa induló4 Plevna hős 
védelme emlékére zongorára Krohn Vilmos
tól — Ára 62 kr.

=  É p e n  m o iit j e l e n t  m e g . „Gya
korlati lelkészet4 szerkesztő s kiadó tulaj
donos Vasadi Balogh Lajos, szerkesztőtárs 
Dr. Öreg János. Harmadik füzet. Alkalmi

egyházi, siri beszédeket, im.ik i' tartalma*. 
Ara 1 frt. 60 kr. Megrendelhető egyedül 
a szerkesztőségnél. Gyúró, u. p. Martnn- 
vásár. Munkatársak. Pap Gábor ref. püs
pök, Fábián Mihály harkányi lelkész, Dr. 
Heiszler József volt theol. tanár, Czclder 
Márton volt missionáros. Madarász Imre 
karczagi lelkész, Kiss Kálmán tan. kép. 
tanár. Kiss Áron főesperes, Pazar József 
egyházi iró. — Oly müveket tartalmaz e 
tüzet 2<>8 lapon, melyek nem csak lelkészek
nek és tanítóknak adnak élvezetet, de müveit 
vi ági egyéneknek is kedves olvasmányul 
szolgálhatnak, a legmelegebben ajánljuk at. 
olvasó közönségnek. Mind a 3 tüzet (35 
iv) 3 ftért megrendelhető; kiilön-külön a 
füzetek sokkal drágábbak.

=  A „ M a g y a ro rs z á g  é s  a  N agy
v i l á g 4 f. é. G-ik számának tartalma: Szö- 
veg: f  IX. Pius pápa. — Boabdil búcsúja 
Granadától. Költ. (Győry Vilmos.) — Fé
nyes házasság. Regény a magyar társa
dalmi életből. (Vértesei Aruold.) V. folyt.
— Egy egyptomi királyleány. Történelmi 
regény. (Irta: Ebers György, fordította: 
Huszár Imre.) V. folyt. — Fővárosi tirczá- 
levél: Muzsikus-pályámból. II. (Porzó.) — 
A budapesti egyetem uj sebészi klinikája.
— A harcztérről. — „Bursok.4 — Külön
félék. — Sakkfeladv. — Szórejtv. — Szerk. 
üzenetek. Rajzok: f  IX. Pius pápa. — A 
budapesti egyetem uj sebészi clinikája. — 
„Bursok.4 — A harcztérről: Orosz tüzér
ség átszállítása a Balkánon. Török foglyok 
a Balkántól a Duna felé. Kiadja az Atiie- 
naeum. Előfizetési ára egy évre 10 frt.

K Ö Z G A Z D Á S Z A T .

A kisbirtokosok érdekében.
A belügyminister a létesítendő „ma

g y a r  k i s b i r t o k o s o k  o r s z á g o s  föld
it i t e l e g y e s ü l e t e 4 érdekében egy igen 
f o n t o s  és a czélt nagybau előmozdító 
lépést tett.

A nevezett egyesületet létesítő bizott
ság kérvénye folytán ugyanis f. hó 4-én 
egy körlevelet bocsátott az ország üszszes 
megyei és városi f ő i s p á n a i h o z  és Bu
d a p e s t  f ő p o l g á r m e s t e r é h e z ,  mely
ben azokat az alapitványgyüjtés buzgó 
támogatására, és a „magyar kisbirtokosok 
országos földhitelegyesülete4 ügyének me
leg és hazafias felkarolására felhívja és 
utasítja.

Az ügy érdekében ezennel közöljük 
a fentnevezett körlevelet, mely szószerint 
igy hangzik :

„A magyar kisbirtokosok országos 
földhitelegyesülete,4 melynek központi alap
tőkéjéhez Király 6  Felsége 10.000 forint
nyi kamatmentes és vissza nem fizetendő 
összeggel járult, s legmagasb óhaját kife
jezni méltóztatott, hogy a egyesület mi
előbb létesüljön, elfogadván azon joggya
korlatot, mely szerint mindenkor a koro
názott király erősitendi meg a központi 
egyesületnek megválasztott elnökét és al- 
elnökeit, továbbá melynek alaptőkéje meg
alkotása czéljából a kormány késznek nyi
latkozott a maga utján kezdeményezni, 
hogy az országos alapból 500.000 forint
nyi alapítványi összeg megszavaztassék, 
s az egyesület más tetemes kedvezmények
ben és előnyökben is részesittessék;

legközelebb meginditandja a központi 
egyesület alaptőkéjének beszerzése czéljá
ból az a l a p i t v á n y g y ű j t é s t .

A kormány a kisbirtokos- és földmi- 
velő néposztály érdekében melegen óhajt
ván, hogy a kérdéses földhitelegyesüíet 
mielőbb létesüljön s üdvös működését meg
kezdhesse, hazafiúi bizodalommal fordúlok 
Méltóságodhoz, hogy ezen nagy horderejű 
ügy czéljával, eszközeivel és szervezetével 
tüzetesen megismerkedvén, az alapitvány
gyüjtés nehéz művet úgy általánosan elő
mozdítani valamint a hatósága területén 
levő községeket, a kisbirtoki bitelügy szer
vezésének ép ezpkre s azok lakóira nézve 
reményelhető üdvös hatásáról fölvilágosí
tani, s azokat erkölcsi befolyásával lehető 
számú alapítvány jegyzésére és miuéltöbb 
mezőgazdasági előlegegylet alakítására 
buzdítani szíveskedjék.

Részemről eleve kijelentem, hogy a 
községeknek ily alapítványokra vonatkozó 
törvényszerű határozatait, mennyiben azok 
a kiizségi törvény alapján a belügyminis- 
terium elé kerülnének — ha csak azt rend
kívüli akadályok nem gátolnák — kész
séggel jóváhagyandom.

Az alapszabályok szerint — melyeket 
a szóban levő hitelegyesület létesítő bizott
sága Méltóságodnak kétségtelenül megkül- 
dend — az alapítványok egé s z  vagy 
r é s z a l a p i t v á n y o k ,

az előbbiek 5(XX) ftos kamatmentes, 
5(XX) forintos kamatozó, és 500 ftos szin
tén kamatozó alapítványok (5°/0)

a rész-alapítványok 100 ftos összegek
ben jegyeztetnek, és utánok 5°/0 kamat jár,

az alapszabályokban gondoskodva van 
arról, hogy a községeknek, melyek az ala
pítványi tőke beszerzésének legtermészete
sebb kutforrását képezik, alapitváuytétel 
megkönnyítessék, nevezetesen az által, hogy 
mint a többi alapitó tagok felajánlott ala
pítványi összegüknek csak 10°/0-át tartoz
nak az egyesület megalakulásakor befi
zetni, a többi be nem fizetett részre nézve 
azonban, egyéb alapítványoktól eltérőleg, 
külön biztosíték nyújtásra nem köteleztetnek.

Ezenkívül amaz előnyt helyezi az 
egyesület a hazai községeknek kilátásba, 
hogy mint ilyenek Ínség, nagyobb tűz — 
vagy vízkár, rósz termés esetén közinté
zetek felállítására, avagy közczéljaikra 
hosszú idejű jelzálog kölcsönt fognak az 
egyesület központjából nyerhetni. Fogadja 
Méltóságod sat. Budapest, 1878. február 
hó 4-én. Tisza Kálmán s. k.“



IY!Jii»á . V' Ti.n̂ srvulimi bortcr-
pic!«’v i s k< n <! -des e!oumzdilúf"i ózdijából 
i. évi iiiiiic/iiis ;»• ll!., 17. és 18. napján 
szab. kir. Aradvárosáüan borvásár tartatik. 
Ez alkalommal a lairvásár helyiségeiben 
borászati eszi; özük W5I kiállítás is fog reu- 
deztetni, hogy különösen az érdekelt ter- 
melő közönségnek alkalma legyen az e 
nembeli kiválóbb gyártmányokkal megis
merkedni. A borászati eszközök készítésé
vel foglalkozókra nézve is csak has-ónnal 
járhatván, ha nekik alkalom nyujtatik 
gyúrmáuyaikat minél szélesebb körben be
mutathatni; ezennel felhívjuk az érdekelt 
magyar és osztrák iparosokat, hogy ké
szítményeikkel e kiállításon részt vegyenek 
s ebbeli szándékukat legkésőbb f. évi már- 
czius hó 1-ig az alulirt kereskedelmi és 
iparkamaránál bejelentsék, mely minden 
hozzá intézendő kérdésre a kívánt felvilá
gosítást készséggel inegadandja. Aradon, 
1878. február hó G-án. Az aradi kereske
delmi és iparkamara. Deutsch Bernát s. k. 
elnök. I)r. Gaal Jenő s. k., titkár. Az 
arad-hegyaljai borvásár szabályzata szer
kesztőségünkben is betekinthető.

GABONA Áll A Ív
a f. é. Február bó <i én tartott hetivásáron. k

I. oszt. 11 oszt. III . oszt. 2!» (3 -2 )

Búza 100 klg. ft. 11.— ft. 10.60 ft. 10.20
Kétszeres „ „ 0.70 w 0.20 —.— V2 !•>—2\
Rozs _ m 8.60 n 8.30 r, —.—
A rpa n n *» 7.40 7.20 V —.—
Zab r » o 7.— ti.70 * —.—
Kukorieza 7.60 7.40 - —.— t .  ( ‘V

Hajdina l'lt)klg. ft. — 
Széna „ „ „ 2.70
Szabna . „ , 1.00

3r5.lt tér’)
I§60*bnn

meggyből égetett

m eg g yszesz
(Weighselgeist)

kapható 130 eentiliteres üvegekben

E ls e r  J á n o s .
fUszerkereskedésében 

Pécsett, Széchényitér Örtczen-ház.

• Kz-.-n rovat alatt megjelentekért nem vallal 
felelőséget a szerk.

X A « V F E R E X f Z
laptulajdonos.

II A K S < il E t i l t  KIS J <» í SÉF
felelős szerkesztő. Szerkeszt" társ.

l E I i r c L e t é s e l s .

Meghívás.

A jtéesi torna-tüzoltő egylet

évi rendes % 'ilé sé l
1. 1878. évi február hó 17-én 

d. e. 10 órakor a torna 
csarnokban

fogja megtartani, mely közgyűlésre a t. 
ez. egyleti tagokét ezennel tisztelettel 

meghívja.
Tárgy sorozat:

1. Igazgató választmány évi jelentése az
egvlet működéséről s tett nevezete
sebb intézkedéseiről.

2. Az 1876 és 1877-ik évi egyleti zár
számadások előterjesztése.

3. az 1878-ik évről szóló egyleti költ
ségvetés megállapítása.

4. Az egyleti tisztviselők továbbá az
igazgató választmányi tagok meg
választása.

5. Számadás vizsgálók kiküldése.
6. Netán beadandó indítványok tárgya

lása.
Kelt Pécsett, 1878-ik évi február bó 1-én 
tartott választmányi ülésből.

Az igazgató választmány.
30 [2—2) J

Eladó cséplőgép.
Szigetvártól lél óra távolságra 
fekvő Bodorfa pusztán, egy jó 

karban levő

6 lovas zsákoló cséplőgép
járgány nyal együtt eladó, ára
5 0 0  forint.

A tulajdonos lakik Pécsett, 
Vörösmarty utcza l-sö  szám.

A siklósi takarék- és hitelegylet
r e n d e s  k ö z g y ű l é s e
Siklóson az intézet helyiségében 1878. é. feb- 

ruár hó 28-nak d. e. 10 órájára
tűzetvén ki, arra a részvényesek az alapszabályok 49-ik §-ára 
való ügyelmeztetéssel, mely szerint szavazati joggal azon rész
vényes "bir, a ki intézet könyvében a közgyűlés előtt legalább 
három hónappal nevére átirt részvényét szelvényeivel együtt «i 
pénztárnál szavazati jegy átvétele mellett leteszi, — meghivatnak.

Tárgyai a közgyűlésnek:
1. Az igazgatóság és felügyelő bizottság jelentőse.
2. A mérleg előterjesztése, osztalék meghatározása, os a fel
mentvény megadása.

Egyszersmind közzé tétetik, hogy a 83*10 tt. 81 kr. tiszta 
nyereséget kimutató, a felügyelő bizottság által megvizsgált mér
leg, és minden 2ő ftos részvény után (> tt. osztalékot indit\a- 
nyozó jelentés az intézet helyiségében megtekinthető.

S i k l ó s o n  február hó 3-án 1878.
V a j d a  •Iám** elnök.

A „Siklósi kőicÉés segélyei egfle
_  — s  -» .  m -m r  ■ , r  •  í^ \.

tii

k jU Y lU oU H  «  U IIU O IK I/J  i v io  IIA i  u n  e u i

rendes közgyűlését
tartamija.

A közgyűlés tárgya lééiül:
1. Az igazgató üzletjelentése.
2. A felügyelő bizottság jelentése.
3. Az igazgatóság számadási felmentése.
4. Az alapszabályok némely pontjainak megváltoztatása. 
f>. Netaláni indítványok tárgyalása.
0. Az 1878. évi jutalékok meghatározása.
7. A közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítéséhez 2 tag megválasztása. 

Siklós, 1878. február 4-én.
Plasztits Döme,

elnök.

A háború,
mely miatt a keletre szánt tetemes szállitmi- 
nyoknak abban kellett maradniuk, arra készti

S T R A U S S A.
f e h é r n e m ii - k e 1 e n g y e - g y á r á t

B é c s b e n . K o l h o n l I m r n u i r a s m '  21.
hegy összes megtartott kisebb és nagyobb áru-küldeményeit, ti. m. úri-, női
én gyermek fehérneműt, valamint vásznat, zsebkendőket, asztalneműt síi>. a rop 
pánt raktár gyors kiürítése végett az itt jegyzett, igazán olcsó árakon adja.
— A nem tetsző kelmék készséggel visszacseréltetnek, és kívánatra — bér
mentesített visszaküldésnél — a pénz is számla szerint postautalványnyal visz

szatérittetik.
36 (6—1) 2 forint helyett csak I forint.

1 úri lahravaló
1 sl)irtin?-unin£ sima vagy redős mellel 
1 angol trikot-mellőny vagy nadrag, fehér és színes 
B elegáns battisztkendö színes mellel, beszegve
0 háromrétű gallér, legújabb idom
1 schlingolt női ing a leg-obb schirtingből 
1 elegiins női lahravaló szegély-díszítéssel
1 finom shirting éj éli körzet szegélykékkel legjobb minőség 
6 finom vászonkendő valódi vászonért kezeskedünk 
1 vászon úri lahravaló 
1 horgolt finom korzett 
1 fin. szines kreton-ing, szavatolt valódi sz 
1 fehér uri-ing sima háromrétű mellel 
1 dúsan díszített nöi-ing, legjobb minőség 
1 legtin. hímzett női lahravaló, elegáns munka 
1 shirting női alsó szoknya, legjobb szabas 
1 úri lahravaló, valódi rumburgi vászonból 
1 angol oxford-ing, vagy francia ereton 
1 legtin. hímzett báli ing kézi hímzés, legújabb szabás 
6 pár fin. angol kézelő, legújabb szabás 
1 finoman kinizett női ing v. Angut dúsan díszítve 
1 elegáns francija korset dús hímzéssel 
1 finom nid alsószoknya dúsan díszítve 
1 női lahravaló hímzett vollanttal
1 uri-ing, rumburgi vászon valódi, sima vagy redős a légiin. 
1 uri-ing. valódi rumburger fantasie, hímezve a legfinomabb 
1 uri-ing, fantasie-mell-elóvel, chiffon 
1 női lábraraló a legtin zsinórból, sima és dúsan diszitve 
1 szoknya a legjobb zsinorbarket sima és dúsan diszitve 
1 korzett a legjobb zsinorbarket sima és dúsan diszitve 
1 uri-ing, vászon-fantasie-mellelövel 
1 női ing valódi vászon, sima és fan. legfinomabb 
1 chiffon vászon-ing
1 női ing, valódi vászon, hímezve a legfinomabb
1 női ing, valódi vászon, kézi hímzett
1 db 30 röf zsinorbarket. a leghnomabb
1 korzett hímzett fodrokkal legfinomabb
6 db ”,  széles lepedő varras nélkül
ti db "/, széles lepedő varrás nélkül tiszta vászon legtin.
1 asztalnemű ti személyre, fehér és szines 
1 asztalnemű 12 személyre, fehér és szines 
1 db 30 rőt 44 szeles bázivaszon
1 db 4ti röf % széles kreaszvászon
1 db 50 rőt J/, széles irlandi és hollandi v.

előbbft. 1.50csukft75ft. 2.—csukft.1.ft. 2.-csak ft.1.—ft. 2.-csaktt1. —ft. 2.—csakft.1.—ft. 2.—csakft.1.—it. 2 —csakft.1.—ft. 2. -csaklt.1.-ft. 2.csakft1.—ft. 2.—csakff1.—ft. 3. -csakff1.50
V ft. 3.-csakff1,5i)ft. 3.—csakff1.50ft. 3.—csakff1.50lt. 3.csak ff1.50ft. 3.—csakft-1.50ft. 3.csakft-1.50ft. 4.csakft-2, _ft. 4.csakft2 _ft. 4.—csakft- 2_nft. 4.—csak ft.2._pft. 4.csak ft.2.—
V ft. 4. -csak ft.2ft. 4.—csak ft.2Í—2.50,3 3.50,4 ft.

3.50, 4' 4.50, 5 ft. 
.2 2.50 3 ft. 

1 1 25 1.50 ft. 
1.50 2 2.50 ft. 
1.25 1.50 2 ft.

2.50 3 ft.
1.50 2 2.50 3 ft.

2.50 3 ft.
2.50 3 3.50 4 ft. 
4 4.50 5 ti 7 ft.

7.50 8 9 10 11 ft.
2.50 3 3.50 4 ft.

9 10 ft.
13.50 14.50 16.50 ft. 

3 3.50 4 4.50 5.50 ft.
8.50 10 11 12 14 ft. 
5.50 ti.50 7.50 8 ft

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

24 27 30 33 36 40 -  50 ft. 
3 3.50 4 5 6 7 8 forint.

1 db 54 rőt ,  széles rumburgi vászon 
12 db törlőruha csinvat és daumsz

1 damaszasztalnemű 6 személyre vagy 24 darui zsebkendő 
Irtot tevő vásárlásoknál.Ráadás:

Levélbeli ntegreluje|^ge^ a/ össeg beküldése vagy utánvétel mellett pon- 
tosan és gyorsan teljesittetnek. — Árjegyzékek és kelengye-előirányzatok ingyen 
megktildetuek. J

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

W M ach e -B ran ta iu iN ta ttu iig  - F a lir iU
von

A. S t r a u s s ,
Bécs, Rőtként hurmstrasse 21. sz.

Több száz mázsa jó

réti eladówtrj
Madarász és Szontágh ■ •
26 (4—3) _____________________

Ép most jelent meg a 
közkedvességü magyar 
felköszöntö könyv 3-ik 

kiadása.

Halljuk a szép szó t!
Ary-----

Megjelent s minden hazai könyvkereske
désben kapható

H a l l j u k  a  Kzép s z ó t ! Magyar 
felköszöntö (toaszt) könyv, szerkesztettek 
Wajdits József és Bátorli Lajos. Harmadik 
javított és tetemesen bővifeti kiadás. A 
diszes ketnénykötésii könyvnek ára tt.

K a jla  f inL v ig u tlju n k ! Közked 
vcsségli dalkönyv, ötödik bővített kiadás. 
1 ft. 80 kr., diszkötésbeu 2 ft. 80 kr

K a j l a  f i uk  v ig a d j  ii  n li  ! Magyar 
dalkönyv, olcsó kiadása kötve 06 kr.

K a j l a  I r á m o k  i i iu la s x u n  k ! 
Mulattató kézikönyv, magyar hölgyek szá
mára gyűjtötte Wajdits József. Ara az ;>00 
lapra terjedő sziuuyomatu borítékkal ellá
tott könyvnek 1 ft. 60 kr. Aranymetszésü 
diszkiadásnak 2 it. tje kr.

I t a j t a  p á r o k  tú i ic / .o l ju n k  ! La
katos Sándor tánczkönyve diszes czimbo- 
ritékkal. Keménykötésü mű ára 1 ft. 40 kr.

I>r. B ie g le r  f l ó r ,  ö u m e n t ő  
véuyméntékkel orvosok és mindkét nem 
beli betegek számára, ára diszes szinnyo- 
matu bóritekban 00. kr.

D r . B ie g le r  J ló r .  Az nlvezett 
idegezőnek vibapótlása, véuymindákkal 
orvosok és betegek számára, ára diszes 
sziunyomatu borítékban 00 kr.

l i r .  B ie g le r  M ó r. Önmentő és 
az elnezett idegezőnek visszapótlysa, mind- 
füzete egybnn kötve diszes szinuyomatu 
borítékban ára ft. 1.60

E g y  t a r i s z n y a  o s to h a o ig .  Hu 
iimristicus eszmék, ötletek, élezek egyve- 
1 go. gyűjtötte Nevető Vilmos, több tel fe
dezetlen tudomány pnd’essora. ára díszesen 
kötve * 1 tt. 40 kr.

Iv e b e lh u u g o k . lijévi és névnapi 
köszöntések. Irta llotf vaun Mór, diszes 
nyomatú keménykötésben, ára 1 tt.

V edd s z iv e m e t s z iv e d é r t .  Sze
relmi levelező könyv, szerelmes párok szá
mára, Szivélyesitől. Csinos borítékba kötve, 
ára ‘ 1 ft. 20 kr

S z e g é n y b ő l le sz  g a z d a g , jó szám 
vetéssel, gyors és biztos segítő minden 
adás- és vevésnél. Ara kötve e diszcsen 
kiállított zsebkönyvnek 00 kr.

E e iio rm u iid . A híres czigányuő 
igazmondó kártyája, 32 színezett kártyá
jával magyar aláírással és szöveggel, ára

50 kr.
.iln iO H liünyv, nagy, legújabb egyp- 

tomi 200 la|>ra terjedő, 600 képpel ára
50 kr.

W a jd i ts  J ó z s e f  .líép eM  iié p -
u a p t n i ' u '  1878 kötve 50, fűzve 40, kis
kiadás 20 kr.

l’ostai rendelések a levél vé
tele után azonnal teljesittetnek.

Y a jt iif*
könyvkereskedő

27 (6—2) N iag y -K a iii/.sáu .

S ch io f Károly Róbert
manchesteri lakős által feltalált

T. Dr. Pazsitzky E. Pécs sz. kir. város fő. 
orvosa, Dr. Hülbling Miksa mint Baranya- 
megyei tisztifőorvos és Dr. Dxndtler Ödön 
közkórházi főorvos és igazgató urak által 
megvizsgált, gyakorlatilag megkísértett ét 

ajált

somimím
használati módja:

Vcgyitessék 1 4 kávéskanálnyi szájszesz egy evőka
nálnyi közönséges vízzel, ezzel öblittess-k a s/á|úr 
25 —30 másodperczig.s azután fogkefével tisztit Üs

sék a fogaknak úgy külső mint belső fölülete.
II ii t ü s a :

1. A Sopiana-szájszesz a száj- és o riiregn-k 
[odvas avagy műfogak. dohányzás vagy bánni mái 
okból ere lő| minden bűzét nyomtalanul eltávolítja.

2. tvösbiti a petyhüdt fogliust és az ingó foga
kat, az utóbbiaknak visszaadja természetes f. bér 
színüket, ii eggátolja a fogkő k.;pző lését, védi a fu
gák zománcait e.s óv a fogfájás ellen.

3. A szá j- éz orrin cg mindennemű súlyos fakor- 
buti kus 1 báutalmait gyógyítja, üdíti és pirosítja a 
foglnist é edzi a n vakhartyákat.

4. A már létező fogfájás1: eltávolítja, ha a fajú 
fog és szomszéd fog húsa pár csepp, vízzel néni 
elegy ített szájszcszel megnedvesittetik.

5. Diphteritis és más torokhajoknál igen sikeres
gargaiizáló szer. 289.[0 -12]

M'-./rend-désekelfogadtatnak: I>r. S c lm l.
lm f  A d u it, orvos és S/pöcz István, 

Kovács Mihály, Kuncz Nándor gyógy
szerész uraknál P é c se tt .

Weisz Ferenci úrnál Tloiiíics, Krausz 
Márk úrnál K ik ló s . Ileindlhofer Róbert 

úrnál /  n n b iir .

[ ' -SS ó (||T - é ; •T |

Hirdetm ény.
Melynél fogva alédirott igazgatóság 

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

Cziiulervféle e^vleti 
házban

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

helyiségek kivételével — 
fo ly ó  1 8 7 8 . év i O k tó b e r  lió  1 tői
fogva ismét 6 egyinásutáni évre

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

Pécsett, 1878-ik é' i január hó 1 én. 
A p é c s i  t a k a r é k p é n z t á r  

12 (15 —3) igazgatósága.

36)3 Mohács járás szolgabirájától.
k. i. 87s.

Pályázati hirdetmény.
Izsóp nagyközségében a községi jegy

zői állás üresedésbe jővén, annak IZSEP 
a közság házánál, választás utján eszküz- 
leudő betöltésére 1878 ík évi Február bó 
21-ik napjának reggeli 10 órája tűzetik ki.

Felbivatnak a pályázni óhajtók mi
szerint szabályszerűen felszerelt folyamóo- 
ványukat 1878-ik évi Február hó 20-ik 
napjáig nálam adják be.

Feltételül egyszersmind kiköttetik, 
hogy a pályáz > a horvát nyelvet beszélje.

Mohácson, 1878-ik évi Január hó 26-án.
S é y  l a u j o s ,  szolgabiró.

24 (3 -3 )

E r,i g ' 3 7 " e l a M . e z t e t é s .
Minthogy újabb időben több vevőm által a 

„Sósborszesz“ minősége, jó és valódisága ellen 
panasz és azon kérdés intéztetett hozzám, hogy 
„Sósborszesz" készítése rendszeremet tényleg el
adtam-e, azaz ennek készítésével más valakit bíz
tam volna meg ?

Értesülésem szerint nehány b u d a p e s t i ,  
s z e g e d i, b r a s s ó i  és p r á g a i  ezég az általam 
már évek során át gyártott s jó sikerrel forga
lomba hozott g y ó g y e re j l i  s ó s -b o rs z e s z t
(üveg-mintáim és nevem felhasználása s aláírásom 
hamisítása mellett) utánozza. Az illetők ezen va- 
lobnn nemtelen eljárásuknak elejét venndő: ü v e g 
j e im  h á tsó  ré sze  1876 január hó 1-től fogva

1 K i é l t e  íH Kálm án
n iig jb e r e s k e d ö  liu « liip e*tcu

kőriratu czimeiuet nyomtatom be. 
la felsoroltak készítménye csak némileg is 
Iné a ezéluak, nem volna szükségük arra 

aiá burkolva, nevem d oly módon használják, mintha készít
ményük tőlem származna. Kijelentem tehát ismételten, hogy a t. közönség csuk  
a zo n  só s -b o r sz e sz t  Ism er je  e l tiilem  s z á r m a z ó t tu a U, melyliez a hasz
nálati utasításon a lá ír á s o m  sz e r e p e l, s az üvegre ragasztott ezitulap nem 
, ,a i iu t“  vagy „ n a e h “ B r á z a y  ellátva, mert a kérdéses sós-borszeszt részben 
vidéki kereskedők k é s z itm f  u y em  h e ly e tt  h o z z á k  fo r g a lo m  ha.

Budapesten, 1875. október bó.

Nyomatott Taizs Mihályuál Pécsett 1878.




