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A reáliskola.
P é c s ,  1882. febr. 16.

A középiskolai törvényjavaslat, mely 
már többször volt tárgyalásra kitűzve és a 
napirendről ismét levéve, most újabban — 
va la bár a tán utolszor — és kellően feldol
gozva. az országgyűlés elé terjesztetik. Ez 
adott alkalmat a napi- és szakközlönyöknek 
arra, hogy véleményeiket a reáliskoláról 
kifejezzék. Olvastunk is különbnél-kiilönbféle 
nézeteket. De valamennyi, egészben véve, 
mégis azon sarkalatos kérdés körül forog: 
vájjon behozassák a reáliskolába a latin 
nyelv vagy sem. A hozzá szólók egyrésze 
abból indul ki, hogy a reáliskolák egyre 
névtelenednek; ezért a reform élét arra irá
nyítaná, hogy e bajnak eleje vétessék; más 
szóval: azt óhajtaná, hogy a reáliskola ve
gyen föl tantervébe valami csalétek-télét, a 
melylyel a gymnasiumba hanyat-homlok ro- 
1 ano apró népességet magához édesgesse. A 
másik rész nem akar hallani semmiféle mel
lék körülményről. Egyedül azt tekinti: szük- 
seges-e a tanügy. a közművelődés érdekébe 
két élesen elkülönített középiskola vagy 
sem? Ezen az állásponton is természetesen 
lehet a latin nyelv behozatala mellett és 
ellen szólani; s többen szóltak is. Ez az 
álláspont az egyedül helyes és jogos. E so
rok írója nem óhajtana semmiféle tantár
gyat fölvétetni a reáliskola tantervébe csu
pán azért, hogy a pécsi vagy általában a 
többi reáliskola megnépesedjék. (Közben 
legyen mondva : a pécsi reáliskola épen nem 
tartozik azok közé a rohamosan néptelene- 
dők közé, sőt —  igaz ugyan, hogy ma 
nincsenek párhuzamos osztályai, mint ré
gebben, de egyes osztályai ez évben népe
sebbek, mint tavaly: első osztálya ma is 
tiilnépes, 71 növendékkel.) Távol legyen 
tőle a szűk látkörü local-patriotismus! És 
pedig azért nem óhajtaná, mert nem hiszi, 
hogy a szülők —  inmassa —  döntőleg Ítél
hetnének valamely iskola-ág fölött, habár a 
reáliskola fölött maholnap döntőleg látsza
nak ítélni, midőn gyermekeiket tömegesen 
a gymnasiumba viszik. A  szülők nincsenek 
arra hivatva, hogy 9— 10 éves gyermekei
ket részben műszaki, részben pedig a tisz
tán tudományos irányú pályákra úgyszólván 
praedestinálják. Sőt erre magok a növendé
kek sem hivatvák (egyeseket kivéve) ily 
korán. Sem a szülők, sem a növendékek 
pályaválasztásában nem annyira ez utóbbiak 
szellemi és testi arravalóságai, hanem leg
többször külsőségek szoktak irányadók lenni. 
Nem azt vizsgálja sem a szülő, sem maga 
a növendék, mire alkalmas, hanem, hogy 
melyik pálya fényesebb, jövedelmezőbb. Ki
véve azon eseteket, midőn a növendékben 
korán felébred a hajlam épen azon szak 
iránt, melyre öröklés vagy fejlesztés folytán 
tehetségei is vannak. Szóval, minden szülő 
inkább szeretne gyermekéből „urat“ , mint 
„mesterembert* nevelni. (Értsd előbbi alatt 
a tudomány után élők osztályát: a jogi, 
orvosi, tanári stb. pályákat; utóbbi alatt 
pedig a termelőket, a gyárost, iparost, gaz- 
dászt stb.) Hogy az ilyen felfogásból, minőt 
manapság a nagy közönségnél találunk, nem 
lehet a reáliskola jogosultsága, vagy jogo
sulatlanságára semmit sem következtetni: 
magától érthető. Van tán azonban annak 
valami mélyebb oka is, hogy a szülök a

gymnasiumot többre becsülik. Lássuk csak! 
— Már rég óta vitatáson felül áll, hogy 
középiskolának czélja nem lehet más, mint 
az életre való előkészítés. Tehát a közép
iskola sem nem az egyetem vagy polytech- 
nikum előcsarnoka, sem nem a felsőbb gaz
dasági, bányászati stb. tanfolyamok előké- 
szitője, hanem valamennyitől független, s 
épen ezzel valamennyi számára előkészít. A 
középiskola czélja formális és materiális. 
Előbbi alatt értjük azt. hogy az érettnek 
nyilvánított ember-canditatus tudja a dolgo
kat felfogni, képzeteit, gondolatait tudja 

| szabatosan kifejezni, a viszonyok fölött he
lyesen tudjon ítélni; a mi szép a természet, 

j művészet és erkölcs terén, tudja megérezni, 
megérezvén, kedvelje; az ellenkezőtől ide- 

i genkedjék ; akarat ereje legyen elég szilárd 
a jót akarni és tenni, az igazat védeni még 
akkor, ha önérdeke ellen van, stb. stb. Ma
teriális képzettség alatt értjük: hogy a
növendéknek annyi ismerete legyen a tudo
mány főágainak elemeiben, a mennyi a 

| helyes éltelemben vett müveit embertől az 
általános műveltség mai fokán megkivánta- 
tik és a mennyi egyszersmind szükséges arra. 
hogy a főbb tudomány-ágakban az illető 
felső tanintézet vezetése mellett önképzés 
útján előhaladhasson. így  fogva fel, semmi 
jogosultsága a kétágú középiskolának. Lehet, 
liogy e sorok írója téved, mégis meri azon 
véleményt koczkáztatni, hogy midőn a szü
lők kiváló előszeretettel fordulnak a gym- 

j nasiumhoz, nem tesznek egyebet, mint az 
egységes középiskola czélját tartják szem 
előtt. Mert a reáliskola kétségen kívül min
dig ad ugyan ol}-an formális képzést, mint 
a gymnasium, de vájjon ad-e olyan mate
riálist is egyszersmind? Hogyne adna! Hi
szen épen abban van létének joga, hogy 
bizonyos szakpályákra alaposabb materiális 
készültséggel bocsátja ki növendékeit. Tgen 
ám! de c s a k i s  b i z o n y o s  é l e t p á 
l y á k r a ;  s épen itt van achillesi sarka is. 
Mig a gymnasium nem tekint se jobbra, se 
balra, nem kérdi sem a növendéktől, sem a 
szülőktől, mit fognak az érettségi bizonyit- 
vánnyal tenni. Tehetsége szerint elökésziti 
a növendéket az életre s valamennyi szak
pályára. De — vetik ellen a reáliskola fel
tétlen hívei — vannak szakpályák, a melye
ken az ó-classicus nyelvek ismeretének semmi 
hasznát nem vehetjük, másfelől pedig ugyan
ezen a pályákon jóval több előképzettségre 
van szükség, mint a mennyit a mindent 
markoló gymnasium nyújthat. Ezen ellen
vetés első felét kereken tagadhatni, a mási
kat pedig megengedhetni.,Sőt a reáliskola lét
joga csakis ebben van. Es ez az érv mindig 
elég erős is lesz a reáliskolát, mint a kö
zépiskola külön ágát föntartani. Nincs tehát 
szakpálya, a melyen az ó-classicus nyelvek
nek épen semmi hasznát ne vehetnők ? Nincs. 
Azonban a kérdésnek ez az oldala nem 
annyira lényeges. Fontosabb a másik. Mi is 
csak az egységes középiskola czélja: a mű
veltség olyan fokára segíteni, a melyet ma 
általános műveltségi foknak nevezünk. De 
hiszen a „modern műveltség11 nem kívánja a 
latin ismeretét! Úgy van, az a műveltség, 
mely abban áll, hogy valaki keményitett 
gallért visel — nem kívánja. De a helyes 
értelemben vett műveltség megkívánja. Az 
érettségi bizonyítvánnyal kérkedő fiatal em
bertől mindenki megvárhatja, hogy az anya

nyelvén irt müveket — még ha azokban 
némi latin nyelvi ismeretet kívánó szók, 
fordulatok, czélzások is vannak — megértse. 
Már pedig, hogy teheti ezt az, a kinek még 
bár arra sem adtak alkalmat, hogy latinul 
megtanuljon olvasni. Sőt azt is megkívánja 
a helyes értelemben vett műveltség minden 
„érett11 fiataltól, legyen bár az' mérnök- vagy 
gépész-eandidatus, hogy bírjon némi áttekin
téssel azon nyelv rendszere fölött, a mely 
forrása valamennyi tudomány-ág műszavai
nak. Mert aligha fogja valaki kétségbe 
vonni, hogy a tisztán reális irányú szak
előadások — épen mivel valamennyi tudo
mány-ág műszavai nagy részben görög és 
latin eredetűek — jobban megfogja érteni 
egy gymnasiumot, mint egy eddig reálisko
lát végzett hallgató. Miért vannak olyan 
nagyra az istenitett „modern műveltség11 
apostolai azzal, hogy ma már lehet művelt
ség „holt nyelvek tudása nélkül is?!“ Igen 
is lehet t u d á s a ,  de nem egyszersmind tel
jes nem ismerése nélkül is. A kik azt hiszik, 
hogy a gőzerő és a villám mindent elvitt 
már a föld színéről s csak egyedül a reális 
tudományok maradtak meg: nem tekintettek 
még a tegnapra se vissza. Ugyan mióta si
került az élő nyelveknek kivivniok az őket 
megillető helyet? Nálunk 40— 50 éve, másutt 
több. S mióta táplálkozik az európai mű
veltség az ó-classicus nyelvek és irodalmak 
ismeretéből? Mióta csak létezik. Ha igy van, 
lehet olyan értelemben vett modern művelt
ségi-öl beszélni, mint a minőt akarnak az 
illetők értetni? Ha a mivelödés eszközét, a 
latin nyelvet sikerült a nemzeti nyelvvel 
felcserélni; ezzel már rögtön magát a mű
veltséget is „modernné11, „nemzetivé11 tet
tük-e? Vájjon mellőzhetö-e azon nyelv tel
jesen, — az egyetemes műveltségi foknak 
leszállítása, sőt egyenesen az egyetemes ha
ladás meghátráltatása nélkül — a mely 
nyelven irt művek tartalma és szellemével 
egész mai műveltségünk annyira össze van 
forrva ! ? a mely nyelv — illetve nyelvek —• 
valamennyi európai művelt nyelvek forrásai 
s mint ilyenek, a modern nyelvek tanulását 
óriási arányban megkönnyitik; s melyeknek 
annyira hatása alá jutott a mi nyelvünk is, 
hogy ismeretök a müveit ember által már 
csak azért sem mellőzhető, hogy tudjuk, 
mely szókat és szószerkezeteket kerüljük, 
mint idegeneket, szóban és Írásban. Az által, 
hogy a latin nyelv megszűnt a közművelő
dés nyelve lenni, még nem szűnt meg egy
szersmind a m ű v e l t s é g  e l e m e  is lenni. 
A helyes értelemben vett modern műveltség 
szálai annyira össze vannak fonódva azzal, 
a melyet éles ellentétképen classicai irányú 
vagy alapú müvelségnek nevednek, hogy 
egyiket a másiktól még ma, sőt tán száza
dok múlva sem lehet elválasztani. Ha a 
műveltség szó értelméből kivesszük a benne 
foglalt ismertető összeget (mint a mely ma 
nagyobb, mint régen), mondhatjuk, hogy a 
modern műveltség sem egyéb, mint az, a 
melyet ezelőtt 40—50 évvel nálunk is, má
sutt is latinul, azóta pedig nálunk magya
rul. másutt németül, francziául stb. szereznek.

Mind ebből folyólag, kívánatos volna, 
hogy a latin nyelv a reáliskolába is a 4 
alsó osztályba kötelező tárgyként vitetnék 
be, hogy ez által 4 éven át mind azok, a 
kik műszaki pályákra lépnek, a formális 
képzettség mellett legalább annyi materiális
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ismeretet vegyenek a latin nyelvből is ma
gokkal a felső tanfolyamokra, illetőleg az 
életbe, a mennyi mind ott, mind itt okve- 
tetlenül szükséges. (A kik még ennyitől is 
irtóznak, menjenek, illetőleg küldjék gyer
mekeiket a polgári és iparos-iskolákba.) Más 
felöl pedig azok, a kik talán időközben na
gyobb kedvet nyernek, pl. a jogi, orvosi, böl
csészeti tudományok iránt — akadály nélkül 
léphessenek át a gymnasiumba. Q.

A s z e s z a d ó  szakbizottságának tár
gyalása általános érdekeltséget kelt. Az első 
nap tanácskozmányának eredménye a két 
tétel elfogadásában állott: a nagy ipar hely
zete kedvező, a mezőgazdasági kis iparé pedig 
úgy önmagában, mint a nagy iparral szem
ben kedvezőtlen.

Továbbá: a mezőgazdasági termelés a 
jelen törvény hatálya alatt az adókedvez
mény elégtelenségénél fogva, szemben a nagy 
iparral, nem a kellő mértékben versenyképes.

Érdekesnek találjuk a szakbizottság elé 
terjesztett kérdőpontok közül e kettőt kö
zölni :

Nem volna-e a mezőgazdaság s különö
sen a marhatenyésztés követelményének az 
által elég téve, ha „a főzőkészülék termelő 
képessége" szerinti adóztatásánál, a főzőké
szülék termelő képessége általában s minden 
kivétel nélkül 2(J százalékkal leszállitatnék, 
s az illető pálinkafőzők még ezenkívül lisz
tes anyagok feldolgozása mellett, azon eset
ben, ha mezőgazdák, kik a pálinkafőzéssel 
csak azért foglalkoznak, hogy marhaállo
mányuk fentartására moslékot nyerjenek 
október vagy november havában időszakon 
belül, továbbá 20 százaléknyi szesznyeredék 
leengedésben részesittetnének ?

Mily uj adóztatási rendszer, vagy a 
jelenleg érvényben lévő adóztatási módok 
mily irányú módosítása mutatkozik ajánla
tosnak azon czél elérésére, hogy a nyers 
anyagok teljes kihasználása mellett, a szesz 
előállításának költségei is lehetőleg apasz- 
tassanak ; hogy a különböző nemű és minő
ségű nyers anyagokból vont szesznyeredék 
arányos megadóztatása biztosittassék; hogy 
a gazdasági szeszfőzdék helyzetének javítása j 
mellett az iparszernek versenyképessége fen- j 
tartassék: hogy a szeszipar kiviteli képes- j 
sége fejlesztessék s végre, hogy a szeszadó- ! 
jövedelem évenkint legalább 4.00,000 forinttal j 
emeltessék ? •

S z e d e r  f a  ü l t e t é s  a s e l y e mt e 
n y é s z t é s  e z é l j ábó l .  Mint halljuk, a 
közi. minisztérium országszerte elrendelte, 
hogy az államépitészeti hivatalok a köz- 
igazgatási bizottság közvetítésével oda has
sanak, miszerint az államutak az ország

minden részeiben szederfakkal ültettessenek 
be, s ez által a községek lakóinak figyelme 
a faültetvények hasznosságára felhivatván, 
a selyemtenyésztés minden irányban elő- 
mozdittassék.

A polgármester ur tiszti jelentése.
—  Hatodik közlemény. —

K ö z l e k e d é s i  ügy , v á r o s i  k ö z u 
tak.  A  lefolyt év úgy tavaszi mint őszi 
idényeiben észlelt rendkívüli nedves időjárás 
rósz behatása a városi közutak, de különö
sen azoknak a város belterületén keresztül 
vonuló részein nagyon is észlelhető volt, 
amennyiben a szűnni nem akaró esőzés foly
tán az utak kölerakolata nemcsak teljesen 
megromlott, hanem sok helyen az alap maga 
is kifordult; hozzájárult ezen bajhoz még 
azon káros körülmény is, hogy a folyton 
tartó kedvezőtlen időjárásban a kellő fed- 
anyag nem lévén kiszállítható, a javítási 
munkák sem vétethettek foganatba. A hir
telen beállott erős fagy ekként találván az 
utakat, a rajtok maradt sár csak későn volt 
eltávolítható, és a tatarozási munkák csak 
akkor vétethettek foganatba, midőn a köz
lekedés már majdnem lehetetlenné vált, az 
igényelt helyreállítási munkák tehát rendkí
vüli erőfeszítéssel lévén lehetőleg gyorsan 
foganatba veendők, az eredmény az lett, 
hogy a rendelkezésre állott közmunkából 
rendes viszonyokra előirányzott összeg jóval 
túl lett terhelve és mintegy 5000 forintnyi 
túlkiadás vált szükségessé, melynek kiegyen
lítése az 1882-ik évi közmunka-váltsági dij- 
jak emelése által volt csak kiegyenlíthető. 
Felhasználtatott pedig e folytán 2640 kbm. 
kavics az összes városi közutakra. Uj Mac 
Adám-féle ut pedig készült a közmunka-alap 
terhére a Scitovszky-téren és az Iskola-utcza 
végén, 560 m. hosszban; ugyanitt készült 
két áteresz az összegyűlő eső- és kutviz le
vezetésére. — Kiadatott, illetőleg a közleke
dési utakra forditott költség összege volt 
pedig az utkaparók fizetésével, az ültetett 
fák gondozási, a hidak tatarozási költsé
gével összesen 12.618 frt 32 kr., mely ősz- 
szeg viszonyítva az előirányzott 7550 frtnyi 
összeghez, 5068 frt 32 kr. túlhaladást mutat.

Vá r o s i  u t c z a - kö v e z e t  és j á r dák .  
A kövezetre nézve említendő, hogy a rend
kívüli szigorú és hosszantartó fagy által az 
utczai kövezet, főképpen azon utczákban, hol 
a közkutakból a fölösleges viz az utcza fel
színére folyik el, igen megrongáltatok, miért 
is azok javítása már csak a közlekedés aka
dálytalan fenntartása végett is, múlhatlanul 
szükségessé vált, mi által tetemes, előre nem 
látható költség okoztatok s ennek folytán 1

Táreza.
Ascanio,

Dumas Sándor regénye.
F r a n e z i a  e r e d e t i b ő l  f o r d í t o t t a :  

dr. Daempf Sándor.
III.

D e d a 1 n s.
(Folytatás.)

— De ha oly bizonyos benne folytatá 
a kormányzó, nem volna mindegy, ha ön 
kísérelné meg?

— A  szárnyak ön teste súlyához 
vannak mérve, s nem az enyéméhez, felelt 
a gépész. Nekem már fél lábbal nagyobb 
szárnyakra volna szükségem.

S a gépész meghajtá magát és távozott.
— Ördögbe is! szólt magában Georgio 

mester.
Egész nap látni lehetett, hogy Georgio 

mester esze tévutakon jár; e jel arra mu
tatott, hogy az ö esze is, mint Rolandé, 
mind inkább képzelmi légkörökben lebeg.

Este, lefekvés előtt, magához hivatta 
a cselédséget, a börtönó'röket és katoná
kat mind.

— Uraim, szólt hozzájok, ha észreve
szik önök, hogy Benvenuto Cellini röpülni

akar, csak hagyják s nekem mondják meg, 
mert én még éjjel is megfogom őt fogni, 
minden nehézség nélkül; én valódi denevér 
vagyok, mig ö, bár mit mondjon is, csak 
ál-denevér.

A  szegény kormányzó teljesen megörült; 
de mivel remélték, hogy az éj lefogja csil
lapítani, elhatározták, miszerint csak reggel 
értesítik róla a pápát.

Különben is gyalázatos esős és sötét éj 
volt, s senkinek sem volt kedve ily időben 
kimenni.

Kivéve Benvenuto Cellinit, ki kétség
kívül ellenmondási viszketegből, ép ezen éjét 
választotta szökésre.

Alig hallotta, hogy az óra tizet üt s 
az őrt felváltják, térdre borult, s miután 
bensöleg kérte Istent, hozzá látott a munkához.

Először is leverte a még hátralevő négy 
szegfejet, melyek még egyedül tárták a vas
lemezt. Midőn az utolsót leverte, az óra 
tizenkettőt ütött.

Benvenuto hallotta az őrjáratnak, mely 
a terraszra ment, lépteit; lélekzet nélkül 
lapult az ajtóhoz; azután az őrjárat lefelé 
ment, a léptek elhangzottak, s minden ismét 
csendes lett.

Az eső kettőzött erővel eredt meg s 
Benvenuto örömtől dagadó szívvel hallgatta, 
a mint az ablakhoz csapódik.

az előirányzat is jelentékeny túl kiadással 
terheltetett. Kivitelbe hozattak pedig a kö
vetkező munkálatok u. m. közönséges köve
zet : a Szécsényi téren, Ó-posta-, Gábor-, Plé
bánia- és Siklósi utczában a vízfolyások 1501
□  mtr. Továbbá rendkívüli, az előirányzat
ba fel nem vett javítások teljesittettek: az 
Iskola- és Siklósi utczában, a Scitovszky-téren, 
a Mária- és Flórián-utczában 2330 CDmtr, te
hát összesen 9200 Dmtr; előirányozva pedig 
volt 6970 Dmtr, — tehát több köveztetett 
3230 □mtrrel.

R é g i  á t d o l g o z o t t  v e r e s  h o mo k 
k ö v e z e t .  Az irgalmas-utezai vízfolyás 739 
□mtr, ugyanezen utcza helyenkénti kijaví
tása 280Dmtr. A  városház-kapu bejárata és 
az udvarban 72 Dmtr. Több utczában és 
tereken kisebb javítások 70 Dmtr. Összesen 
1161 Dmtr. Előirányozva pedig volt 608
□  mtr.

M e c s e k i  m á r v á n  y-f é l k o c z k a  
kövezet :  Királyutczai vízfolyás 96 Dmtr. 

j  Királyutczai közkút előtt 55 □mtr. Szécsé- 
| nyi-téren 526 □mtr. Ferencziek utczájában 
; 409 Dmtr. Scitovszky-téri vízfolyások 127 
i □mtr. Átjárók és vízfolyások több helyen 

119 □mtr. összesen 1332 □mtr. Előirányoz
va volt 1208 □mtr. Tehát több köveztetett 
124 □mtrrel. Sósd-kövezet rakatott a város 
különböző utczáin és pedig 1904 mtr, mely
ben a város járult 1195 drb járda- és 1715 

j folyó méternyi kővel. A  járdák készítése 
iránt alkotott szabályrendelet életbelépte óta 
1880-ik év végéig rakatott összesen 9488 f. 
méter járda, úgy hogy ma már minden je
lentékenyebb utcza és közlekedési vonal jár
dával ellátva van, s csak a kevés forgalom
mal biró utczák s ezekben is csak egyes 
házak nélkülözik, remélhető azonban, hogy 
nehány év múlva, a belváros minden utczája 
rendes gyalog-járdával ellátva leend.

M a k a d a m s z e r ü  u t  készült a kö- 
vezési alap terhére: A  Flórián- és Agoston- 
utcza között 300 □  mtr. A Kistéren 72CO 
mtr. Összesen 1020 □mtr. Előirányozva volt 
920 □mtr, tehát több készült 100 □mtrrel. 
Az előtüntetett munkatöbbletek, mint a me
lyek időközben mulhatlanul szükségeseknek 
mutatkoztak, s ennekfolytán a város köz
gyűlése által keresztül vitetni rendeltettek, 
anélkül azonban, hogy külön fedezet kijelöl
tetett volna, összesen 2272 frt 16 kr. túlki- 
adást okoztak, mely túlkiadás az 1881-ik évi 
előirányzat terhére utaltatott.

A  k ü l s ő  v a d v i z e k  rendezésére 
nézve jelenti, hogy az úgynevezett nagy 
hídnál a mély vadvizárok düledezni kezdett 
partjai, és az ottani mezei ut biztosítására 
a régi elhagyott árok kitisztittatott és mé- 
lyittetett; a régi hibás irányú elzárulván,

Ekkor megkisérelte leszakítani a vas
lemezt; a vaslemezek, miket mi sem tartott 
már, engedtek s Benvenuto egymás irtán a 
falhoz támasztá őket.

Azután hasra fekve, az ajtó alsó részét 
támadta meg mintázó eszközével, melyet 
tőr gyanánt hegyesitett ki s egy fadarabba 
dugott. Az ajtó alsó része engedett; a fe
nyőfa teljesen szénné volt válva.

Pillanat alatt Benvenuto az ajtó alsó 
részén elég nagy nyílást vágott ki, hogy 
azon csúszva kiférjen.

Azután kinyitotta szobra hasát, magá
hoz vette összecsavart vászondarabjait, azo
kat öv gyanánt maga körül tekerte, eszkö
zét, melyet, mint említők, tőrré alakított át, 
fegyverré avatta, ismét térdre borult s má
sodszor imádkozott.

Ekkor átdugta az ajtón fejét, ezután 
vállait, s végre egész testét s a folyosón volt.

Fölegyenesedett; de lábai annyira re
megtek, hogy nehogy elessék, kényszerülve 
volt a falhoz támaszkodni. Szive annyira 
dohogott, hogy majdnem szétrepedt, feje 
pedig csupa tűz volt. Veriték-cseppek gyön
gyöztek minden egyes hajszálán, s kezébe 
szoritá tőrét, mintha el akarta volna valaki 
ragadni.

De minthogy minden nyugodt, minden 
zajtalan volt s mi sem mozgott, Benvenuto
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a vasúti hídtól kezdve, egy uj irany-árok 
készült, s ezáltal a mutatkozó nagyobb baj
nak eleje vétetett, ijgy hogy mostan az 
eredmény biztosítására más nem kívántatik, 
minthogy az emelt töltés eléggé megszilai- 
duljon és a tervbe vett beültetés mielőbb 
keresztül vitessék. Továbbá a Balokanyi-to 
kitisztítva és partjai rendezve s kellőleg 
megerősítve lettek összesen 1583 frt költség
gel : a most mondott tó alatti vadviz-árok 
pedig, mely a gyakori esőzések által telje
sen be volt iszapolva, szintén kitisztittatott.

Újdonságok.
A községi iskolaszékek, mint annak idején 

már jeleztük, tanfelügyelőnk által felhivat
tak, hogy ott, hol az iskolák tulnépesek, a 
tankötelesek számának megfelelően az osz
tályok szaporittassanak és tanítói állomások 
rendszeresittessenek. E felhívás 31 község
nek szólt, ezek közül 12 more patrio nem is 
válaszolt, 14 vagy halasztást kért, vagy 
megtagadta a teljesítést és igy vsak 5, a 
n.-nyárádi, a laskafalui, biikösdi, véméndi 
és mágoesi iskolaszékek tettek kötelező nyi
latkozatot. hogy még e tanév alatt, vagy 
legfeljebb a jövő tanév kezdetén, egy-egy 
tantermet nyitnak és egy tanítói állomást 
rendszeresítenek. Ugyanily nyilatkozatot 
tett a pécsváradi róm. kath. iskolaszék is. 
— Kívánatos lenne, ha a tanfelügvelőség 
hatásköre oly módon bővíttetnék, hogy az 
iskolai törvények ellen mulasztó, vagy vétő 
helyhatóságokkal, szülőkkel, tanítókkal 
szemben első fokulag bíráskodhatnék, sőt 
bírságokat szabhatna ki, mert a helyszinéni 
látogatások alkalmával eszközölt ily eljárás 
sokkal üdvösebben hatna, mint a hosszadal
mas írásbeli eljárás.

A szarvasmarhák kivitele Bées és kör
nyékére Magyarországból az alsó-ausztriai 
helytartó tanács értesítése szerint ismét en
gedélyezve van a szokott elővigyázati sza
bályok megtartása mellett. E hirt azért 
közöljük, mert megyénkből több kereskedő 
van ez irányban Béescsel összeköttetésben s 
az eddigi tilalom nem csekély kárukra volt.

A casinó közgyűlése a teremnek a nő- 
egylet részsre kért átengedése ügyében 19-én 
tartatik meg és előreláthatólag simán és 
zaj nélkül fog lefolyni; mert ki az alap
szabályokat ismeri, beláthatja, hogy a köz
gyűlés a terem-átengedés kérdésében nem 
illetékes, másrészt a választmány helyesen 
és szabályosan járt el.

Állatsereglet. Mint bennünket értesíte
nek, G a r 1 o JM a t i o z z i állatsereglet tulaj
donos, ki jelenleg Nápolyban tartózkodik, 
Gráczon át május hó közepe felé városunkba

nemsokára magához jött és kezeivel tapoga
tózva, végig ment a falon addig, mig érezte, 
hogy az véget ér. Ekkor előre haladt, rálé
pett a lépcső vagyis inkább hágcsó első 
fokára, mely a toronysikra vezetett.

Fölhaladt a hágcsó egyes fokain, re
megve a lábai alatt recsegő fa zajára, azután 
érezte az üde léget, később az eső csapkodta 
arczát s azutan feje felemelkedett a torony- 
sík felszínén, és mivel már negyedórája min
dig a legmélyebb sötétségben volt, rögtön meg
ítélhette, hogy remegjen-e vagy reményijén.

A mérleg a remény félé hajolt.
Az őr, hogy meg ne ázzék, faköpenyébe 

húzódott. Minthogy pedig az őrök, kik az 
anSyalv_árban az őrségi szolgálatot végezték, 
nem azért voltak itt, hogy a toronysikra 
nézzenek, hanem hogy a sánezokba láthas
sanak s a sikságot szemmel tarthassák, a 
faköpeny hátulsó része is a lépcsó'zet felé volt 
fordítva, melyen Benvenuto Cellini feljött.

Benvenuto Cellini csöndesen, folyton lá
bain s kezein csúszva, a toronysik azon olda
lára hatolt, mely a faköpenytől legtávolabbra 
esett. Itt kötelének egyik végét egy a fal
ból körülbelül két lábnyira kiálló régi téglára 
erősité, azután harmadszor is térdre borulván.

(Folytatása következik.)

fog jönni 240 állatból álló seregletével. A 
legszebb és legritkább állatokat foglalja 
magában ezen sereglet. Az emlősökön kívül 
gazdagon van képviselve a hüllők osztálya 
és a tarka madárvilág.

Emlékirat a faiskolák tárgyában. Lieb- 
bald Béni szabolcs-bányatelepi tanító s a 
„Gazdasági Néplap" tevékeny szerkesztője, 
legújabban egy emlékiratot fejezett be, mely
ben a községi faiskolák szervezését és fel
ügyeletét behetóan tárgyalja s ezt a közel
múlt napokban a minisztériumhoz fel is 
terjesztette. Midőn e hirt registráljuk, ab
beli reményünknek adunk kifejezést, hogy 
az érdekeltség felkeltésével elöbb-utóbb 
mégis csak lendületet nyer a gazdászat eme 
agyondajkált ügye.

Uj találmány. Mártelet Ágoston, a hely
beli főreáltanoda tanára egy utcza-seprö 
gépet találván fel, azt a városi gazdasági 
bizottságnak e hó 15-én tartott ülésében 
bemutatta és személyesen megmagyarázta. 
A gép, melyHaberenyi Pál előnyösen ismert 
gépgyárában készíttetnék, 413 írtba kerülne, 
a hozzá tartozó szemét-kocsi pedig 80 írtba; 
a feltaláló semmiféle dijat nem követelne, 
ha gépje próbaképen alkalmaztatnék.

A v. közmunka - költségelőirányzatot a
városi mérnöki hivatal már beterjesztette, 
az előirányzott összeg 12,672 frt krt tesz ki.

Az ebdüh elleni óvintézkedések czéljá- 
ból három zárka fog a gyepmesternél fel- 
állittatni, azon czélból. hogy az egészséges, 
a megfigyelés alatt állók és már tényleg 
beteg ebek elkülönittessenek, mert az eddigi 
gyakorlat szerint, az elfogott kutyák között 
semmi különbség nem tétetett.

A város gazdasági bizottsága legutóbbi 
ülésében tárgj'alta a Buda pest-pécsi vasút 
társaságnak azon kérelmét, hogy a balo- 
kányi tóból a felesleges viznek 1/3-da a tár
sulat czéljára leendő használatára, neveze
tesen a mozdonyoknak vízzel való ellátása 
végett egy gépház és szivattyú felállítása 
engedélyeztessék, felajánlván a helyért 50 
frt, a viz használatáért pedig 150 frt évi 
bért. A  bizottság ennyiben teljesíthetőnek 
találja az ajánlatot, hogy ez engedély 15 
évre, mégis egy évi felmondással megadat
nék. Ezen ügy a legközelebbi közgyűlés elé 
fog kerülni.

A pécsi nöegylet alapszabályszerü köz
gyűlése f. évi február 26-án, délután 3 óra
kor fog az egyleti helyiségben megtartatni, 
melyre az egyleti tagok tisztelettel meg
hivatnak. A közgyűlés tárgyai: Titkári
jelentés az 1881. évről. A pénztári szám
adások kimutatása s 3 tagú felülvizsgáló 
bizottság kinevezése. A hiányzó választ
mányi tagok megválasztása. Netán leendő 
indítványok elintézése. Cseh Kövér Anna, 
egyleti elnök.

Szigetvárról Írják nekünk: Bogyó ur 
társulatának egy része már egy hó óta sze
repel itt változó szerencsével, azonban egész 
sima lefolyással, jól sikerült előadást csak 
nagyritkán látunk. Szombaton itt az újdon
ság ingerével biró „Boccaccio" operette ke
rült szinre; a közönség zsúfolásig megtölté 
a termet és —  és felsült, mert az egész elő
adás igen silányul folyt le. Bácskai Julcsa 
a czimszerepben nem felelt meg a hozzákö
tött reményeknek, melyek „Fatinicza" óta 
benne összpontosultak; ép úgy elejté a va
sárnap másodszor adott „Kornevilli haran
gokéban Serpolett szerepét, melyet először 
sokkal jobb sikerrel láttunk általa adva. 
Bácskai Julcsa azon utón volt, hogy a kö
zönség kedvenezéve;:: váljék, e két előadás 
azonban sokkal több hátrányt okozott neki, 
semhogy jutalomjétáka alkalmával meliözte- 
téséröl meggyőződni ne legyen kénytelen, 
különösen, ha, mint Kiss szombaton előadás 
közijén megsugá, „Boccacció“ -t fogja e czélra 
választani. Más jó operette és Fatiniczához 
hasonló játék azonban még megmentheti. 
Különösen üdvös lenne, ha Bogyó ur több
ször lenne jelen legalább operettek alkalmá
val, mert akkor mindig sikerültebb az elő
adás, s egyes szereplők nem fogják a kö
zönséget komédiázás és kaczagás által igno-
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rálni, melyet fájdalom már többször voltunk 
kénytelenek tapasztalni.

A „Pécsi dalárda" szombaton, azaz folyó 
évi február hó 18-án a „Hattyú" helyiségei
ben rendezendő IV. alapszabályszerü dales
télyének műsorozata: 1. „Arméniai őrszemle,“ 
zenekarra Michaelis. 2. „Őseink emléke," 
énekkar, baritonsoloval, zenekisérettel Huber 
K. 3. „Lehullott a rezgő nyárfa," stb, ma
gyar népdalok Huber K. 4. „Magyar disz- 
nyitány" zenekarra Jaksch F. 5. „Studenten- 
gruss," férfikar Bemer. 7. „Le chasse deLion," 
zenekarra Köller. 7. „Vadászdal," férfikar 
fuvóhangszer-kisérettel Storch. Ajánljuk e 
dalestélyt a közönség figyelmébe. A  „Da
lárda" éppen a létesítendő reformok küszö
bén áll, s igy megérdemli, hogy nehéz mun
kájában elősegítsük, már csak azért is, mert 
az ujjáalakitás czélja a múltjában oly híres 
egyesület consolidatiója a magyar dal és 
magyar zene érdekében. A műsorozatba a 
„Studentengruss" helyett valami érdekeseb
bet is föl lehetett volna venni.

A honvédség köréből. Gyulafalvi Bu- 
l y o v s z k y  Károly ezredes s a 8-ik honvéd 
huszár-ezred parancsnoka az 1-sö számú 
lovas-dandár id. parancsnokává; ondódi és 
niszkilaki L a k y  K á r o l y  őrnagy a 8-ik 
honvéd-huszárezred egyik osztály-parancs
noka ezen huszárezred id. parancsnokává 
neveztetett ki. Bulyovszky ezredes urnák, 
ki több éven át állomásozott városunkban, 
távozása általános sajnálkozást kelt.

Apró hírek. A k e m s e i é s  cz.-bogádi 
r. iskolák a vallás és közoktatási miniszté
rium által tanszerekkel lettek ellátva. — 
B o g l á r o n  egy állandó szölötelep rendez- 
tetett be. — A z  id ő  j e l z é s i  t á v i r a 
t o k  mai naptól kezdve újból nyilvánosság
ra hozatnak, a postai épületen történendő 
kifüggesztés által* — S e l l y é n  az olvasó
kör tánczvigalma e hó 14-én tartatott meg 

j a helyi és vidéki intellgentia nagy részvéte 
i mellett. —- M i s s L a z o innen Eszékre 

repült, onnan pedig Szegedre igyekszik. — 
L op ás . Szerdán éjjel Balokányi-utcza egyik 
korcsmájából ismeretlen tettesek két lovat 
loptak el. — S z é d e l g ő  g y ű j t ő k .  A 
rendőrkapitányság két zalamegyei pár. sztot 
tartóztatott le, mert igazolványaik egy le
égett templom felépítése végetti gyűjtésre 
gyanúsaknak látszottak és különben is ré
szegen jelentek meg az engedély-adásért. — 
S z a l m a  tűz .  Nagy riadalmat okozott 
szerdán esti 7 órakor az Ortzen-féle házban 
levő gyümölcsös boltból kitóduló láng, mely 
azonban egy hordóban összehalmozott szalma 
kigyulladásából eiv lett és a tulajdonos által 
nyomban eloltatott. — E g y b e k e l é s .  
Pasitzky József ur, nyugalmazott kórházi 
gondnok Z s e 11 a leánya, városunk egyik 
szépsége, e hó 15-én, d. u. 5 órakor eskü
dött hűséget egy somogymegyei gyógysze
résznek. — P o s t a  e n g e d é l y é r t  folya
modtak Uszügh és Monostor községek, de a 
megyei közigazgatási bizottság kérelmüket 
teljesíthetőnek nem találta.

Egy meglepetés.
—  A m y n t o r  G. e l b e s z é l é s e .  —

(2 -ik folytatás.)

— Te csodálkozol? — szólt a fővadász 
komolyan. - - D e  hiszen ismered körülmé
nyeinket és igy cseppet sem csodálkozhatok 
ha határozott szándékom, hogy ezentúl egyet
len egy vendéget sem hívunk meg karácsony
estére és az ajándékok kiosztását teljesen 
beszüntetjük.

-— Ily rohamos változás! Ennyire elérn 
az ősi szokásoktól! Miért ?

— Miért? Nincs pénzünk, gyermekem. 
Megbolonduljak és öreg napjaimra adóssá
gokat csináljak, csak azért, hogy a hiúság
nak tömjénezzek? Köszönöm — nem teszem; 
addig takaródzunk, még a paplan ér, és ha 
a takaró rövid, meggörbülve kell feküdnünk. 
Egyszer nyugtot akarok már a házban, nem 
akarom, hogy az adományok forrása a gond 
és gyötrelmek forrása legyen mindig. Ma-



gunkban esszük meg a csukát meg a mákos 
csikót, meglásd izleni fog.

A fövadászné belátta, hogy a dolog 
csakugyan komoly és nem mondott többé 
ellen, nehogy férjét felboszantsa. De könnyes 
szemekkel nézett az örökzölddel megkoszo
rúzott képre és fájdalmasan sóhajtott.

— Ha boldogult anyám ezt tudná! Ma 
van halálozási évfordulója. Oh! ha jelen 
lehettem volna halálos ágyánál, most nem 
kellene lemondani azon hivatásról, — 
melyet nevem, rangunk és állásod élénkbe 
szabnak. De Fiilöpnek, a gazembernek, ki 
bennünket meglopott, az igaztalanul szerzett 
pénz lelkén fog égni.

— Ne képzelődjél! Ne okozz egy em
bert, ha bizonyítékaid nincsenek. Ki tudja, 
él-e még az a Fiilöp, vagy nem halt-e el sze
génység és nyomorban.

— Oh, te e tárgyról mindig igy beszélsz 
és mégis tudom, hogy jó anyám tiz éven át 
félre tette részemre nyugdijának felét. Sok
szor vigasztalt e rejtegetett kincsesei; de mi
kor koporsójához siettünk, a pénz hiányzott, 
Fülöp pedig, a hűtlen szolga eltűnt. Nincs 
igazság e földön!

És Gabriella asszony hevesen zokogni 
kezde.

— Ne sirj édesem! Mit gondolnak leá
nyaink, ha hallják. Azt hinnék, czivakod- 
tunk. És hallgass el azzal a bolondos tör
ténettel, hiszen a legszorgosabb rendőri ku
tatások és vizsgálat sem vezetett czélhoz. 
Fülöp becsületessége, hűsége mindenen felül 
áll, ö nem tűnt el, nénéd tudja, hogy elhagyta 
a házat, hiszen el is búcsúzott.

— Mégis meglopott engem! Ezerszer 
is esküszöm rá.

A fövadászné erre haragosan elhagyta 
a szobát, a íövadász pedig rágyújtott egy 
második pipára, igy dörmögve magában: 
vége, nem ünnepelünk !̂

— Gyermekeim! a karácsonyeste füstbe 
ment, ünnepléséből ezúttal semmi sem lesz.

E szavakkal rohant be Gabriella mama 
a közös lakszobába, hol Tekla és Erzsiké 
az ablaknál himzéssel voltak elfoglalva.

Mndketten csodálkozólag tekintettek any
juk könnytől égő szemeire.

— Csak nézzetek! Atyátok épen most 
mondá, hogy senki sem kap és senki nem 
oszthat ki karácsonyi ajándékot.

— Mi történt ? kérdék egyszerre a 
nővérek.

— Nem tudom — felelt a bárónő — 
Edgard pénzt kért és valósziniileg ez dönté 
ki a hordó fenekét. Azt mondja, nincs pénze 
és igy tegyétek félre a hímzéseket, nagy
bátyátok nem kap ez évben hímzett széke
ket, atyátok világért sem fizetné ki az árát.

— Helyes, helyes — kiáltá Erzsiké, — 
úgyis fáj már a szemem a fáradságos ötö- 
getéstöl. Majd félre tesszük jövőre, talán 
akkor másra használhatjuk.

— Gyermek! te nem tudod mit beszélsz. 
Mit szól a nagybácsi, ha ez évben mitsem 
kap tőlünk?

— De mamám, mitől se tarts. írok 
neki egy szép, igen szép levelet és megké
rem, hogy ne haragudjék Erzsikére, de — a 
sok munka, vagyis nem lettünk készek.

Boszankodva fordul az anya idősebb 
leányához.

— Te is e nézetben vagy?
A leány büszke mozdulattal letette a

tűt és a pamutot az ablakra és felemelvén 
szép, fényes fekete fürtökkel övezett fejét, 
nyugodtan igy szólt:

(Folytatása következik.)

P é c s i  s z i r t i t .A z .

Pénteken, 1882. február 17-én adatik:

Borgia Lueretia.
Nagyopera 3 felvonásban. Olaszból fordította 

Jakab István. Zenéjét szerzé Don zetti. 
Kezdete 7 órakor.

Árfolyamok a bécsi áru- és érték-tőzsdén
—  f e b r .  1 6 - á n  d é l u t á n .  —

(Távirat.)
Pénzbeli | Áru

árfolyam.
1 . Magyar aranyjáradék 6  °/o • • • 117.80 118.10
2 . Magyar aranyjáradék 5 ° / 0 . . . 85.50 85.75
3. Magyar papirjáradék 5 %  • • • 85.75 8 6 .
4. Magyar vasúti kölcsön . . . . 132. 132.50
5. Magy. fóldtehermentesitési kötvény 96.50 97.50
6 . Magy. fóldteh.-ment. kötvény zára

dékkal ............................................. 94.50 95.
7. Magyar szölődézsmaváltsági kötv. 97.25 97.75
8 . Magyar nyeremény-sorjegv-kölcsön 113.25 113.75
9. Tiszaszabályozási és szegedi sors-

j e g y ................................................... 108.25 108.75
1 0 . Osztrák járadék papírban 74.50 74.75
1 1 . Osztrák járadék ezüstben . . . 75.50 75.75
1 2 . Osztrákjáradék aranyban 91.60 91.90
13. 1860-íki osztrák állam-sorsjegyek 

1 0 0  frtos ........................................ 132. 133.
14. Osztrák-magyar bankrészvény . . 813. 815.
15. Magy. hitelbank-részvény . . . 295.25 297.
16. Osztrák hitelintézet-részvény . . 303.75 304.50
17. Cs. és kir. a r a n y ............................ 5.60 5.62
18. 20-frankos arany (Napoleond’or) 9.52 9.53
29. Német birodalmi márka . . . . 58.50 58.60

Laptulajdonos Ramazetter Károly. 
Felelős szerkesztő Bolgár Kálmán.

1034. szám.
Í88L

r

Árverési hirdetmény.
Alulirt kiküldött végrehajtó az 1881. évi LX. t. ez. 102. 

a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a pécsi tekintetes 
kir. törvényszék 6647/1880. számú végzése által Gausz testvérek 
végrehajtó javára Justus Mór pécsi lakos ellen 438 frt 70 kr 
tőke, ennek 1880. év junius hó 1-ső napjától számítandó 6°/0 ka
matai és eddig összesen 36 frt 30 kr perköltség követelés ere
jéig elrendelt kielégítési végrehajtás alkalmával biróilag felül 
foglalt és 1015 frt 50 krra becsült bútorok, ágy- és ruhanemű, 
könyvek s edényből álló ingóságok, nyilvános árverés utján 
eladatnak.

Mely árverésnek a 9664/1881. sz. kiküldést rendelő végzés foly
tán a helyszínén, vagyis Pécsett alperes lakásán leendő eszköz
lésre 1882-ik év február hó 24 ik napjának délelőtti 9 órája ha
táridőül ki tűzetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly meg
jegyzéssel hivatnak meg: hogy az érintett ingóságok ezen árve
résen, az lö81. évi LX. t. ez. 107. §-a értelmében a legtöbbet 
Ígérőnek becsáron alul is eladatni fognak.

Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. évi LX. t. 
ez. 108. §-ában megállapított feltételek szerint lesz kifizetendő.

Kelt Pécsett, 1882-ik évi február hó 11. napján.napjan.

Krem m cr Fereucz,
kik. bir. végrehajtó.

EISER JÁNOS
Széehenyi-tér (Örtzen-féle házban)

ajánlja valódi franezia és magyar pezsgő-borait, u. m .: 
F r a n c z i a :

Aubertein S e l ie r ............................................................... 3.80
D elbek ..................................................................................3.50
Reöderer Chartbl..................................................................3.60
Cliquo International........................................................ 3.50
Gibert Imperial ............................................................. 4.____

M a g y a r :
K in c s e m ............................................................................. ...........
Imitál S ille r ...................................................................................
Magyar-francz. f e l í r ........................................................ y 50

>> » ................................................................ 1.20

T 7" e z s . d . é g ' l ő

h a s z o n b é r b e a d á s .
A társasági vendéglő mészárszékkel a pécsi 

bányatelepben

folyó évi április l-töl
három egymásra következő évekre bérbe adatik.

A bérszerződési feltételek az alulírott igaz
gatóságnál benézhetek, ahol is az 50 kros bé- 
lyeggel, 300 frtnyi bánatpénzzel és „Vendéglő 
bérlet“-i felirattal ellátott ajánlatok folyó évi 
márczius hó 5-kéig benyújthatók.

Az I. cs. kir. szab. duna- 
gözhajózási társulat bánya

igazgatósága.

©

1  I  Csődtömeg végkiárulás! )
A  . . . . .  . . . .  ^
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A király-utezai 7-ik szám alatt levő röfös keres
kedésben

csődtömeg- végkiárulás történik,

a rendes áraira jóval olcsóiban.
Különösen ajánltatnak: Női ruha-kelmék, ágy-

teritök bútorszövetek, szőnyegek úgy egyéb

diT7-SLt-cz;I3sűs:elr-
A t. ez. közönség látogatásáért esedezik a csőd

tömeg átvevője:

Klein P.

I
>
II

Ramazetter K. könyvny omdája Pécsett.


