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(F—y.) A nemzeti párt vezére végre mfegszólalt és 
megnyilatkozott; pedig jobb lett volna teljesíteni 
Őszinte barátainak azt a kívánságát, hogy bár hallga
tott volna még tovább, mert igy a közvélemény azt 
hihette volna róla, hogy valami komoly megoldáson, 
valami okos dolgon töri a fejét. De arra, amire Ap- 
ponyi Albert gróf kilyukadt, józanul gondolkozó, po
litikai elme sohasem jöhetett volna rá.

Más érzés, mint a szánalom érzése nem foghatja 
el a hazafias magyar embert, ha elolvassa azt a ret
tenetes vergődésről tanúskodó beszédet, a melylyel 
Apponyi Albert gróf, tisztán pártszempontból vezérel
tetve ily nagy fontosságú kérdésben, mint a minő az 
egyházpolitikai reformok kérdése, önmagának ásta 
meg tényleg politikai sírját.

Nem akarjuk ezúttal kutatni és bizonyítani, hogy 
mennyire ellentétben áll Apponyi grófnak mostani 
magatartása és követelése mindazokkal, a miket csak 
másfél évvel ezelőtt mondott és a mikből a tegnapi 
napig Magyarországon minden ember csak azt követ
keztethette, hogy okvetetlenül elfogadja, legalább elvben, 
a kötelező polgári házasságot, sőt annak sürgős ke
resztülvitelét most még inkább fogja követelni, mint 
1892. év május havában, a midőn nagy garral egye
nesen kijelentette, hogy a reformot az egész vonalon 
sürgősen, elodázhatlanul keresztül kell vinni! Hanem 
mindezektől eltekintve, elemezzük röviden azt, a mit 
Apponyi Albert gr. mint követelést, mint megoldást 
most kíván. Az embernek felforr a vére, ha látja, hogy 
egész fejtegetése s magatartása tisztán és egyedül a 
legprimitívebb kortesfogásokon alapszik, a melyeknek 
azonban Magyarországon már senki, de senki sem 
ülhet fel.

Lássuk csak a dolgokat egyenként.
Azt mondja Apponyi Albert gróf, hogy min

denekelőtt vissza kell vonni a februáriusi rendeletet. 
Tudvalevőleg ő ezt határozottan ellenezte a házban. 
Ó azt mondta és joggal, hogy az állam tekintélyének 
csorbítása nélkül lehetetlen a rendeletet visszavonni, 
ha helytelen is a rendelet. Most azonban egyszerre 
lehet, sőt kell. Miért mondja ezt ? Mert azt hiszi, hogy 
evvel megnyeri a pártokat. Pedig óriásilag téved. Ev
vel is, mint minden indítványával valóságos anakro
nizmust követ el, mert elkésett legalább két évvel.

Vaszary hercegprímásnak fejtegetései után t. i. 
szó sincs már a februári rendeletről. A papok egytől- 
egyig határozottan és örömmel is —  az 1868: évi 53. 
t. c. megváltoztatását követelik és semmi más nem 
elégíti ki őket. Hogy azonban meglehessen nyerni az 
ártatlan protestánsokat is, azt mondják, fenn kell tar
tani azt a biztosítékot, amelyet az 1868. évi Lili. t. c. 
a protestánsoknak nyújt, azon semmiképen sem sza
bad változtatni, pedig ennek megváltoztatását ő a

A „Pécsi TJjság" eredeti tárcája.

Hál után.
— Z o la  Emil-'-!. — Fordította P écs i La jos

Georgette csak nemrég hagyta el a nevelőintéze
tet. Abban a boldog gyermekkorban élt még, amikor 
az álom összefoly a valóval; abban az édes és mú
landó életkorban, melyben a lélek látja azt, amit álmo
dik s álmodja azt, amit lát. Mint minden gyermek, ő 
is elvakult az első bál ragyogásától; valami magasabb 
légkörben képzelte magát, félistenek között, kiket el 
nem föd az élet árnyékos oldala . . .

Éppen tizenegyet ütött az óra, de a szoba még 
teljesen sötét volt. A napvilág elveszett a sürüszövésü 
függönyök között, a gyengén világitó éjjeli lámpa is 
elkeseredett harcot vívott a sötétséggel . . .

Az álomtól mámoros lányka kétszer is megfordult 
ágyában s tovább aludt, de csak oly gyenge szundí
tással, hogy az egyik bútor hirtelen pattanása is föl
ébresztette. Szétsimitotta homlokáról a haját, megdör-, 
zsölte az álomtól apróra zsugorodott szemeit, aztán a , 
paplant a vállaira húzta. Mikor teljesen kifújta magá-; 
bói az álmot, kinyújtotta a kezét a csengetyű-zsinór, 
után, de hamar visszahúzta s kiugrott az ágyból, ő ;  
maga akarta a függönyöket szétnyitni. Egy örömmel 
teli napsugár sietett megvilágitani a szobát. A fiatal 
lányka megijedve ettől a hirtelen világosságtól, meg ;, 
attól a tükörbe vetett tekintettől, mely arról győződ-; 
tette meg, hogy ő most nagyon rendetlen állapotban j 
van — visszabujt az ágyba.

Jóságos Isten, milyen világos volt már, s azok a 
tükrök milyen indiskrétek 1

hazban ismételten követelte, mint egyedül helyes meg
oldást. Titokban azután oda szól: Fenntartjuk ám az 

| 1868. Lili. t. cikket, de nem hajtjuk végre soha. És 
I ezt nevezi Apponyi gróf és pártja egyenes lelkű, 
I őszinte politikának azon hiszemben, hogy lesz valaha 
valaki oly naiv, hogy ennek hitelt adjon.

Meg kell alkotni a vallásszabadságot, de a fele- 
kezetnélküliséget el kell ejteni. L'gy látszik, Apponyi 
gróf nem tudja, hogy most is több ezer ember van 
Magyarországon, aki lelekezetnélkülinek vallja magát, 
és mint ilyen szerepel a népszámlálási adatokban is! 

; ő  úgy látszik csak azt akarja, hogy hadd örüljenek 
egy kissé a szabadelvűek is, meg a papok is, akiknek 
csak a felekezetnélküliség ellen van kifogásuk! Ott 
van a zsidó recepció, ez is kell neki. De egyszóval se 

; mondja, hogy a zsidó hitre való áttérhetést is elfo
gadja. Anyakönyv természetesen, hogy kell, de most 
nem, majd 10— 20— 30 év múlva. Addig csak vezes
sék az anyakönyveket a román, szerb és orthodox 

! zsidó papok a legszabálytalanabbul s az állam összes 
1 érdekeit veszélyeztető módon. Az államnak meg van 
az a hatalma, hogy elcsukathat, még az ember életét 
is elveheti birói ítélet alapján, az államnak be kell je 
lenteni minden suszterinast, midőn gazdájához belép 
vagy gazdájától kilép, minden lakásváltoztatást, de 
ahhoz, hogy valaki megszületett vagy meghalt, ahhoz 
ugy-e nincsen semmi köze az államnak ?

Természetes, az anyakönyvvezetést kivenni a 
I papok kezéből, annyit jelent, mint magát a papok 
ellenségévé tenni, ezt pedig minden áron kerülni 
akarja. Sőt még külön megakarja nyerni a protestáns 
papokat, mert azok talán nem biznak annyira benne, 
és azt kívánja, hogy az ő dotációjukat államilag ren
dezni kell: mintha ezt a közoktatásügyi miniszter nem 
jelezte volna elég világosan, sőt a képviselőház az 
idén a budget-tárgyalásnál Pulszky Ágost szabadelvű 
párti képviselő indítványára már a folyo évre fölemelte 
40000 írttal az állami segélyt.
— •- A legképtelenebb dolog azonban az a követelése, 
a melyet a polgári házasságra vonatkozólag támaszt; 
a mi az egész világon a legreakcionáriusabb kormány
nak, a majdnem teljesen katholikus Ausztriában egy
szer jutott eszébe, azt akarja Apponyi Albert Magyar- 
országon keresztülvinni, a melynek lakossága még 
csak nem is egészen felében katholikus s azontúl 5— 6 
különféle vallásra oszlik. Ezt ugyan meg nem köszöni 
neki a papság, mert egységes állami házasságjog mel
lett, amint ő mondja —  de tudja Isten mit gondol 
alatta —  az összes válási perek a polgári bíróság elé 
kerülnek és állami törvény szerint biráltatnak el, a 
szentszékeknek állami hatáskörük megszűnik, katholikus 
embert el fognak választani feleségétől és az újra meg- 
házasodhatik.

Látható mindebből, hogy Apponyi Albert gróf a 
„kecske és káposzta" rendszerét akarja átvinni ilyen 
óriási fontosságú politikai kérdésre is és azt meri 
mondani, hogy evvel helyre állítja a vallási békét.

A székeken szanaszét hevertek a hanyagul oda
vetett báli toilette-darabok. A kis leány már félálom
ban dobálta el ide a gaze-ruhát, oda a derekat, amoda 
meg az atlasz-cipőcskéket. Az éjjeli asztalkán egy 
achát-tálcában ékszerek csillognak; mig a szirmaitól 
lecsupaszodott virágcsokor barátságosan lapult el egy 
odacsapott táncrend mellett.

Fejét az egyik kezével félig föltámasztva az asz
talkán heverő nyakkötő után nyúlt s annak gyöngyei
vel kezdett játszani; majd félretette ezt s a táncrendet 
nyitotta föl és lapozgatott benne. A könyvecskét unot
tan és egykedvűen nézegette, közben valami máson 
járt az esze. Ahogy a lapokat végigforgatta, boszan- 
kodott azon, hogy minden lap tetején ott fityegett ez 
a név : Charles.

—  Mindig és mindenütt Charles! —  mondogatta 
magában. —  Az én cousinomnak szép Írása van, nagy, 
dűlt betűkkel, melyek komolyságot mutatnak. Nem 
reszket a keze, még akkor sem, ha az enyém is benne 
nyugszik. Az én cousinom igen határozott ember. Azt 
mondják, ő lesz a férjem. Minden bálon elveszi a tánc
rendemet, anélkül hogy kikérné az engedelmemet, s 
beleírja a nevét az első tour-ok helyére. Ez valószínű
leg előjoga a vőlegényeknek vagy az olyanoknak, akik 
csak ezután lesznek azokká. Hanem ez a jog sehogy 
se tetszik nekem.

A táncrend mindig hallgatabbá lön. Georgette i 
belebámulva á levegőbe, valami fontos probléma fölött 
látszott töprengeni.

— Az én férjem! —  szólalt meg aztán önmagá
ban mormolva. —  Ez nekem nem tetszik. Charles 
úgy bánik velem, mint bakfissal; azért, mert ő gimná
ziumban mindig az első volt, hivatva érzi magát arra, 
hogy minél pedánsabb legyen. Egyébként nem értem,

I Nem. akarja módositani az 1868. LIU. t. cikket, ~de 
mintegy rendeletileg keresztül akarja vinni ezt a 
kontemplált megváltoztatást, ámbár a Horánszky-féle 
indítvány szerint a szülőkre bízná annak elhatározását, 

í hogy minő vallásuak legyenek a gyermekek. A köte- 
| lező polgári házasságot nem akarja, persze csak azért, 
mert a kormány indítványozza; ellenkező esetben ő 
lett volna a leghatározottabb követelője a kötelező 

j polgári házasságnak, de mindazokat a dolgokat, a 
melyek az állítólagos vallási villongást még fokozni 

| fognák, t. i. a katholikusok házasságainak felbontható
ságát és az állami jurisdictiót, sőt mindazon esetekben^, 
a hol a pap ellentmond a házasságnak, a polgári 
közeg előtt való megkötését —  azt igenis proponálja.

Oh logika! Milyen erőszakot gyakorolnak néha 
rajtad! Apponyi grófnak semmit sem használnak Horváth 

í Lajos éleselméjü fejtegetései és ráolvasásai, Ernnszt 
í Kelemen óvó intelmei, hogy tönkre teszi magát, hogy 
az egész közvélemény el fog tőle fordulni és hogy 
absolute ellenmondásba jön előbbi álláspontjával; se 

j lát, se hall, csak neki megy vakon a jelenlegi kor
mány tagjainak —  mert hite szerint egyedül ezek 
állanak útjában kormányképességének —  a nélkül, 

i hogy érezné azt, a mit most már minden józanul 
gondolkodó magyar politikus világosan lát, hogy ő az 
ország ügyeinek, vagy azok kis részének is vezeté
sére tényleg teljesen képtelen.

Középiskola és népiskola.
A „Pécsi Újság" tanügyi rovatvezetője a minapi 

cikkében, melyben az egységes középiskola és a nép
iskola föladatáról értekezik, egy kicsit dicséri amúgy a 
sorok közt a középiskolát és annak embereit, és egy 

| nagyot üt a szegény néptanítókra, kik közül valame- 
j lyik azt találta állítani, hogy a mondatban az alany 
| az, a mi elől áll, az állitmány az, a mi hátul áll. A 
J  derék írót és buzgó tanárt ez egyszer elhagyta a hig
gadtság, mert olyanokat talált mondani, a miket csak 

jaz indulat hevében mondhatott.
A 9 éves középiskolai tanfolyam és az egységes 

1 középiskola eszméjét nem vitatom, néptanító létemre 
| csak a cikk azon részével akarok foglalkozni, a mely 
; a nép- és középiskola közti viszonyról szól.

Oda konkludál ugyanis a cikkíró véleménye, hogy 
a középiskolát emancipálni kellene a népiskola alól. 
Kérdezem tisztelettel, lehetséges-e ez ? Hiszen a gyer- 

[ meket nem lehet ketté vágni, eddig a népiskola és ne 
tovább! Itt, a középiskolában el kell felejteni a népisko- 

j lát, az ott elsajátított ismereteket, mert most jön a 
jobb és dicsőbb, a középiskolai oktatás. Hosszul ten
nék bizony, ha úgy gondolkoznának a középiskolai 
tanárok, mert a népiskola nyújtotta anyagnak, az ott 
elnyert alaki képzésnek, de még a grammatizálásnak 

í is hasznát veszi a fiú a középiskolában.
A müveit szülők a megmondhatói annak, hogy

miért legyen ő éppen az én férjem ? Én soha se kér
tem őt, hogy legyen a férjem; és ő se kérte soha az 
én beleegyezésemet abba, hogy ő engem elvehessen. 
Azelőtt játszótársak voltunk; emlékezem, nagyon ra
koncátlan gyerek volt. Most nagyon udvarias. Jobb 
szeretném, ha rakoncátlan volna! . . . . Tehát én a 
neje leszek; soha se hittem volna. Az ő felesége! 
Nem megy a fejembe, miért ? Charles, mindig Charles ! 
Mintha csak már „igen“ -t mondtam volna. Meg fogom 
őt kérni, hogy ne Írja a nevét olyan nagyon szélesen, 
olyan terpes/.kedőleg a táncrendembe. Nagyon sok 
helyet foglal.

A könyvecske, úgy látszott, szintén jól lakott 
már Charles ifiurral, unalmában majdnem becsukódott. 
A táncrendek határozott ellenszenvvel viseltetnek a 
házas, vagy a már házasulandó emberek iránt. A  mi
enk tovább fordította egyik lapját s más nevet muta
tott Georgctt-nek.

—  Róbert. —  Sóhajtotta a leányka. —  Ez a 
név egy nagyon csúnya ember emlékét idézi föl. Soha 
se hittem volna, hogy az olyan kifogástalan, elegáns 
fehérmellényü urnák olyan fekete lelke is lehet. Egy 
teljes negyedórahosszat hasonlitgatott engem össze 
mindenféle szép dolgokkal: a csillagokkal, a virágok
kal s mit tudom én mivel! El voltam bájolva, a gyö
nyörtől szólni se tudtam. Beszélt sokat és szépet 
anélkül, hogy egy pillanatra is fönnakadt volna. Akkor 
a helyemre vezetett; majdnem könyek törtek ki a 
szeméből, hogy el kellett hagynia. Később az ablakhoz 
léptem ; a függöny eltakart engem. Azt hiszem, eg y 
kevéssé vele foglalkozott a gondolatom, midőn hirtele n 
az ő csevegő hangját s kacagását hallom. Egy bút a 
kis lányról beszélt a pajtásainak, a ki minden szóná 1 
elpirult; egy nőnevelőbeli bakfisról, a ki lesüti a szeme it 
s reszket, mint a nyárfalevél. Kétségen kívül Therese
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Egymásra vannak utalva. E  tekintetben egészen raa- 
; a Bánévá teszem a rovatvezető úr programmját, mely; a 

'lapok megindítása alkalmával látott napvilágot. Nem 
: egymás a l a t t  vagy f ö l ö t t ,  hanem szorosan

gyermekekhez, mint a tanítók. Azt hiszi Sasvári ur 
hogy kis gyermekek tanításához elég egy kis tudo
mány, meg kis gyakorlat a tanításban.

Nézzen körül S. ur és látni fogja, hogy kiváló

művelődés- és hajadásért. Azért becsüljük egymást: 
Sasvári Béla

niás me l l e t t  kell a' nemzet napszámosainak küzdeni paedagogusok a középiskola dső osztályának tanítását 
• -- mindig a legképzettebb paedagogusokra bízzák.

A negyedik pontra megint következetesen más
ról beszél. Ahelyett, hogy’ a népiskolai tanterv revízióié.

t . r*, - kX' J" ‘  k i‘  * középiskolában

-  ezt is mellesleg jegyzem meg -

jelenleg is, mikor a népiskola többet nyújt, mint cik
kező kívánná, nagy a distancia a népiskola 4 . 
középiskola 1. osztálya közt.

Mig a népiskola egyes osztályaiban 3 tanító i 
gyermekeket t a n i t j  a, ott a középiskolában előadnak 
nekik. A rendtartás egész szigora rá nehezedik a 9-10 i 
éves tiura, ki eddig ahhoz volt szokva, hogy neki
minden képzetet és szabályt kis adagokban és »  m . . .  . . . .
akár húszszor ismételve és újból magyarázva adtak elő. _. : ról szólna; fölveti a kérdést.

Hiszen lehet, hogy a cikkírónak volt alkalma.; E cikkelyre a tanügyi rovat vezetője, ki ama • nincs szükség tantervreviziora ? 
egy olyan népiskolai tanítóval megismerkedni, ki a ! cikkelyt is irta, a következő megjegyzéseket fű zi: Persze elfelejti —  ezt is melj _ _ __
philologia és logika dolgában gyenge lábon állt, ámde ! Sasvári ur fakardot kötött és az üres levegőben hogy az egységes középiskolát éppen e célból akarják
ez nem szolgáltathat okot arra, hogy Körösi úr e g v  hadakozik. Képzelt állítások ellen harcol. Egy szóval i minél előbb megvalósítani.
tanító esetleges lapsusát —  én különben ezt az egész j sem mondtam, hogy nem becsülöm a tanító munkáját. Befejezésül pedig hadd álljpn itt egy népiskolai; 
slágert sikerült élcnek tartom csak a t a n i t ó s á g i  Magam alatt csak nem vágom a fát. De nem is mond- tanító cikkének egyik passzusa, melyet az „Egyetértés-
számlájára írva, hogy a nagy közönség által olvasott I hatnék ilyet, mert a népiskola feladatául egy magasz-1 február 11. számában ugyané kérdésről irt:
komoly lapban a tanítót tegye nevetségessé. Kérem i tos cél tűzetett k i : a nép nagy tömegének gyakorlati 
szeretettel, kathedrai bölcseségek teremnek épugy a irányban való nevelése. Magyarországnak sokkal na- 
középiskola pódiumán mint a népiskola szerény haj- j gyobb szüksége van józan gondolkozásu, erkölcsös |:
tokában. I népre, mint egy sereg tudósra. De kár erre több szót

Még arról is lehetne vitatkozni, vájjon kellene-e a j vesztegetni. Minden müveit ember kalapot emel a 
népiskolai tantervet módosítani, de talán még arról is, | néptanító előtt.
vájjon megfelel-e mindenben a középiskolai. De sze- i A mi pedig kritikájának érdemleges részét illeti,
rény véleményem szerint, minden tanterv keretében j engedje meg, mielőtt azokra felelnék, röviden rekapitu- ;
lehet úgy tanítani, hogy a tanítás a gyermek felfogá- láljam a cikkemben foglalt állításokat: 
sához nem mért. Példa rá a középiskola I . osztálya, a) Igazat adtam az egységes középiskola 9 éves 

♦hol a tanulók tényleg túl vannak terhelve. Egy év le- j  tanfolyam pártolóinak. 1
folyása alatt meg kell a 10 éves fiúnak tanulni: aj b) Kifejtettem paedagogiai, didaktikai és egészség- i

„Ha valóban rossz a népiskola, akkor más irány
ban kell azt tökéletesíteni, ügy lese belőle igazán egy
séges, általános elemi iskola, ha elhagyjuk az alsó 
négy osztályból a nyelvtant, földrajzot és németet. A 
nyelvtanból csak annyit tudjon a népiskolai tanuló, a 
mennyi a helyesírás megtanulásához föltétlenül szük
séges, de semmi esetre sem rendszert; a számtanból 
pedig, csakis az egész számokkal való számolást, kü
lönösen irás nélkül gyakoroltassuk ; és végül az értel
mes olvasáson kívül a gyermek beszédképességének 
fejlesztésére kell naponta 1— 1 óra, melyben mind a 
négy osztályban a természeti dolgok, és földrajz köré-

rajzeszközökkel elbánni és kész rajzokat elkészíteni és I tani szempontból, hogy a népiskolának semmi szin j bői válogatunk beszélgetési tárgyat.”
kihúzni mindenféle szinü tentákkal, Magyarország elég j alatt sem lehet egyéb föladata, mint a tanulókat 
részletes földrajzát, a természetrajznak jó részét, mely I helyes beszédre, helyesírásra és a számtani alapműve-1 meg. Tessék összehasonlítani, 
három tantárgy anyaga határozottan több, mint a j letekre oktatni.
mennyit a 10 éves fiú elbír. O t t nincs szükség tan- i  c) E célból föl kell szabadítani a középiskolákat 
tervrevizióra. a népiskolák alól és a népiskolának egy teljes külön-

Korántsem szándékozom valamelyik h e l y b e l i  álló célt kell szolgálnia, 
intézetet gáncsolni. Ellenkezőleg Pécs középiskolái meg-1 d) Sürgősen kell követelni a népiskolai tanterv 
érdemelt jó  hírben állanak, és a reáliskola tanári tes- revízióját.
tülete, melynek a hivatott cikk íróija tanara, épenséggel Most lássuk, mit felel ezekre Sasvári u r: 
azon fáradozik, hogy ezen fönt érintett túlterheltetést

Az én cikkem pedig pénteken, febr 9-én jelent

h í r r o v a t u n k .
Pécs. febr. 14.

F os ta - és tá v írd a -p a lo ta  P écsett. A je-
Az első pontra semmit, mert néptanító létére j  lenlegi központi posta- és íávirda-épület, bármint tol-

akar nagyobb lenni. A forga-enyhitse. De a tényt megcáfolni nem lehet, hogy a ezzel nem akar foglalkozni, 
középiskola 1. osztálya igen sok anyagot ölel föl, A második pontra pedig azt feleli, hogy a közép- j  lom az utolsó 10 évben megkétszereződött, a hivatal
könnyebb volna tehát a tanári kar feladata akkor, ha j iskola hasznát veszi a népiskola nyújtotta grammati- nokok száma csak 1887 óta 11 -el szaporittatott, igy 
a népiskola k e v e s e b b e t  nyújtana ? zálásnak és ezt bizonyítani akarja azzal, hogy a nép- maguk a hivatalnokok sem férnek jól el, a közönség

Nem tévedek, ha azt állítom, hogy a középiskolai iskolában t a n í t j á k  a gyermeket, a középiskolákban I kényelméről pedig egyátalán gondoskodni nem lehet, 
tanárok kevés kivétellel nem tudnak úgy leereszkedni pedig „ e l ő a d n a k  n e k i  k." A pécsi posta- és távirdaigazgató 0>p r i s Péter fölis-
a gyermekek gondolkozásához, —  mert a 9— 10 éves Hát ez cifra bizonyítás a népiskolai grammati-j merte a helyzet tarthatatlanságát és megkezdte az elő- 
fiu még egészen gyermek —  mint a tanító, a kinek zálás mellett. Másról beszél Bodoné, mikor a bor árát j zetes lépéseket, hogy mire 5 év múlva a posta- éí 
ez a művészete. Kitünően adnak elő, vizsgálnák, ősz- kérik tőle. De ha nem tartozik is ide a tanítás és j távirdaigazgatóság bérleti szerződése 
tályoznak, büntetnek, feddnek, esetlegesen még egyszer előadás kérdése, ha már Sasvári ur fölvetette, egy I gélyző egyesület" épületében lejár 
magyaráz a tanár egy dolgot, ha jó  kedve szottyan, pillanatig sem hagyhatom szó nélkül. Tévesen van posta- és ' ' ' '
de hogy a tanár urak egy tételt, egy uj képzetet akár I informálva S. ur. A középiskolában csakis a két felső felel a. közönség igényeinek és az igazgatóság beio- 
10-szer is magyarázni ne resteljenek, azt nem hinném. | osztályban van helye —  ott is nagyon módjával — ! gadására is alkalmas.

Ez megint egy ok arra, a miért a középiskolának az előadásnak. A középiskolában is határozottan Az épület fölemelésének kérdése még sok mel- 
n e m  kellene magát emancipálni a korholt népiskola tanítani kell. A hol ezt nem teszik és előadásokat lékes körülmény megoldásától függ. Ide tartozik első 
alól. Ellenkezőleg ezen tanítási modort kellene a közép-' tartanak, ott nincsenek paedagogiailag képzett proíesszo- sorban a pécsi vasúti pályaház kérdése,, melyről mér 
iskolák alsó osztályaiban még megtartani. Több leeresz- rok. Arra pedig alázattal ke rém, hogy a népiskolában bizonyosat tudni nem lehet, legföljebb annyit, hogy 
kedés, kevesebb tudomány a középiskola első ősz-jse ismételtessen h ú s z s z o r  egyet és ugyanazt az ‘
tályában! : azzal a szegény gyermekkel és ne magyarázgasson

Igaz, a népiskola magában egy egészet képez és szüntelen újból egy már alaposan megmagyarázott 
hivatva van az életnek nevelni ama régi mondás sze- j doigot. Ez paedagogia ellen való vétség.

j  dozzák-foldozzák.

i  „Kölcsönös s 
készen álljon a 

irda-palota, mely minden tekintetben meg-

894. évben nem fognak hozzá az építéshez, 
a pées-barcsi vasút jogviszonya a magyar kir. állam- 
asutakhez még most sincs rendezve és igy az állam- 
asutak nem rendelkeznek a pécsi pályaudvar fölött. 

Az téves fölfogás, hogy igy jobban elsajátítja a Pedig az uj posta- és távirda-épület tervezése e kér-
i gyermek az illető anyagot. Mindannyian tudjuk, dés megoldásával szoros kapcsolatban áll. Opris igaz- 
>gy egy és ugyanazon képzetekkel való huzamos gató t. i. régibb idő előtt Zágrábban érteke-

rint: „Non scholae, séd vitae". A városi iskoláknak 
azért mégis kell a középiskolákra tekintettel lenni, épen 
abból az elvből kifolyólag, hogy az életre neveljünk.
Számosán lépnek a városi elemi iskolákból a közép- foglalkozás unalmat keit. Legfölebb azt éri el, hogy; zett Skalka üzletigazgatóval, hogy az építendő uj 
iskolába és ezen körülményekre kell a tanítónak tekin- \ beleprésel a szegény kis gyermek fejébe valami ért- pályaudvarban alkalmas postahelyiséget rendezzenek 
tettel lenni legalább annyiban, hogyne tanítson be oly hetetlen dolgot; de ez, gondolom, nem fogannak hasz- be, melyben ; 
terminus technikusokat, melyekkel a középiskolákban nára válni. Nem a húszszor való ismétlésen fordul! 0  p i

egész posta 
öterjesztése annak idejét

eszközöltetnék, 
ha t.

• alatt meg fog ismerkedni, a mi fogalom meg a tanitó sikere, hanem a tanítás módján. De dóház fölépül, figyelembe fog vétetni. Ha tehát az
| ennek bővebb kifejtése már csak folyóiratba való. | összes leadást már az indóházi postahivatal látja el,

majd i
zavarra adna azután okot.

Az én szerény véleményem az, hogy a népisko-! A harmadik pontra megint csak azt feleli, a mit akkor természetes, hogy a távirda- és posta-föladás 
Iának a középiskolával karöltve kell járni, midőn a kö- a másodikra. Azért nem kellene szerinte emancipálni részére kisebb helyiség is elegendő. Első sorban tehát 
zös nemzeti és kulturcélokat szolgálják, valamint a kö- i a középiskolákat a népiskola alól,, mert a középiskolai j  ezen kérdésnek kell eldőlnie. Időközben azonban Opris 
zépiskola sem nélkülözheti a népiskola támogatását. | tanárok, kevés kivétellel, nem tudnak leereszkedni a j igazgató, ki a közönség és a forgalom érdekében az

felől beszélt. Therese-nek kicsi szemei vannak s nagy j 
a szája. Igen derék leányka 1 . . . Talán felőlem be
szélnek ? Hát a fiatalemberek hazudnak ? Én csúnya 
vagyok ? Csúnya ! ? Therese méginkább az ! Bizonyo
san felőle beszélnek!

Georgette mosolygott s úgy tetszett, mintha a 
tükörhöz húzódott volna.

—  Aztán —  folytatta tovább a hangos gondol
kodást —  aztán a többi lányok fölött kezdtek mu
latni. Erősen oda figyeltem, de már nem hallottam a 
szavukat. Azt hiszem illetlenségeket beszéltek. Nem 
távozhattam a rejtek helyemről, hát befogtam a fü
leimet.

A  kis táncrend egészen nekividult . . , Egész 
sereg nevet tárt föl Georgette előtt, hogy bebizonyítsa 
neki. hogy csakugyan Therese volt az a buta kis lány, 
a ki reszketett, mint a nyárfalevél.

—  Paulnak kék szemei vannak — szólt a kis 
táncrend. Bizonyos lehetsz felőle, hogy Paul nem ha
zug fráter; tőle csak szépet hallottam felőled.

—  Igen, igen! —  ismét:: Georgette. — Paul 
urnák kék szemei vannak és nem hazud Szőke ba
jusza van, sokkal csinosabb, mint Charles-é.

— Ne beszélj Charles-ról. — Vágott vissza a 
táncre id — Az ő bajusza szóra sem érdemes. Mit 
tartasz Eduárd felől ? Kissé félénk ugy-e s csak a 
szemeivel mer beszélni. Nem tudom, érted-e ezt a 
nyelvet ? És Jules ? Kívüled —  úgy mondta ő —  
nincs senki, a ki a keringőt táncolni tudná. És Ed- 
mund és Georges, no meg Albert ? Valamennyien el- 
bűvölőnek tartanak téged és órákhosszáig várják egy 
mosolyodat.

Georgette a paplan gombjait kezdte számlálni. 
A táncrend susogása aggasztani kezdte. Úgy érezte, 
hogy a könyvecske izzóvá lesz a kezében. Becsukta 

olna, de nem volt ereje hozzá.

—  Mert te voltál a bálkirálynő. — Fecsegett 
tovább a kisértő. —  A csipkék nem takarták el telje
sen a te meztelen karjaidat és a te tizenhatéves hom
lokod bújától el kelle halványulniok a hajad közé font 
virágoknak. Óh, Georgette, te nem láthattál mindent, 
különben szánalmat ereztél volna a szegény fiatalem.- 
berek iránt, a kiknek a szivét te fölgyujtottad . . .

Es a kis könyvecske, a kis kerítő elhalgatott, 
mintha tele volna szánalommal ama szegény fiatal
emberek iránt. Georgette mosolyogva hallgatta mind
ezeket, de némi aggodalommal.

—  Egy szalagesokor leszakadt a ruhámról, — 
mondta Georgette —  bizonyos, hogy csúf voltam e 
miatt. A fiatalemberek ezen mulathattak. Azok a varró
nők olyan hanyagok !

—  Hát nem táncolt ő veled?
— Ki ? —  kérdezte Georgette s úgy elpirult, hogy 

a vállai is egyszerre rózsapirosak lettek. Aztán lassan 
elsusogta azt a nevet, melyen már egy negyedórája 
nyugszik a szeme s melyet a szivével betűzött ki az 
alatt, mig az ajkai a leszakadt szalagcsokorról be
széltek.

—  Lucien —  mondta —  szomorúnak látszott 
tegnap este ; láttam, a mint messziről rajtam csüngött 
tekintetével. S mert nem mert felém közeledni, hát én 
mentem hozzá. Így aztán kényszerítve volt, hogy

| táncra kérjen.
j — Igen rokonszenvezek Lucien-nel. —  Mondta 
a kis táncrend.

Georgette úgy tett, mintha nem hallaná s tovább 
beszélt.

—  Tánc közben éreztem, a mint a keze resz
ketett az enyémben. Néhány szót hebegett s a hőség 
miatt panaszkodott. Láttam, hogy egy egy rózsát kí
ván a csokromból. Adtam egyet belőle. Azt hiszem, 
nincs ebben semmi helytelen.

—  Óh dehogy! Es a mint a virágot átvette, ajkai 
merő véletlenségből a te ujjaidat érintették. Kissé 
mintha meg is csókolta volna.

—  Nos, ebben sincs semmi helytelen. —  Ismé
telte Georgette, a ki idegesen himbálózott jobbra-balra.

—  Óh, csöpp se ! Sőt meg is dorgállak, a miért 
erre a kicsi kézcsókra olyan soká várattad őt. Lucien 
helyre vőlegény lenne.

A  lányka, a hogy jobban és idegesebben him- 
bálódott, nem vette észre, hogy az egyik lábacska 
félretolta a takarót.

—  Helyre fiatal vőlegény? —  Ismételte a 
leányka.

—  A mi engem illet, én nagyon szeretem őt. 
—  Folytatta a kisértő. —  A te helyedben látod, én 
visszaadnám neki a csókot.

Georgette szinte fölháborodott e szavakra.
— Ugyan-ugyan, csak egy kis csókot, ide ni, 

szép titokban, ide a nevére. Én nem fogom kifecsegni.
A kis lány a minden szentekre esküdött, hogy 

ezt ő soha se fogje megcselekedni. És tudja a kő, 
hogyan esett, a könyvecskének az a lapja egyszerre 
csak oda tapadt az ajkára, ő  maga se tudta, hogy 
igy van. Teljes lelki ellentállással kétszer is megcsó
kolta azt a nevet.

Ekkor észrevette a födetlen lábát, melylyel egy 
napsugár pajkoskodott. Zavartan kapta vissza a takaró 
alá s lelkében teljesen összerezzent, mikor a kulcsot 
a zárban csikorogni hallotta.

A táncrend a csipkék közé rejtőzött és sietve 
bujt a vánkos alá . . .

A komorna volt, a ki Georgette-et jött fölköl- 
teni . . .
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építési terv mielőbbi megvalósítását óhajtja, alkalmas 
telek után néz és már több alkalmas helyet is szemelt 
ki e célra. A jelenlegi posta- és távirda-épület pedig 
eladatik és az eladási ár is telekvásárlásra fog fordit- 
tatni. A nagy épület eladása nem fog nehézségbe üt
közni. a mennyiben már eddig is több vevő je
lentkezett, többek között az izr. hitközség is hajlandó 
volna a házat megvenni, mi által nagy telek birto
kába jutna.

A posta- és távirda-palota kérdésével egy 
időben volna megoldandó a pécsi telefonhálózat álla
mosítása is, ezzel kapcsolatosan pedig a biidapest-pécsi 
telefonösszeköttetés létesítése. Csakis alkalmas központi 
helyiség létesítése után államosítható a telefon, mert 
szükséges, hogy annak központi helyisége, különösen 
ha létesül Budapesttel a telefon összeköttetés, a posta- 
és távirda-hivatalban legyen. Ezen esetben a házak 
fölötti elszigetelőkkel fog a távirda- és telefondrót i 
összeköttetésbe hozatni. Mint tehát látható, a kincstárj 
elismeri Pécs nagy forgalmi fontosságát és szemben a j 
magas pécsi posta-kincstári jövedelemmel, most már j 
áldozatra is kész, hogy a közönség igényei minden 
tekintetben kielégíthetők legyenek. A pécsi posta- és j 
távirda-palota költségei, eltekintve a telek vásárlástól, i 
legalább is 100.000 forintot fognak igénybe venni és 
ha az építés tényleg még késik is, az elvben már e l ; 
van határozva és Opris igazgató ur mindent elkövet, i 
hogy a terv mielőbb megvalósittassék, szem előtt 
tartva mégis, hogy a posta- és távirda-palota fölállí
tásával Pécs város egy előkelő és díszes középületet i

Jókai köszönő levele Pécs varosához.
Ju .it regényírónk, kit Pécs azzal tisztelt meg, hogy 
díszpolgárává választotta és egyik terét a nagy iró 
r.t.c öl nevezte el. a következő levelet intézte a város
polgármesteréhez :

Nagyságos Uram !
Hodolatteljes örömmel fogadtam azon hazafiul 

kitüntetést, melyben engemel Pécs város mélyen tisz
telt közönsége részesített.

Irodalmi munkásságomnak legszebb jutalmát ta
lálom a megtiszteltetésben s életemnek hátralevő nap
jait arra szentelem, hogy ezt megérdemeljem ; kérem 
Nagyságodat, kegyeskedjék hálám kifejezését a város 
mélyen tisztelt közönségével tudatni s hazafiui jó in
dulatában engemet továbbra is megtartani.

Legmélyebb tisztelettel maradok
Budapest, 1894. január 20-án.

Híven tisztelő honfitársa
Jókai Mór.

Annak a múzeumnak, melyet Jókai a jubileumi 
. mdek tárgyakból, díszoklevelekből stb. osszeállitott, 
a jegyzékében Pécs várost illetőleg a következő fog-

1894. február 15.

Jókai megküldte arcképét Kardos főispánnak, 
Aidinger polgármesternek és Majorossy főjegyzőnek 
s mindegyik kép hátára ezt irta : . Emlékül Jókai Mór.“

—  Parancsnokság átvétel. Bogyay Vince 
m. kir. csendőr főhadnagy, volt soproni szakaszpa
rancsnok Pécsre érkezett s Kosztka Pál csendőr szá
zadostól —  aki a honvédminiszteriumba vezényeltetett 
—  a szárnyparancsnokságot átvette.

— Pásztorievél a 'katonáknak, fíelopo- 
toczky Kálmán dr., tábori püspök pásztorlevelet inté
zett a katonasághoz, hangsúlyozván benne a vallásos
ságot és hazafiságot; a böjtről beszélve azt mondja, 
hogy a hadfiaknak a pápa őszentsége nagy enged
ményeket tett, ezt meg kell becsülniük, mert csak úgy

— Á th e ly e z é s . Mányoki Kornél gyönki kir. 
végrehajtót az igazságügy miniszter a tamási-i kir. já 
rásbírósághoz helyezte at.

— A  m i u tca i v ilá g ítá su n k  Zombor városa 
az olajlámpásoknál modernebb utcai világítás be
rendezésére határozta el magát s ennek érdekében 
Pécs városához irt az itteni világítás különféle adataiért. 
A város tanácsa készséggel megadta az adatokat, 
melyek szerint Pécs városa átlag 4200 méter hosszú, 
700 méter széles, van benne 452 gázlámpa és még 
mindig 121 petróleumlámpa. A világítás 13,567 frt 02 
krba kerül évenként.

Joghallgató öngy iikoss-g i kísérlete
Teg ap este fél 9 órakor a pécsi püsp. jogakadémia 
másodéves hallgatója, Bartha Kálmán, a vaiszlói ta
nító fia, öngyilkossági kísérletet követett el, egy 7 mi- 
liméteres revolverrel szivébe lőtt és életveszélyesen 
megsérült. Bartha, ki Reichstadter Antal cipészmesternél 
lakik, tegnap délután levelet intézett egy joghallgató 
barátjához, hogy keresse fö l; de mielőtt ez oda ér
kezhetett volna, követte el az öngyilkossági kísérletet. 
Mikor meglőtte magát, kiszaladt a konyhába s kérte, 
hogy segítsenek rajta. Rögtön elhívták Joliann Béla 
drt. ki a lőtt seb helyére hideg borogatást rendelt. A 
golyó valószínűleg Bartha tüdejébe hatolt. Ma reggel 
Megjelent a sebesültnél Reeh György alkapitány, hogy 
Megkérdezze, mi indította az öngyilkosságra, de a se
besült megtagadott minden fölvilágositást. Valószínű, 
hogy többet adott ki, mint anyagi körülményei meg
engedik. Anyjától pénzt kért tehát; ez azonban azt 
irta fiának, hogy több gyermek is van a háznál, szo
rítkozzék kiadásainál a legszükségesebbre. Ma reggel 
a városi közkórházba szállították az öngyilkosjelöltet, 
hol élet-halál között lebeg. Eddig nem sikerült a go
lyót eltávolítani.

V iss za u ta s íto tt  fölebbezés. A városház 
épületében levő O b e t k ó-féle bolthelyiséget nyilvá-

nos árverezésen a Baranyai Hitelintézet bérelte ki. Az 
eddigi bérlő, Obetko, ez ellen a belügyminiszterhez 
fölebbezett, honnét ma érkezett meg a miniszteri leirat, 
melyben a bolthelyiség bérbeadása helybenhagyatott.

-  Betörés. Ma hajnalban eddig ismeretlen tettes 
özv. Breisach Antóniának a Ferenciek-utca 3. szám 
alatt levő kis tőzsdéjébe betört és onnét közel 300 
forint értékű okmánybélyeget és szivart lopott el. A ! 
tettes a vassal elreteszelt ajtó lakatját álkulcsai nyi- j 
tóttá föl és a könyvben elhelyezett okmánybélyegek-1 
bői egy csomó 1, 2, 5, 10, 12, 15, 20, 25, 36, 60 és 
90 krajcáros, 2 öt forintos bélyeget, továbbá 5, 10, 20 [ 
és 30 kros váltókat lopott el. Hiányzik továbbá egy j 
mórfejjel ékített arany-melltü és az eddigi megállapítás | 
szerint 100 darab brittanika és 100 darab regalitás. A i 
betörést csak helyismerettel biró egyén követhette el, | 
arról is birt tudomással, hogy Breisachné ép tegnap j 
vett át a pénzügyigazgatóságtól nagyobb mennyiségül 
bélyeget és szivart.

— Tűzkár. Mint lapunknak Nagy-Harsányból' 
írják, e hó 10-én este 7  és 8 óra között J o ó Ferenc 1 
istállója leégett. A kár több száz forintra rúg.

— D a jk a k ép ző  tantolyam Pécsett. A pécsi ] 
jótékony nőegylet az elmúlt esztendőben nyitotta' 
meg első Ízben a nyári menedékházak vezetéséhez 
szükséges dajkák kiképezésére a 6—6 hétre terjedő 
tanfolyamokat. A siker nem maradt el s azért a kir. 
tanfelügyelőség kérelmet intézett a miniszterhez, enge
délyezné ama tanfolyamok megtartását is, melyek az 
abban képesítést nyert dajkákat az állandó gyermek- 
menhelyek vezetésére is feljogosítják. A vallás és köz
oktatási miniszter f. é. február 7-éről 4811. szám alatt 
kelt rendeletével az engedélyt már megadta s igy a 
pécsi nőegyleti gyermekkertben már ez évi március 
hó 1-én megnyitják a hat hónapon át tartó dajkaképző 
tanfolyamot. Ily tanfolyamok megtartására az egész 
Dunántúlon alig nyert még óvóintézet engedélyt s ez 
csak annak a jele, hogy a nőegylet gyermekkertje 
az ilynemű intézmények között a legelsők sorában áll. 
S hogy eme tanfolyamok létesülnek, ebben szintén a 
nőegyletet illeti a főérdem, mint a mely egyesület a 
legnagyobb készséggel vállalkozott a tanfolyamoknak 
teljesen költségmentesen való megtartására. Mert igy 
az állandó gyermek-menhelyek vezetésére képesítendő 
dajkák is teljesen ingyenes oktatásban részesülnek. 
Elismeréssel adózunk ezért a nőegyletnek, de kü
lönösen a gyermekkerti ügyek vezetésére kiküldött, 
fáradhatatlan külön bizottságnak. A tanfolyamokban kik 
résztvenni akarnak, a pécsi kir. tanfelügyelőségnél 
kell, hogy jelentkezzenek.

—  Pulyka-vacsora. Híresek voltak egykor a 
pécsi .,Péntek-társaság". vendégei. Városunk notabilitá- 
sai voltak e társaság tagjai. Péntek esténkint össze
gyűltek a tagok a kaszinóban és jó bor meg élénk tár
salgás mellett éjfélig is együtt voltak. A jó Bodó bácsi 
még most is kedves emlékébe maradt a régi társaság 
tagjainak. Változtak az idők, változtak az emberek is. 
A _Péntck-társaság“ udvari poétái, muzsikusai, rhe- 
torai, piktorai szétszóródtak, csak egy kis töredék ma
radt meg, de ez a töredék valóban oszlopos tagjai 
nemcsak a volt társaságnak, hane m városunknak is. 
Ez a kis töredék szerény körben bár de a régi tradi- 
tióhoz híven maga közé gyűjti a komoly munkás, de 
ifjú kedélyű férfiakat és hetenkint egyszer összegyűl
nek a „Magyar-Király “-bán és vígan töltik az estét. 
Tegnap este is együtt volt e kis társaság. Ezúttal dr. 
Schanrek Bódog jogakadémiai tanár volt a házigazda. 
Valódi diává melléki pulykapecsenyével és pompás 
szilvásival kedveskedett vendégeinek. Eljöttek a régi 
gardából Cziglányi Béla, Kossnthány Ignác dr.. Bors 
Emil dr., az újabbak közül Opris Péter, Nagy Géza 
dr., Visy Pál, Kozáry Gyula, Szabó Elek dr., Sznsics 
Károly, Bodó Aladár dr. és Körösi Henrik. A társaság 
kitűnő hangulatban volt. Hogy ki ne fogyjon a jó 
kedv, arról Nagy Géza dr. a kiváló ügyész és szónok 
gondoskodott. Felköszöntői csak úgy sziporkáztak az 
elmésségtől. A társaság jóval éjfelemül maradt együtt.

— Fölszó itáB Simonfay János képvise
lőhöz. Pereked község nyolcvan választó polgára, 
egyszerű földművesek valamennyien, saját maguktól, 
minden félszolitás nélkül levelet intéztek képviselőjük-

j höz Simonfay Jánoshoz, hogy a polgári házasság eilen 
szavazzon. Az egyszerű levélben, melyből visszatük
röződik a józan magyar nép természetes esze meggyő
ződése, a többi közt a következőket olvassuk : „Vagyunk 
bátor fölkérni Nagyságos urat, szíveskedjék ezen fönt 
említett tárgyaláson jelen lenni és tőle telhetőleg ellene 
foglalni állást. Mi nem azért küldöttünk képviselőket az 
országgyűlésre, hogy ott vallásunkat háborgassák, ha
nem, hogy a mostani nehéz állapotunkon javítsanak."

— Emlékszobrot a baranyai babáknak 
Egy kis sajtóhiba csúszott be a ..Magvar Állam" teg
napi számába, mikor a következőket írja: Pécsett moz
galom indult meg az iránt, hogy a város háziezredé
nek emlékszobrot emeljenek. A pécsi ezred 150 éves 
és előkelő helyen van a hadtörténelemben. Ezen ezred 
sorai közt küzdött ő felsége 1848. május 6-án Santa 
Luciánál, Croce Bianca és a San Misimo-i vonalon. 
C irtatone, Montanara, Vincenza, Custozza, Volta, Mi- 
i i o, Solferino stb., mind a pécsi háziezred vitézségét 
hirdetik. Az emlékszobor felállításával első sorban a

I névtelen hősöket, a baranyai, tolnai, somogyi és bácskai 
babákat akarják dicsőíteni.

—  Újabb kitüntetések. A Baranyában járt 
idegen császári és királyi fejedelmek azokról sem fe-

! ledneztek meg, kik a masinát igazgatják. A király 
j megengedte, hogy llauser János, a mohács-pécsi va- 
| sut üzletigazgatósága műszaki és forgalmi szakosz
tályának főnöke, Sipőcz István ur veje, a szász kir. 
Albrecht rend II. osztályú lovag keresztjét, Sperl Már

„ Pécsi Újság*
ton a mohácsi vasúti állomás főnöke pedig a szász 
királyi Albrecht keresztet elfogadja és viselhesse.

—  A  ssú m in t v isőm ü véss . B ó z s a
J ó z s e f  krajcárkaszámyabeli kantinos érdekes 
küldeménynyel lepte meg szerkesztőségünket. Egy 
vastag fakéreg ez, mely lehámlott a hasábfáról. De 
milyen ennek a hámlott oldala! A kéreg belső ré
szét művészi vésés díszíti. A tetovirozáshoz hasonló 
alakzatu, de összefolyó vonalakból álló cifraságok 
tarkítják a kéreglapot oly szimmetrikus görbületek
kel, hogy határozottan emberi kéz munkáját véljük 
benne. Közelebbről szemlélve látjuk csak, hogy ennek 
a cifra rajznak a szú volt a művésze. Mint a térképen 
a hegységek srafirozása, épp olyan apró tűhegy szé
lességű hajszálvonalak indulnak ki egy vastag vonal 
oldaláról, s minél tovább futnak, annál jobban vasta
godnak ezek a mélyített vonalak, mig valami veszé
lyes görbületben elvesznek. De .ezeket a vonalakat 
még más vonalak szelik át bizonyos mértani elrende
zés szerint, amiből mindenféle groteszk alakzatok ke
rülnek ki. Mindez évek munkája, lassú, porlasztó őrlés 
eredménye: a szú sétájának vésett nyoma. A fantasz
tikusan tetovirozott kérget átszolgáltatjuk valamelyik 
helybeli középiskolának természetrajzi gyűjteménye 
számára.

A  műkedvelő elöadáa jövedelm e A hozzánk be
küldött összeállítás szerin t: bevétel 695 frt, a  kiadás 253 frt 99 
kr. volt tehát a tiszta jövedelem 441 frt 01 kr. Az estélyen felül
fizettek : Noé bácsi 10 frt, Légszeszgyár 10 frt, Cs. Sch. H. 6  frt, 
dr. Stcincr Baris 6 frt, Honig Mór Sásd 5 frt, Engel Mihály 5 frt, 

i Schwarz Sam. B.-Lócs 5 frt, Spitzcr Béni 4 frt, Griinhut Adél 4 
frt, Kcngvel Mórné 3 frt, Tauszig Ilka 3 frt, Krausz Philippni 3 
frt, Rcif Malvin 3 frt, Paskusz Zsigm. Herczeg-Szőllős 3  frt, Deutsch 

| Adám 3 frt, Grünhut K. Bécs 2 frt, Keinfcld Lipót 2 frt, Lchner 
! József 1 frt, Kohn M. K. Bécs 1 frt, dr. Wallcrstcin B. 1 frt, 
i Tauszig Maliid 1 frt, Gyula 1 frt, Schwabach S. G. 1 frt, Fuchsl 

Arnold 1 frt, Hirschfeld S. 1 frt, Justus Miksa 1 frt, dr. Szilassy 
í Zsigm. 1 frt, Piroska 1 frt, Geiringer D. Bpcst 1 frt, Grosz Oszkár 

K.-Marton 1 frt, Naschitz Adolful frt. Leichtncr Mór 1 frt, Selig- 
j mann B. 1 frt, Kein Rezső 1 Irt, Keiler Mihály 1 frt, Englánder 
j Bp'est 1 frt, Inselt Jenő 1 frt, M. B. 50 kr., Wolf Miksa 50 kr., G. 

Gy. 50 kr. összesen 98 frt 50 kr.
— Kimutatás A pécsi jótékony nőegylet által 

f. évi február hó 5-én saját helyiségében rendezett tánc
estély összes bevétele az alább kitüntetett adományok 
a felülfizetése kkel 384 frt 94 krt, az összes kiadás 190 frt 
99 krt., s igy a tiszta jövedelem 193 f r t  45 krt tett ki. 
—  Ezen alkalommal: Erreth Antalné, Szauter Gusz- 
távné, 5—5 frtot, Dischka Győzőné 3 frtot, Erreth 
Kálmánná, Erreth Jánosné, Sávéi Kálmánná, Denk 
Lajosné 2—2 frtot, Lakits Janka 1 frtot, Johann Júlia 
1 frt 50 krt., —  Angyal Pálné, Aidinger Jánosné, Csigó 
Jánosné, Cseh Marianna, Böhm Karolin, Deckleva 
Vilmosné, Engel Gyuláné, Förster Béláné, Fridrich 
Antónia, Girardi Józsefné, Gőbel Jánosné, Guttmann 
Regina, Haidekker Anna, Hegedűs lmréné, Hinka Lász- 
ióné, Hoffmann Lajosné, Kaufmann Nándorné, Kindl 
Amalia, Kiss Józsefné, Kovácsfy Kálmánná, Krasznay 
Mihályné, Lakits Janka, Lauber Rezsőné, Littke Jó
zsefné, dr. Lukáts Adolfné, özv. Magyarly Gyuláné, 
Németh Gyuláné, Pilch Antalné, Piacsek Gyuláné, 
Pintér Józsefné, Ratkovics Ferencné, Rozsinszky Bé
láné, Sey Lajosné, Schneider Istvánné, Schwabach Zs. 
Gézáné, Stern Károlvné, Wachauer Júlia, VVachauer 
Károly, Wiezner Rajmárné élelmi cikeket; —  Rónaky 
Teréz, Szauter Gusztávné, Csigó Jánosné, Schwabach 
Zs. G. Engel József fiai, Wertheimer J. Krausz Lajos 
utóda, Weszelszky, Szeiftitz Antal, Weiller N. J. Sze- 
ligmann B. Dr. Schaurek Bódog, Krausz Zsigmond, 
dr. Ludvig Ferenc, Oblath Adolf borokat. Littke J. 12 
üveg pezsgőt, Hirschfeld Samu, Scholz Gyula, sört 
adományoz*ak, mig Schwabach Zs. G. 1 frtot, 
Jacobi 1 frtot felülfizettek : 1 frt pedig találtatott, mely 
adományok és felülfizetésekért a nőegylet hálás köszö
netét nyilvánítja.

ZENE, MŰVÉSZET, IRODALOM.
Á b rá n y in é  h a n gversen ye . Tiz éve

körülbelül, hogy Á b r á n y i n é Wein Margit, az 
.akkor még csak föltünedező operaénekesnő, Pécsett 
I énekelt. A Pécsi Dalárda és Pécs városa látta akkor 
vendégeiül az ország dalosköreit s a díszhangversenyen 
működött közre Ábrányiné. Tiz év alatt Ábrányiné az 

I operaház legkiválóbb oszlopos tagjává lett; de úgy 
látszik, ez a tiz év még nem volt elég a mi közönsé
günknek, hogy Ábrányiné művészi haladása fölkeltse 

l az ő érdeklődését. Mi haladunk, de mindig tiz évvel a 
haladás után. A „Hattyú" tegnap este szinte vissz
hangzott a művésznő egy-egy odavetetett, marcantó- 

íjától. Szemet szúró hézagok tarkították az elfoglalt 
(széksorokat, s csak a noblesse obiige legszűkebb kor
látain belül levők jöttek ei megmenteni Pécs „zene
város" hírnevét. A közönség előkelő volt, szép számú 
is volt, de nem elég nagy Ábrányiné művészi hír
nevéhez. A hallgatóság legnagyobb része az operaház
ból ismeri Ábrányinét s azért megjelenésekor a taps 
olyan bizalmas jellegű volt, mint amely az ismerősnek, 
a kedveknek szól. Rossini sevillai áriája után melyben 
a technika vitte a bravúr-szerepet, máris az elragad- 

i tatás tapsa hangzott föl. Az a játszva hosszan kitar
tott, variált trilla azokat is, kika művésznőt még nem 

I hallották, rögtön meggyőzte arról, hogy Ábrányiné a 
legtökéletesebb ének-tehnikának szerencsés birtokosa, 

j A Smetana „Eladott menyasszonyáéból vett áriával 
[már melegséget öntött szét, hasonlóképen a Meyer- 
Hellmund, Mozart és Maria Antoniette-féle apróságok
kal is. Nem is hangjával, de a leikével énekelte ezeket 
a finomságokkal teli románcokat. A „Bajazzók“-ból
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ve tt madárdal végül a briliáns tehnikának és a benső- 
séggel teljes előadó művészetnek együttesen adott 
alkalmat a csillogásra. Zajos sikere volt minden 
egyes számnak, a ráadások makacs és hangos köve
telése a legközvetetlenebb bizonyítója ennek. A mű
vésznő második piéce-étől kezdve minden ének-szám 
után ráadás következett: a Smetana-ária után nép
dalok, a három románc után egy olasz dalocska, a 
madárdal után ismét népdalok. Hosszas tapssal vett 
búcsút a közönség a kedves megjelenésű művésznő
től. Ábrányiné mellett Somogyi Mór budapesti zene
tanár s előkelő nevet szerzett zongoraművész produ
kálta magát. Kár, hogy Beethoven ismert sonatáját 
vette elő, mikor ezzel itt annyi művész után Staven- 
hagen, utóbb meg éppen Sauer brillírozták. E két leg
jelesebbnek még élénk emlékével hasztalan küzdött 
Somogyi, a különben igen jeles zongorás, a közön
séget hidegen hagyta, amitől aztán később önmaga is 
apatiába esett s csak úgy egykedvűen morzsolta le a 
programmját, melybői mégis kiemelkedett a Scarlatti- 
féle Pastorale s a saját szerzeményű Menuette nuptiál 
melegséggel és sok ízléssel teli előadása. Ő kisérte 
Abrányinét is zongorán, amin azonban nagyon is meg
látszott az a vista munka. Somogyi inkább önálló 
művész, semhogy a kiséret alárendelt szerepében meg
tudná állani a helyét.

Az anarkista-bomba.
— Saját tudósítónktól. —

A  közgyűlési teremben szinte összesürüsödött a 
levegő, csupa szénsav, amit az ember-emberhátán szo
rongó képviselőtestület és a karzat lehel ki magából. 
Izgatottság, feszültség fönt és alant; az emberek valami 
új korszak eljövetelét érezve megujhodni szeretnének, 
levetni az ósdi bőrt, mely még a középkorból maradt 
rájuk meglehetősen kopott állapotban. Most a század 
végét éljük, az újat új mezben kell fogadni, kezdődik 
a toilette.

Ott lent a körbenfutó padok közt lelkes beszédek 
hangzanak : a reformeszmék tüzelik a szónokokat. A 
karzat tetszéssel fogadja ezeket a beszédeket s bele
kiabál a tárgyalásba, helyesléssel támogatja, buzdítja 
a szónokokat s zúgolódik az ellenvélemény nyilvánítói
nak beszédére.

A Maradás azonban szívósan küzd a Haladás
ellen.

Az apátplébános, ki most föláll, ellenese a reform
nak. Tudja, hogy lezugják, tudja, hogy le is szavaz
zák, mégis föláll; papi kötelessége, hogy a hite szerint 
veszedelmes reformeszméket ne hallgassa meg szótla
nul, ellentmondás nélkül.

Ahogy fölemelkedik, az egész embertömeg képe 
feléje fordul, s az a kifejezés, mely az arcokról arra ■■ 
villámlik, nem barátságos. Abban a pillanatban zaj is 
támad, mely ingerült hangok keveréke. Az apátot nem I 
akarják meghallgatni.

—  Eláll.’
—  E láll!
—  Üljön le !
—  Nem kell! Ne beszéljen !
S a torkok hangja mellett az öklök beszéde is 

ugyanilyen tónusu.
Az apát mégis szólni kezd. Hangja teljesen elvész 

az egész termet betöltő zsivajban. Makacsul mondja 
mégis tovább, amit a régihez való ragaszkodás sugal 
neki. Az elnök nagynehezen mégis csöndet teremt, a 
szólás jogát elvégre nem szabad megvonni senkitől.

Az apát most már vérszemet kap s a pillanatra 
megpihent ellentábor felé bombákkal dobálózik.

—  A reformok a vallás dogmáiba ütköznek, meg
vonják a szentségtől azt, ami szentséggé teszi, sárba 
tiporják a sacrificiumot. A reformok megbontják a 
társadalmi rendet; még a legvallásosabb országokban 
is, ahova e reformok befurakodtak, az anarkizmus 
ütötte föl a fejét a reformok nyomában.

Zúgolódás támad lent és fönt. Heves taglejtések 
fenyegetőleg intenek az apát felé. Ő nekivörösödve 
tovább beszél.

— Az anarkiát a szabadelvű lapok terjesztik, 
mert megtagadnak mindent, amit a vallás tanít. Undor
ral fordul el minden igaz hivő e tanoktól, melyek meg
mételyezik már-már az egész világot.

A közgyűlés, mint a megsebzett oroszlán, mikor 
a sörényét rázza, úgy riadt föl e szavak után. Az a 
zúgás, mely az apát felé tódult, vészt jósolt. Az apá
tot ez csak jobban tüzelte arra, hogy harsányabb 
hangon, ingerültebb szavakkal csapkodjon az ellene 
fordult tábor felé.

Mikor az elkeseredés mindkét részről a legnagyobb 
fokra hágott, mikor az apat kis pártjának tagjai is a 
padok közt külön-külön kezdtek kiabálni a dühöngő 
ellenfélre . . . egyszerre mozgás támadt a karzaton . . .

. . .  A következő pillanatban irtózatos robbanás 
szegezte a földhöz az embereket; a velőtrázó dörgést 
követő pillanatban mit se lehetett látni. Egy pillanatra 
vakító fenytenger villant föl, aztán tüdőt fójtó füst 
töltötte be az egész termet. A hirtelen támadt csendet 
rémes jajveszékelés, ijedt segélyorditás váltotta föl. 
A földön —  a hogy a füst szétoszlott —  véresarcu 
embereket lehetett látni, a kik ott összeesve mozdulat
lanul feküdtek, mások fájdalmas nyögés közt támo
lyogtak az ajtó felé, sebeikre tapasztva kezeiket.

A terem a pusztulás képe volt. Az ablakok ki
repültek sarkaikból, a bútorzat, a székek, a már
ványasztalok darabokban hevertek a földön.

A merénylő kiszökött az utczára, a hol a kö
zönség üldözőbe vette. Egy rendőr vágott eléje, a

„Pécsi U jság“

merénylő hatszor lőtt rá, de a Fövések nem talájtak. 
Erre a rendőr kardjával arcba vágta a merénylőt s 
ekkor sikerült őt ártalmatlanná tenni. A rendőrök csak 
ügygyel-bajjal tudták megvédeni a bombavetőt a nép. 
dühe elől. Az explózió folytán 24 ember megsérült 
egy meghalt.

Az olvasó ezóta már bizonyosan kitalálta, hogy 
ennek a leírásnak az eleje a mi városi közgyűlésünk 
kissé kiszínezett képe a Károly Náczi beszéde alatt, a 
vége meg a legújabb párisi bombamerénylet jelene
tét festi.

Az összefüggés a kettő közt az, hogy a délelőtt 
itt emlegetett anarkista bomba az nap délután Páris* 
bán sült el.

Károly Náci azzal vádolta a szab&delvüséget, 
hogy anarkiát teremt; én úgy látom ebből az apropos- 
ból, mintha ellenkezőleg ő apátsága játszanék össze 
a párisi anarkistákkal.

Bombon

TÖ RVÉNYKEZÉS.
* ' Megütötte az apját. H o c h r e i n  Mihály 

kis-varasdr 1ákós paraszt H$92-ik évi szeptember 7-én 
atyja udvarában civakodást kezdett atyjával Józseffel 
egy darab fa miatt s civakodásuk oly élessé fajult, hogy 
a fiú atyját a vállán levő dióverő póznával többször 
megütötte, miközben az öreg balkezének sincsontja el
törött, homlokán és arcán könnyebb sérüléseket szen
vedett. A törvényszék előtt azonban az öreg nem 
akarta fia megbüntetését, csak azt, hogy a szenvedett 
kárt megtérítse. Minthogy azonban a súlyos testi sér
tés hivatalból üldözendő, a törvényszék a vádlottat 6 
havi börtönre, s az összes kár megtérítésére ítélte. A 
vádlott s a kir. ügyészség az Ítéletben megnyugodott.

T Á V IR A T A IN K .

A  p á r is i  bom bam erén y let.
P i á l ,  február Í4. (JÉreáeti távirat.) A hivatalos 

megáila'pitás szerint a'Terminus kávéházi robbartásfjjj 
3Ő személy részben veszélyesen, részben könnyebben 
megsérült. Több sebesültön a kórházban amputálást 
kellett végrehajtani. Egyik sebesült az éjjel meghalt. 
Az anarkistákra a rendőrök nagy razziát tartottak, és 
sokai eljogtak. Az elfogottaknál kompromittáló iratokat 
találtak, melyek nagyszabású összeesküvéshez adták meg 
a kulcsot.

Hivatalos árfolyam ok jegy zése i a budapesti 
áru- és értéktőzsdén.

(A .Pécsi Újság* eredeti távirata.)
Február hó 14-én. Pénzb. irt. o. é.

1. Magyar aranyjáradék 4°/o.............................................. 117-50
2. Magyar koronajáradék 4°/o   9490
3. Magyar vasúti kölcsön aranyban 41/sftyo..................... I281,
4. Magyar vasúti kölcsön ezüstben 4VsP/o........................102* i
5. Magy. kel. vasút áll. kötv. 1876-ból............................123-—
6. Magy. földtchcrm. kötvény 4“/o ............................... 95>/«
7. Italmérési jog megváltási kötvény...............................100i/4
8. Horvát-szlavon földteherm. k ö tvén y .............................. 98*—
9. Magy. nyereménysorsjegy kölcsön...............................153-__

10. Tiszaszab. és szegedi sorsjegykölcsön........................ 142-__
11. Osztrák járadék papírban ...............................  . 98'—
12. Osztrák járadék ezüstben................................................97**/4
13. Osztrák járadék aranyban............................................ 120l «
14. Osztrák koronajáradék 4% ......................................—
15. 1860. évi osztrák államsorsjegy.................................. 146—
16. Osztrák-magyar bankrészvény..................................  998 —
17. Magyar hitelbank-részvény.........................................  432 >/4
18. Osztrák hitelintézeti részvény................................... 360-60
19. Osztr. magy. államvasuti részvény...........................  . 313'%
20. 20 frankos arany (Napoleond'or).................................. 9 93
21. Német birodalmi marka...................................................61*20
22. Londoni v ista ..............................................................125 30
23. Párisi vista .  4970
24. 20 márkás arany............................................. . . 12*23

Id ő je lzés  :

A  po litik a i helyzet.
Budapest, február 13. (A „Búd. Corr.“ 

távirata a „Pécsi Újságnak.) Az ellenzéki la
pok azon állítása, hogy Apponyi Albert grófi 
oly határozati javaslatot fog indítványozni, j 
melyben föltételekhez köti, váljon elfogadja a 
polgári házasságról szóló törvényjavaslatot, 
csak sze m fén y v es z tő  fé lre v e z e té s . Apponyi 
föltétlenül elveti a kötelező polgári há
zasságot és erre vonatkozik is határozati 
javaslata. Nagy-Becskereken, Miskolcon, Ma
rosvásárhelyen határozottan fölszólalt a kö
zönség, le lkesen d e m o n s trá lv a  a z  e g y h á zp o lit ik a i 
ja v a s la to k  m e lle tt.

Még Szabadkán is, az ultramontanis- 
mus ezen egyetlen fészkében most 
V e rm e s  képviselő elnöklete alatt egy nagy 
szabadelvű polgári kör párt s vallás kü
lönbség nélkül.

Változó, felhőzet, éjjeli fagy, keleten csapadék.

Kiadótulajdonosok :
F e ile r  M ihály  és L en k e i Lajos.

Pécsi lyccumi könyvnyomda (Feiler Mihály) nyomása. 1894.

NY1LTTER.

A  pécsi kereskedelmi és iparkamara 
alakul r ®BZ®r ® épitendö h á z h o z  szükséges alább felso- 

v 1 rolt munkák teljesítésére pályázat hirdettetik.

zásában .
Budapest, február 14. (Eredeti távirat.) 

A „Budapesti Hírlap11 mai száma közli a leg
közelebb megjelenő királyi elhatározást, mely 
szerint jövőre az osz trá k  nem ességnek a d o 
m á n y ozá sa  v a g y  á tru h á z á s a  m a g y a r  á lla m p o l
g á ro k ra  h e lyet n em  fo g la lh a t . A magyar ál
lampolgárok h a r m in c  é v i  k a to n a i s zo lg a la t u tá n  
a  m a g y a r  n em ességet ké re lm ezh etik . Az erre 
vonatkozó javaslattétel a magyar miniszter
tanácsnak tartatik fen. A Mária Terézia rend
del kitüntetett magyar állampolgári tisztek 
egyedül a m a g y a r  b á rósá g o t kérelmezhetik. A 
belügyminiszter felhatalmaztatik, hogy a király 
elhatározását a közös hadügyminiszterrel és 
honvédelmi miniszterrel a szabályok átdolgo
zása céljából másolatban közölje.

A z  E ö tv ö s -Iv á n k a  pá rba j.
Budapest, február 14. (Eredeti távirat.) 

Nagy fÖltünést keltett politikai körökben, 
I v á n k a  Oszkár segédeinek eljárása, hogy 
most Eötvös Károly kihívásával szemben be
csületbe róság megállapítását követelik, mikor 
tegnapelőtt K a a s Ivor báró, Eötvössel meg
verekedett. Ezen eljárási mód teljesen szokat-, 
lan. Eötvös segédei ki is jelentették ezen el
járással szemben, hogy az ügyet a saját ré
szükről befejezettnek nyilvánítják.

S ze ren c sé t le n ü l já r t  h a jók .
Hamburg, február 14. (Eredeti távirat.) Az; 

utolsó napok nagy viharjai a nyílt tengeren sók hajó * 
nak okozták vesztét. A vészjelzésre tegnap este mentő 
csolnak 18 emberrel sietett a hajók segítségére, de' 
sem a csolnak, sem a mentők nem tértek többé vissza. 
Több nagy gőzhajó elsülyedt és személyzetük 
megfulladt.

Előirányozva van : 4780

fö ld  és  köm tlves m unkára 15439 frt 03 kr,
kő fa ragó  m unkára 1861 „ 51 „
ács „ 2629 „ 51 „
bádogos „ 4064 „ 37
asztalos „ 2788 „ 26 „
vas  (lakatos) „ 1684 „ ÍO „
üveges  „ 491 „ 67 ,.
m ázoló „ 455 „ 96
ká lyh ás  ,, 616 „ 80 „
szobafestő  ,, 405 „ — ,,
s zob rá sz  „ 1456 „ 90

Felhivatnak pályázni óhajtók, hogy zárt ajánla
taikat folyó évi február hó 25-én délelőtt 12 
óráig a kereskedelmi és iparkamara titkári hivatalá
ban nyújtsák be, hol a terv és költségvetés a délelőtti 
órákban megtekinthető. Pályázni lehet úgy az összes, 
mint egyes muhkákra.

Pécsett, 1894. évi febiuár hó 14-én.

A  kamarai elnökség.

OTT M AKTON « FIA 1
Pécsett, Báthory-u. 15. sz f

Elad fehér, vörös és siller boro- Z  
kát nagyban, továbbá teljesen palaczk- Z  
érett borokat kicsinyben a következő . Z  
árak mellett: ^

"■£ 11890. évi siller.......... 19 kr.| 0
11887. „ asztali . . . .  24 .

J| 11887. saj. term. szilvási 35 
ta 11886. bálicsi pecsenyebor 40

^  11890. évi vörös.......... 30
9  Kölcsön hordóban 56 literen fölül. 9
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