VII. évfolyam

8 -ik s z á m .

R lü tia e té sl d i j :
l’ostáu vagy Pécsett házhoz
tüldve: egész évre 5 ft., fél
évre 2 írt. 50 kr., negyed évre
1 ft. 25 kr. egyes szám 10 kr.
A egjelenik minden s z o mb a 
ti, u. Egyes számok kaptafák
Weidinger N. könyvkének.
(Széchényi tér).

H ir d e t é s e k á r a :
Egy f5t-hasábos petit sor
egyszeri megjelenéséért 8krt
többszöri megjelenésnél ár
leengedés adatik. Minden hir
detés után 30 kr. bélyeg dij
fizetendő. A nyílt tér 1 petit
sora 10 kr. A hirdetési dij
előre fizetendő.

S z e r k e s z tő i Irod a:
1 A lap szellemi részét illető közlemények és előfizetések a szerkesztőséghez, a hirdetések pedig a kiadóhivatalhoz intézendők. Előfizethetni helyben:
ferencziek utczája 22-sz.l emelet. I a kiadólúvatalhan. Miauimra Autal úr a városházi épületben, Lili János úr a budai külvárosban, Böhm C. F. úr a szigeti külvárosban lévő
kéziratuk s issza nem küldetnek | kereskedésében, és Feszti Károly úr könyvkötő üzletében, Király utca (nemzeti casinó épület), valamint a vidéken minden postahivataluál.

Az erkölcsiség romlása
és még valami.
Szószéken, hitoktaláaou és ma
gán körben buzgolküdik a papság
vallás- és felekezetkillömbség nélkül
a közerkölcsiség romlása ellen, kí
mélet nélkül róvja meg a mai tár
sadalom bünárját, kutatja annak
forrásait, meg ia nevezi éa oatorozza
is az erkölcsrontó irodalmat, aikamlós színi és egyéb látványos elő
adásokat, az alsó néposztályok er
kölcstelen mulatságait, az általánosan
elterjedt és mindinkább fellicitált
fényűzést, a rósz nevelést, a köz
botrányok bUntelenségét aat.; —
lankadatlan erélylyel int, tanít, kér
és fenyeget, ámde mindezen fáradó
zásnak sikerét nem látjuk.
A közei köles mindinkább romlik,
a tiszta erkölcsi! és vallásos embe
rek száma mindig kevesebb lesz.
A vallás és erkölcs hivatott őre,
a papság rendszerint nagyobb mű
veltségű és tudományos képzettségű
lévén, lehetetlen, hogy be ne lássa
kezdelméuek sikertelenségét addig,
mig az államhatalom homlokegye
nest ellenkező irányban halad, mig
ez nem csak útját nem állja az er
kölcstelenség nyilvános jelentkezé
seinek. hanem czéljainak elérésében
nem egyszer erkölcstelen eszközö
ket basznál fel.
Az államhatalom feladata az
erkölcsrontó irodai at üldözni és
fenyíteni, — politikai sajtópereket
iudírott is elég nagy számban ad
dig, mig egy pár szégyenletes bukás
utáu okosabbnak uem tartja, inkább
hallgatni, de az erkölcsroutó irodal
mat szabadon hagyja portyázui, legkissebb gondja sincs auuak megfenyitésére.
Az államhatalom kötelessége, az
erkölcsroutó szini és más előadáso
kat betiltani, ámde mit tesz, n^iu
csak hogy nem tiltja be a legobacönabb előadásokat, hanem még a kül
földi német piszok énekes bandák
nak engedélyt árt, bogy országszerte
terjeszthessék a ledérséget, engedélyt
á d , hogy feslett életű személyek

T A R C1 á.
Á b r á iu l és való.
ábránd-képek!
íme: valók vagytok.
A játszi képzelet
Alkotott titeket;
Soha, so'ae hittem.
Hogy valósuljatok. —
Eltemetve könnyel,
t
Égő fájdalommal —
Néztem a jövendőt:
A rám gyásszal nézőt —
Midőn p a r t o t érte in
Tepett vitorlámmal.
Sok szenvedés után
Nyugalmat reményltein j
De búm búra z ú d u lt..
A jövő e lborult.. .
A m i v o l t elveszett,
8 az is, mit reményltem.
Oh! de van Istenem!
Könnyeim letörlém;
Megedzett erővel, —
Heg nem tört lélekkel:
Csatát vívtam ú jra .. .
Égi kar nyúlt felém!
Most m ár van otthonom,
A mi nem volt nekem, —
S itt vagytok ti bobok,
Ábrándból lett valók:
Ke dves kis l e á n y o m . . .
Kedves feleségem ....
El hát a könnyekkel, —
El hat a bánattal!
___ Oh! de még egy seb ág
. . . . Még oly borús az ég:
M ég h a z á m n e m b o l d o g ....'
. . . . Tehát fel a gyásszal...

.Siklósi Lajos,

százai nyilvános tánczinulatságok
bán a rendőrség szeme előtt és nagy
mulatságára kérkedhessenek feslettségükkel, kinevez oly fŐtisztviselŐket, kik maguk az erkölcsiség dol
gában a legrosszabb példát adják,
pártolja és erőszakolja oly községi
elöljárók választását, kik feuneu di
csekednek az általuk kormányzott
város vagy község feslettségével és
uem szégyenük azt saját érdemük
közé felsorolni.
Az államhatalom pártolja a fény
űzést, milliókat dobott ki sugárútakra, középületek haszontalan dí
szítésére és ezernyi részietekbeu ki
dobott annyi pénzt, hogy az adóprés
korántsem elég a luxuskiadások fe
dezésére, hanem uzsorás kölcsönöket
kell szerezni, elősegíti tehát az
uzsorát is.
Húsz éve nem hallottunk esetet,
hogy7 a rendőrség vagy bíróság va
lakit nyilváuos istenkáromlás vagy
erkölcstelen más kifejezések á'tal
okozott közbotrány miatt megfenyí
tett volna, pedig ily botrányok
ugyancsak oly sűrűn esnek meg,
hogy azokat a könnyen elrontható
gyermekvilág által elkerültetui tel
jes lehetetlenség.
Mindezeket lehetetlen, hogy a
papság be ne lássa, és mégis a hány
szor választás volt, akár országos
képviselői, akár községi és megyei,
annak túlnyomó nagy többsége, a
főpapság pedig kivétel nélkül pártolta
azon kormányt, mely az erkölcste
lenség főkútforrása.
Ha a papság intéseinek, oktatá
sainak sikerét óhajtja, akkor járjon
elöl jó példával, uem csak hogy
maga éljen erkölcsös életet, mert
ez korántsem elég, hauem legyeu
bátorsága elítélni és kárhoztatni a
romlást akkor is. ha az államhata
lom és annak közegeiuél tapasztal
ja azt.
Míg a papság pártállást foglal
oly kormány mellett, mely hogy
uralmát megörökítse, az országot
uem csak anyagilag teszi töukre,
hanem erkölcsileg is, hogy a meg
ró r o l o t t n e mz e d é k e l s a t n y ^

gyáván megadja magát az öukéuyuralomuak ég caak a feslettség él
veit hajháazva, istenét és hazáját is
megtagadja, addig uetnes és sokszor
önfeláldozó küzdelmének sikere nem
lehet.

E g y e lit é it e m lé k ir a ta i.

kaczagva egy férfi ölében. Gyermekeim
anyját láttam, elfeledkezve szent köteles
ségéről, egy idegen férfi keblén. Nevettek,
kacagtak, mint kiknek semmi gondjnk
sincs — — az én lelkem is kacagott, de
e kacagás s kétségbeesés-------sz őrü
let kacaja volt.
Nőm az idegen férfi nyaka körül fnná
karjait s csókjaival halmozá ajkait.
Megdermedve álltam ott, kezeim ökölbe
szorultak, de nem tudtam helyemből moz
dalni. Ki akartam üríteni a keserűség po
harát fenékig, mindent akartam látni.
A pamlagon ültek. Egyszerre a férfin,
kinek arcát nem láthatám, felállt s a gyer
tyához lépett.
Egy pillanatig láttam arcát, de megismerém. Segédem volt, akit házamnál
tartottam s ki jóságomért ily rútul fizetett.
A következő percben a gyertya kiol
tatott s a nyaralóban koromsötétség ütött
tanyát. — — — —
Kiáltani akartam, de nem volt erőm,
tagjaim elzsibbadtak, szemeim előtt össze
folyt a v ilá g ----------- kimerültén rogy
tam le a bokrok k ö z é --------------------Midőn szemeimet felnyitám, már haj
nalodon. Egy pillanat alatt eszembe jutot
tak az elmnlt órák borzalmai s kétségbe
esetten szakitám fel a nyaraló ajtaját
Üres volt egészen.
Körültekinték.
Az asztalon a karos gyertyatartó viasz
gyertyái félig le voltak égve, a hamutar
tóban egy darab szivar hevert.
Ez volt minden, a mit találtam.
Csflggedetten hajiam le fejem és ér
zém, bogy élni többé képes nem vagyok.
Feltántorogtam szobámba s a bosszú
fárasztó gondolkozás gyümölcseit a hitele,
zőkkel kötendő egyezség tervezeteit szerte
téptem s a kandallóba vetém. Tudtam,
hogy azokra többé szükségem nem leend.
Reggel eljöttek hitelezőim. Nem hiány
zott közülök egy sem.
— Uraim! — szóltam keserű mosolylyal — én tönkre jutottam. Fizetni képte

Elbeszélés.
I r t a : K itray lutjov
(F olyt)

E nap előestéjén késő estig gondolkoz'am s elkészltém végső menekvési ter
vemet.
Agyam kábáit volt, ezer eszme ker
gette egymást benne, anélkül, hogy csak
egy is kilátást nyújtott volna a menckü
lésre.
Erős főfájás vett erőt rajtam, az iszo
nyú küzdelem az ö ifentartásért kimerített.
Eloltám lámpámat és kiléptem a szabadba.
Csendes tavaszi éj volt, egy levél sem
mozdult, kertem fái között titkos homály
honolt, komoly és borzalmas, mint a minő
lelkem volt.
A kertbe léptem s gondolataimba mélyedve haladtam előre.
A közeli torony órája 11-et ütött
Felrezzentem. Vidám nevetés üté meg fü
leimet, mely megfagyaaatá erembeu a vért.
Nőm hangját hallottam.
Feltekinték s a kert végében levő
nyaraló ablakából világosság derengett
felém.
Azt hittem álmodom. Nőm a nyara
lóban az éj ez órájában. Ez majdnem le
hetetlennek tűnt fel előttem. És mégis úgy
voft, az ismételten felhangzó kacaj minden
kételyemet elosslstá. Halkan közeledtem
a nyaralóhoz s odalopóztam az ablakhoz,
mely körül erdőként emelkedett a fák
lombsátora, úgy hogy teljesen látatlan
voltam.
A függöny le volt bocsátva, de egy
kis nyíláson mégis beláthattam.
Betekinték s érzém, bogy minden vé
rem agyam felé tolni. A látvány majd
eszemtől fosztott meg.
Nőmet láttam a nyaralóban, nőmet,
kit oly forrón szerettem, kiért a bukás
örvényébe sttlyedtem, kinek gyalázatát pa
lástolta még akkor is, midőn legrútab- hol megcsalt, nőmet láttam ott vidáman

tagadni, pártunk ennél fogva a törvényjavaslat előterjesztését annál is inkább
sürgetni fogja.

Országgyűlés.

A képviselőház febr. 15-iki ülésében
M a d a r á s z J ó z s e f az elemi oktatás ér
I ILI .1 1
f
dekében H e l f y I g n á c z és P á z m á n d y
- A b a j h a s k f l á k s k . A b Id ó a
pedig a prágai béke 5 ik pontja tárgyá
Zágrábban, Kassán, Gyí-rött és Szegeden
ban, mig végre T h a l y K á l m á n a panfelállítandó osztrák magyar bank-bókok
csova-kikindai, illetve pest zimonyi vasat
május havában fognak megnyittatni. Dokiépítése tárgyiban intéztek kérdéseket
táczióként a budapesti igazg;. '"ég részé
az illető miniszterekhez. Madarász interről Z á g r á b r a 2.500000 írt, K a. s —
pellatiójára T r e f o r t miniszter rögtön fe1.200,000 trt, G y ő r r e és S z e g e d r e | lelvén, — kijelenté, hogy a mennyiben az
egy-egy millió frt van előirányozva. Ezc"
adatok megvannak, még a költségvetési
dotáczió nem változhatlau és az igazgató
vita előtt, a mennyiben nincsenek a költ
ság ezen összegeket a szükséghez képest
ségvetési vita alatt fogj. előterjeszteni
emelni vagy leszállítani fogja.
azon k irs igék kimutatását a melyekben is
- A b o s z t r á k -m a g y a r b a n k
kóla nincj.
főtanácsa a magyar pénzügyminiszterhez
Thaly iuterpellatiójára P é c h y is
intézett átiratában késznek nyilatkozott,
rögtön vá'i zolt és Thaly nézetéhez csat
hogy a/, eddig felállított banktiókokon
lakozva kimenti, hogy a fővárosbau kell
felül (7-gráb, Kassa, Szeged és Győr)
Ö8zpontosiU,oi a forgalmat. Ezen valamint
hármat még ez évben, kettőt 1880-ban
az egyéb kérdésekre adott választ némi
és egyet 1881-ben kész felállítani és pedig
megiegyz&8el Thaly ép ngy tudomásul
Pozsonyban, Nagy-Kanizsán, Kolozsvárit,
veszi mint Madarász tudomásul vette TreArad, Sopron és Eszéken. — Városunk
fori előbl említett válaszát.
tehát a nagy deputatió daczára is hoppon
Hel.j és Pázmándy interpellatiójára
maradt, no de vigasztalódjunk, — itt van
Tisza megjegyzi, hogy a prágai béke
még és virági’L Tarainak 60 perczeutes
5 ik pontjának megszüntetése, melyhez a
zálogháza nagyobb dicsőségükre mind
l . uarchia hozzájárult csak helyeselhető,
azoknak, kik reá diák szavazatukat a
mert
különben bonyodalmakra adott volna
képviselő választáskor. -— Azért tehát
okot. Compensatiót ezért uem kapunk, —
unisono elválthatják, éljen a tiC perczent
de nem is kell. Helfy és Pázmándy a mi
és Tarai Endre!
niszterelnök válaszát uem veszik tudomásul
— A m e g p a t k o lt o s z t r á k k a 
inig a ház többsége szavazás utján tudo
binet lapunk múlt heti számában már kö
másul vette.
zölt módon megalakult, kineveztetett, s ked
A képviselőház február hó 17-én tar
den bemutatta magát a reichsrathnak ,
tott ülésében megkezdődött az 1879-ik évi
programúéit nem adott. — Audrássy gróf
államköltségvetés tárgyalása H e g e d ű s
és a közös pénzügyminiszter Hoffmanu
S á n d o r előadó elfogadásra ajánlotta a
báró közti viszály kiegyenlittetett.
törvéuvjavaslatot, utáuna a pénzügymi
— CJorove lá tv á n a k o r m á n y niszter beszélt
melyre
Simony i
párti kluhb elnökségéről lemondván, Szón
E r n ő emelt szót és nagyhatású beszédet
tágh Pál a nógrádi választatotott meg
mondott. Kiemelte hogy daczára annak,
elnöknek. Gorove megromlott egészsége
mikép bárom év alatt a jövedelem
miatt a képviselőségről is le akar mon
hnszaDöt millióval emelkedett, a deficit
dani.
még sem apadt. Követelte a boszniai occu— A d e le g a t ló k n a k e l ő t e r 
patio költségeinek rögtöni megszüntetését,
jesztendő javaslat indemnitást kér 46 mil
mert az törvényen nem almpnl. Zajos tetszés
liónyi múlt évi meg nem szavazott bosz
nyilvánítása között mondá, hogy pénz
niai költségre, minthogy ez 106 millióra
ügyeinket csak akkor fogjuk rendezhetni,
megy, melyből csak 60 millió — de ez
ha Magyarország független lesz.
is más czélra — lett megszavazva. — Ezek
után jönuék még az 1879. évi boszniai
A képviselőház febr. 18-iki ülésében
költségek!
az államköltségvetés tárgyalása folytatta
— A m a g y a r n y e lv k á t e le s ő
tok. O r b á n B a l á z s kijelenti, hogy a
oktatása felett beadandó törvényjavaslat
kormány eddigi működése a nemzet elleni
elleni oláh püspöki deputatió eredménye
merényletek sorozata. Ily szemfényvesztő
ként jelentik Bécsből, hogy ezen (javaslat
költségvetés megszavazásától visszariad
előterjesztésétől a fejedelmi engedély meg
minden hazáját szerető képviselő, meri
lesz tagadva, m i b e T i s z a m á r m e g
ezáltal ő is bűnrészese a haza elleni véte g y e z e t t , de ezt azért itthon el fogja
k e s ^ a e ré u ^ le tn e L ^ lfo g a d ja ^ ^ ^ o jn ^ ^
len vagyok s ezennel felhívom önöket,
miszerint követelési jogaikat tetszésük sze
rint érvényesítsék.
Hitelezőim arcán eltitkolhatlan bátan
lat volt észrevehető; sokan közülök felhív
tak. ne birielenkcdjcm el a dolgot, hanem
egyezzem ki velők, de én nem hajoltam
szavaikra, ekkor már egy sötét eszme
uralta telkemet, a halál hivogatólag inte
getett felém s elhatároztam, bogy meg fo
gok halni.
A csődtörvény ellenem még azon na
pon beadatott.
Nőm mit sem tadott arról, hogy gya
lázatának tanúja voltam, mit sem tudott
bukásomról, én egy szóval sem árultam cl
szörnyű titkaimat. Az estét nem tölté bonn,
tánczvigalomba ment szórakozni.
Távollétét fel akartam használni. Be
zárkóztam s asztalomra helyezve revolve
remet és egy pohár gyorsan ölő mérget,
gondolkozám. Mindinkább megszilárdult
szörnyű elhatározásom, hogy meg fogok
halni.
Felidéztem magam elé egész helyze
temet. Vagyonilag tönkre voltam téve, lel
kem, kedélyem, nőm aljas csalásai folytán
örökre meg volt mételyezve. Beláttam,
hogy élnem többé lehetetlen.
Asztalom fölé hajoltam s a revolver
csövét szivem fölé irányoztam. Lövésem
nem hibázhatott, szivem oly lázasan vert,
hogy s hideg cső azonnal feltalálta a he
lyet, hová golyóját röpíteni kellett.
E peresben a szomszéd szobából gyermekslrás üté meg fölemel.
A revolver a végzetes peresben kie
sett kezemből és kitörő fájdalommal ro
hantam be gyermekeim ágyához.
Egymás mellett feküdtek s már ismét
csendesen aludtak
Oda hajoltam feléjök, elboritám őket
csókjaimmal.
Majd feleszméltem s eszembe jutott a
szörnyű elhatározás. A kétségbeesés kör
nyékezett. Éreztem, bogy ez éjét nem él-

K ia d ó h iv a t a l:
Taizs Mihály nyomdájában
Majláth-tér 2. szám alatt.
E r n ő határozati javaslatát, mely szerint
a képviselőház kimondaná, hogy a jelen
legi kormány által elől erjesztett költségvetést nem fogadja el részletes tárgyalás
alapjául. L a k á c s B é l a a k i komolynak
látja a pényzügyi helyzetet jeles beszéd
ben részletesen bonczolgatja a pézügyminiszter exposéját és abban felhozott érve
ket tönkre silányitja. Nem fogadja el a
törvényjavaslatot.
Az 1879. évi államköltségvetés álta
lános tárgyalása alkalmával G r Un w a 1d
B é l a , J ó k a i Mór és D á r d a y S á n 
d o r a kormány vagyis a költségvetés el
fogadása mellett szónokoltak. Az ellenzék
részéről M e u d e B ó d o g és S z a l a y
I m r e ellenezték a költségvetést. Mindkét
képviselő jeles szónoklatában rámutatott
azon okokra, a melyek miatt a költségvetést meg nem szavazhatják. Mende Bódcg
kárhoztatja a kormányt, hogy sohasem lép
a ház elé rendes pénzügyi programmai,
hanem csakis a szükség befolyására hi
vatkozva , szavaztatja meg a mameluk
sereggel költségvetését Ezntán két interpellatió adatott és pedig:
M a d a r á s z J ó z s e f az iránt inter
pellálja a vallás- és közoktatásügyi mi
nisztert, hogy megengedhetőnek tártjáé
azt, hogy az előterjesztendő törvényjavas
latokra nézve, a felelős minisztereken kiviil
más egyének is adhassanak tanácsot a
királynak, és szándékozik-e a magyar
nyelvnek a népiskolákban, mint kötelező
tantárgynak behozatala iránt törvényja
vaslat beterjesztése által azon aggodalmat
eloszlatni, hogy felelősség nélküli tanács
adók alkotmányosan lépnek a nemzet és
fejedelem közé ?
N é m e t h A l b e r t interpellátiójábau
azt kérdi a honvédelmi minisztertől: mikor
várható a Boszniában lévő hadseregben
szolgáló hadfiaknak, n. in. a Sokcsevicsezred összes tartalékosainak hazabocsá
tása ?
Az interpellátiók kiadatnak az illető
minisztereknek.

Külföld.
A köztársasági elnök megválasztása
ntán furcsa dolgok kerülnek napvilágra
FraDcziaországban. Mielőtt Mac Mahon le
mondott volna egy államcsíny végrehaj
tására minden intézkedés meg volt téve. Éz
államcsíny nyel akarták a köztársaságnak
megadni a halálos döfést. A miniszterek
nagyrésze beleegyezett e tervbe mig a töb
biek bele nem avatattak, hogy igy az á r
ral kénytelenek legyenek úszni. Számítot
tak a hadseregre is, mely a hadügymi
niszter elbocsájtatása miatt zúgolódott.
Hitték hogy Gresley az nj hadügyminisz
ter. — színtér hozzájárni a tervhez, —
hetem túl és mégis megborzadtam a gon
dolattól, hogy gyermekeimet elhagyjam
Egy pillanat alatt áttekintém egész
jövőjüket. Megsimogattam gyengéd tag
jaikat s iszonyú fájdalom marcangolta
szivemet, elgondolva, hogy mi vár reájob.
Láttam őket nyomorban sinlődni az
erkölcsileg oly mélyen sülyedt édes anya
oldalán. Láttam az anya példájának ha
tását ártatlan leányomon, láttam őket er
kölcsileg is elhnkni, elmerülni a bűnök
fertőjében.
Ez iszonya képzelődés uj elhatározást
ébreszte bennem, elhatároztam megölni
őket is velem együtt.
Balsorsom segítségemre jött szörnyű
elhatározásom végrehajtására.
Kis fiam felébredt és vizet kért. Min
den vér agyamba tolult — -------kiro
hantam a méregpohárért és ajkához tar
tóm. Az ártatlan gyermek móhon nyélé
a gyilkos folyadékot.
— Apa ez nem viz, ez nagyon keserű
— szólt megrázkodva.
— Orvosság fiam, meggyógyulsz tőle
— suttogám tompán.
— ügy adj belőle Florikának is,
hogy ő is meggyógyuljon — s felkelté
kis bugát.
Hideg veríték gyöngyözött homloko
mon. Kezem reszketett, azt bivém szivem
szakad meg, midőn kis leányom a mé
regpoharat ajkához vivé, de nem volt
erőm megakadályozni. Midőn ajkától a
poharat eívittem, csak kevés maradt benne
a méregből.
— Köszönöm édes apa — snttogá
és átkarolva nyakam megcsókolt.
— Oh ne köszönjed, ne köszönjed
gyermekem, rebegém kínosan és elfor
dulva, kábnltan, majdnem eszméleten kivül
ürítem ki a pohárban maradt méreg ma
radékát és keserű fájdalommal, kétség
beesve vártam a hatást.
A peresek lassan mattak, minden
peres köselebb vitt az eszméletlenség —i
a balálhoz.

ebben azóPÍpn csalatkoztak. Mac Mahon
nál .wezetor* taiMciV mely az államcsíny
kivitelének módozatait volt hivatva meg
állapítani, csak néhány perez és az állam
csíny foganatba vetetik. Mega hadügymi
niszter volt csak hátra, — e nélkül persze
nem igen tehettek valamit! \ égre ez
megjelent és Mac Mahon legnagyobb b:
mulatára és felhábodására az ismert javas;
latot tévé, hogy bizonyos hadparancsno
kok állásaiktól elmozdittassanak. Gresle;
tehát határozottan a köztársaság híve vol
Erre Mhe Mahon oda csapta az iromáMi
kát és dühösen kivonult a teremből.* Se_
sem volt képes" lecsillapítani. A be neui
avatott körük sem voltak k é p e ik meg
fejteni a köztársasági elnök felnahorodá
sát. Végre visszatért és megtagadta a cendelet aláírását és ezzel a tanács feloszlott.
E/.en váratlan esemény*ttt9n trtret e r
tesitették az elnököt, hogy elállnak ell kell
állniuk az államcsíny kivitelétől s ezért
elpártolnak tőle, nehogy komoly baj érje
5ket. Erre Mac Mahon beadta lemondását,
— s igy a köztársaság újra feléledt sőt
megizmosodott.
A képv ház ülésén Gambctta már
megmutatta cluüki erélyét; midőn ugyanis
Gresley hadügyminiszter kijelentette, hog,
a jövőben a Marseillaise isifiét visszaül
littatik a franczia hadsereg barczi dalául,
több bonapártista tiltakozni akart, Gatnbetta azonban rendreutasítása! fenyegette
őket, mire aztán csend lett.
Grévy elnök a p irisi községtanács és
főtanács tisztikarát fogadta. Kijelentette
előttük, hogy erős akarata tiszteletet sze
rezni a köztársaságnak, de egyúttal hang
súlyozta a mérséklet szükségét is. A váro
sok ragaszkodnak a respublikához, a nép
többi részére könnyen reá lebet ijeszteni s
ezért kimclui kel). A megállapított köz
társaság két Ízben hajótörést szenvedett.
Most véglegesen meg kell szilárdítani.
A külföldi hírek központját azon nyi
latkozatok képezik, melyeket Beaconsfield
és íStafford Xortheote tettek az angol par
lament két házában. A kormányelnök be
széde jelentéktenyebb volt a külügyek te
kintetében. A Beaconsfield lord az orosz
török külön békéről szóló ítéletét abban
foglalja egybe, hogy az megszüntette a szaustefanóihéke mindazon határozatait, melye
ket a berlini szerződés még épségben ha
gyott. Szerinte e békekötésben a legfoutosabb a török terület kiürítése cs Bcacons
tieid lord azon erős meggyőződését lejezi
ki, hogy az orosz csapatok nemsokára el
hagyják a török földet.
Úgy látszik, hogy az angol premier
bizalma nem tulvérmes. A szt.-pétervári
táviratok szerint a czár már kiadta a viszszavonulásról szóló mauifesztumot és hadparancsot. Sőt a Balkán szorosokban levő
oroszok is kezdenek mozogni, mint a .,Stan
dardénak e«ry Tirnovából érkezett sürgő
nye jelenti.
Angliában nagyban folynak az összes
fegyvertárakban a zuln-kafferek ellen kül
dendő segélycsatodtpfc Jsímfctásának elő
készületei. A kórm&ny, 'u g/iátszik, meg
feszíti eredet, hogy e kellaietlen badjaratnak mielőbb vé^et
véget vethessen.
Az angol királyné részvét nyilatkoza
tot tetett közzé a szerencsétlen ütköaei fe
lett, és azon óhajának adott kifejezést,
hogy ez legyen az utolsó vereség. Ezzel
egyuttai elrendelte a hadseregek haladék
talan útra kelését a zuluk ellen.
ATörökországgal kötött béke alkalmá
ból amit vasárnap katonai diszgyakorlat
és ünnepélyes isteni tisztelet tartatott a
téli palotában. Az előbbiu a testőrhadak
és a szt-petervári kerület oly csapatai
vettek részt, melyek a török bábomban is

tényleg részt vettek. A czir » n i-y h 'rcsegek s a bajor és badeni lierczegek ki
sereiében végig h alad t^ felá litert katona
ság előtt, minden csapatot iilvözöit. miaa zenekar a nemzeti hy nnust játszót
,— A parádé után a czár a palota
h .la mefrőpol afelölnájába
szUmát * «*U
a czár
tét tartó |A T m tiMifleklcse á l
[gyulövés iördült c lre fle r-P á l er]

sálirdal fektetve lett, és azon
i, w elyoket mint a felillvizs'/.tti-'lásij ügy tanulmliiyozávetkezőleg «
rolt bSuttsa g tagja a köz. . . __________ t é»- #ejéü beterjesztettem,
rik a hadF
megszerezhetők nem voltak és a vizsgálat
mtndl
is abba maradt, -fixen észrevétel “im azért
-thweet okait, -valamint az -orosa-hadsereg.
kimagasodó fegyvertctíeit. A sau-stefauói
játszottak volna a Tréfort miniszter ur által
elrendelt vizsgálatnál föutos szerepit, mert
szerződés általános megegyezed kívánt a
többi nagyhatalmakkal melyekkel szem
azok kétségen kívül helyezték volna azon
körülményt, hogy Lejtényi ur a mondott
ben nemzetközi kötelezettségeink voltak.
három Táüatkozér tmvetet csalárd voltára
Hogy -s- megegyeeée 4é*e*ttijö» » * véron
még a leszámolás előtt általam figyel
tás véget érjen, megadtak beleegyezésün
ket a berlini kongres-tzasboz. Hogy őszinte
meztetve lett.
óhajunkat a teljes béke iránt bebizonyít
A vizsgálat altba maradt és most az
suk, jóvá hagytuk a kongrnw.ns-Aftsl ki
kérdés: Közalapítványi országos főtisztdolgozott nemzetközi szerződést mintUogy
tartó, jó Tréfort iniuisztef és a közala
pítványi főtiszt-elnök egy minisztériumban
annak határozatai a k.deti keresztények
bogy illik ez össze? A’ fekete vízre grahelyzete javútásánhlc -áltálank.kővkiett czéljóval megegyeztek és" a szerződést a most
vitáló koresinai viz nrngu Bittó István ur
végérvényesen Törökországgal megkötött
birtoka felett, nagy magaslat áttörésével,
hegyes szög alatt a lakócsai nraualom
éke alapjául elfogadtuk. Ezután a ezár a
áboru eredményét sorolja elő.
'fenUafW
f e 
i ’ Kómából jelentik, hogy » pápa, Niua
lnin pedig most sajat esővnlelteiuek vi
zein kívül a csatornából kitört felső vizek
kibortolt egy körlevele áltál, tekintettel a
kúria pénzzavaraira l>‘szüntette a Vatikán
által, is el Vau borítva, bogy illik ez
észéről mindazon pótlékokat, melyek eddig
össze? A Bittó ur feletti ártérbirtokos
gróf Andrássy Aladár ur 335 holilnyi te
tettettek azon olasz ptipököknek, kik az
txqnafitrt az olasz kormánytól nem nyerték.
rületéről saját költségén ásatott .szárító
csatornákon vezeti helyi vizeit a társulati
Ezen intézkedés egyértelmű az engedély
csatornába és boldaukiut csuk 3 Irt 23
adással az exeqaatár megszerzésére.
krral vau egyszer és mindenkorra a tár
A londoni „Observer egyik bécsi
sulat által megterhelve és ezt a csekély
távirata szerint az orosz-román kérdés még
korán sincs eldöntve. A tárgyalások még
séget. ftcm
föeg, a lakócsai uradalom
folynak ugyan, de mindkét részén lehető
20Jö holdnyi alsó árterülete után pedig
boldankiut tizannyi is kövcteltetik, és a
f-gnagyobb a teszültség.
Belgrádból jelentik hogy a szerb had
szárító csatornák megásatásáról is ő gon
sereg ötven tisztje benyújtotta lemondását
doskodjék, míg azok vonalán a helyi vi
résztveendő Csernajév expedíciójában, mely
zen felül még a gróf ur vize is előntendi,
nek ezélja a forradalmat szervezni Koletmert ezen szárító csatornák nélkül már is
Ruméliában és Macedóniában.
elöntötte, hogy illik ez össze ? — Felelet
A francia kormány elhatározta, hogy
r á : Közalapítványi calculussal.
a május lti-iki miniszterek vád alá he
A Tréfort ur által elrendelt vizsgálat
lyezését ellenezni lógja és ebből bizalmi
abba hagyása előtt Péchy Tamás minisz
kérdést csinál.
ter ur egy vizépitészeti főmérnököt neve
A Bismarck kormány a német biro
zett ki a korcsinai társulathoz kormánydalmi gyüléseu vereséget szenvedett. Eről
biztosnak, mily szerencsés választásssal ?
megmondja mai napon hozzá intézett kö
tette ugyanis a kormány, hogy a socivetkező beadványom:
álista törvénynek az üldözésre ás kiuta
sításra vonatkozó szabványait Fritzseheés
„Xmgu sat. Igen igen szépen köszö
Hasselmann birodalmi gyűlési socialts.a
nőm, hogy ld77. noy, dö^deczcmb^: 7., 9.,
14., 15. és 16. felterjesztett' panaszos fo
lelvtt képviselőkre is kiterjeszthesse. A bi
rodalmi gyűlés többsége azonban megta
lyamodványaimra végre valahára, a te
gadta a kormány kívánat át és nagy több
bén ellopatása után nem is egészen egy
séggel elfogadta a sociaiista törvény 28.
évre, lakatról gondoskodni és tán épen
§ ának azon magyaráz .tát, melyet K ckert
azt kormánybiztosnak kinevezui iné tózképviselő terjesztett elő és a kormány el
tatott, ki Nagyméltoságodat a „vizszabálenzett. — Úgy látszik, hogy a német
lyozasi* álunk cziui belynoubagyásar i cs
birodalmi gyűlés inamelukjii még sincse
az Í876 dik évi drávai m árnák az 1872
nek annyira dreszszirozva, mmt a magyar
diki léiéit 57 ceuttuiéteruyi valótlan külóu
bözetének, ors/.agos lrgtóbb tekintélyével
(?) kormánypárté.
való bizonyitat-áia rászedte: és c l.al.iér
A moszkvai szláv bizottság elhatározta,
hogy Mdán szerb fejedelmet ajáulja a bol
zelembcu bátor vagyok . . . . azt kérni
Nagyqióllyaagmllol, ^ISÍ- rjut, . ., . . urat
gároknak megválasztásra, mert egy erős
délszláv birodalom alapításával kell Au-ízluéitóziasséa Ko'riuá'nybitüosuukiiak ktuett w Magyarország befolyását a Balkán tél
vezui, nem ugyan azért, mert éu ajáulóm,
;s/.igeten megtörni. — A bizottság Gierszuhanem azért, mert ezen ur már akkor volt
jtovski ezredest mint Ugyuükét elküldte
kormáuybiztosuuk, (Ilikor a tervező mér
‘Tirnovába, ellátva a vesztegetésre kellő
nök útinkét épúgy akart a fekete vizi
pénzel és ajánlólevelekkel, hogy Milán
társulatba boerószakó|ni, amint később a
mellett agitáljon.
korcsiuai tervezettel, nrngu Bittó Istváu
A pestis Oroszorság belsejében a Nisniurat a fekete ,vizre graviföló^bcr^eívcl a
Novogorodi kormáuyzóságbau is kitört már.
mi küteléküukbe erőszakolta. Helyzetünk
Lyskovo faluban egy munkás halt meg,
ez: Ouiui.i poutus habét. Mély tisztelettel
az orvosuk feljelentették ezt a belügymi
stb. . . . Sterba és érdektársai.”
niszterhez és az oda küldött orvosi bizott
Ahol a test, otf a stsok; ahol az
ság megerősítette, hogy a munkás pestis
al ipitváuyok, ott Bittó is. Hja! az úgy
ben halt meg.
van. Ha te vered az én zsidómat, én is
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!kete fonatok a költőktől gyakran hasonjlittatuak, csak egy nő viselte hajában:
Medusa. Ennek aztán Perseus jogosan
levágta a fejét, mert a rósz férfiak azt
hiszik, hogy elég, ha a nők b e l ü l r ő l
kígyók ! (Honni sóit, qui maly pense!) Hi
szen, Mózes is az első bűnről szóló me
séjével a nő és kígyó között lévő beiső
rokonságra ezélzott. — De még a törté
neti időkben is foglalkozott a mythosz
;sokat a női hajjal, és Bereuice haját he
lyezte,, a csillagok közé. A szép Berenice,
l'tolorueus Evergetes nővére és ueje, fel
ajánld, midőn férje egyszer Syriában bar
'■'.olt, haját Aphrodité istennőnek, ha az
| szerencsésen viaszaté.rend; és midőn ez
megtörtént, csakugyan levágatta és Vcnos
oltárára tette gyönyörű szép haját. Más
napon az már hiányzott, valószínűleg az
udvari fodrász, ki egyszersmind csillagász
volt, annectálta azt, mert ő terjesztette a
hirt, hogy az istenek azt a csillagok közé
sorozták. Bármikép is volt, még mai nap
is neveztetik egy csillagcsoportozat az éj
A h a j r ó l.
szaki égen, közel az oroszlánhoz „Bere
— Egy tanulmány, ajánlj* a hölgyvilágnak 7
nice bajának.” Voltak hősök, kik az aszBuehbindcr Miksa.
szonyok haja ábal a halaiba is űzettek,
Ámbár csak kevés nőnek áll jól az
ha a lelkes honleányok a veszedelem ide
á la kanászbojtár homlokuk felett levá
jén fürtjeiket ijj készítésre felajánlot
gott haj, mert a gyakran alacsony Jjom
ták vagy más kincsek hiányában azokat
lokot még alacsonyabbá teszi: még is
áUfqzfcik a haza plfájfára.
$ u tá o ' a
aestbetikai érzésünknek jobban tetszik ez,
női haj erdehb, mint a vasláucz és a
mint a „Chignon* név alatt ismeretes
csábító isten (^mor).leginkább abban rejfö
hajdagauatok. Ágikkal, kijtpek ezek i*
kezik : a*£rt a zsidóknál az asszonyok
tetszenek, nem akarok itt disputáim ; most
bekötve viselték a hajukat. Innen .vaja,
csak a hajról kívánok Írni, még JKjdig.a., hogy Krisztus w, mint a otennybelj vf'íle
női hajról, melynek gyönyörűségéért mjn.
gény, levágatja mennyasszonyai úirtjoií
dig ábrándoztam, kivéve, ha .a*t,g-n.ie«
>c*zaoteléavluiél..
. ,
, ,,, j
vesben tálalták.
Szobrokból s képekből ismerünk sok
Már « legrégibb időkben tekintették^ féle Imjiodrozatokat a régi időkből, :.o<
a hajat a hölgyjs legnagyobb ékéuek,;
tűk v*á «dégv <wunya is, d e e g y j e m
ápolták, göudföUettéJt, gyöngyökkel, és
k ö z e l ' * ! a É r. s z. n. 18.; é s I9.,s;zászalagukkal átlón tik. azt és nagy csábító
z n d f e J ' d i v a t .,e s z t e In s s é g é t.
erőt tulajdonítottak neki. A görög hö«k«R.I Ezek inkább Közép-Afrika négereihez,
némely hősei szép hölgyek hosszú fyrtjei' rugiU az- okor klassikus népeihez jártak
által lebUineselve^biva.aattkhoz kutw ekkáq iskolába. Minthogy a Fidschi szigetek
ettek. Valódi kígyókat, melyekhez * íe * meztelenül járó lakój Anglia fóóhatúságé*
Már a túlvilág révén állottam, midőn
vérfagyasztó hangok Uték meg füleimet.
Gyermekeim a halálküzdelemben kínosan
nyögtek.
Befogtam föleimet, de a szörnyű han
gok egyre erősbiiltek és lassankint tompa
hörgéssé változtak.
Nem hallgathatám tovább.
Csekély erőm végső megfeszítésével
ágyukhoz vánszorogtam s két kezem kétsegbeesett szorítással ragadá meg gyér
rnekeim gyengéd, hófehér nyakat.
Eliorditám arozom s hallgatoztam.
A hergés megszűnt, ők halva voltak.
Rémülve, hideg verítéktől gyöngyöző
arczczal akartam elrohanni mellőlük, hogy
revolverem golyója megszabadítson ször
nyű k inaimtól, de erőm cserben hagyott.
Térdre rogytam s nem tudtam egy lépést
sem tenni. . .
( Vége köv.J

Ezelőtt néhány számmal e lapban
közzé tett kérelmem Trélert miniszter ár
hoz eredménytelen maradt. A vállalkozói
keresztszelvény-számzás. a vállalkozói

verem a te zsidódat. Bittó és lakócsai
Uradalom egymást öntik el kölcsönösen.
Bittó ur az uradalmat a saját teje le.ett
elfordított vizekkel, az uradalom Bittó
urat a társulati pénztárba vert ezreit
Tréfort és Bittó urak most méltán
■/Sebaj ?
F
x a
j Majd boÜoguUz te még, u Kiházasitnak Miskolcion ;
Nagy férfiakba Öiucs hiány j
Kibásasitna Mhkokaon
tíej 1 bohfög ’fész te ni ég. o non!
Hojl huj1 MinlrnlniAn--- Gróf Ándrássyról különben meg kell
jegyeznem, hogy legkisebb okom sincs
felőle azt csak gondolni is, hogy tudja,
mit miveitek az 6 tisztjei az ő nevében
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Csak az a Péchy ne volna oly ször
nyű Tamás.
t
>'
Lakócsán, 1879. febr. 15.
Sterba János,
áxtérbirtokos plébános.

S lo h á c s 1879 február 13.

Méltatása
ama bizonyos „Három veterán tanító*
„válasz"-ának
A „Mohács" f. évi 6 számában az áF
talam a „P. F.” 5 számában közlött össze
hasonlító iskolai kimutatást „Három veterán
tanító” ur „szó nélkül nem hagyhatja* és
ad olyan „válasz“-t, mely amilyen jellem
ző, épen oly elitélő szerzőire nézve.
Már másodszor teszik ezt a nagy
meggondolatlanságot, csakhogy más név
alatt. Néhány hét előtt a „Néptanodá*-bau
rontottak nekem a miért abban az illetők
tapasztalása és az én jelentéseim alapján
kát. iskolánk állapota elhanyagolt és Tosz
nak mondatott; most meg a „M*-ban,
mivel az számtani kimutatásom szerint is
községünkben aránylag a legrosszabbnak
bizonyult.
Hogy akkor kár volt az araknak
felszólalniok, ugyanott eléggé kimutattam,
és bogy most is csak saját erkölcsi hátrá
nyukra válaszoltak : azt ezennel is könnyű
lesz bebizonyítanom.
Hogy a 3 vet. fan. a „P. F.u-bért köz
lőtt kimutatásomra a „M" I an. mely sze
rintük „a városi ügyeket érdemlegesen
tárgyalja . válaszol, helytelen ugyan, mi
kéi igy annak közönsége az én kimuta
tott „ferdítéseimet*1 nem igen olvashatja,
és igy azután ítél, a mint éu Írtam ; más
részt meg a „M'*.-nak több helybeli közön
sége lévéu, az félre is ismerheti a tiszta
igazságot . . . Azon bar legyeu az ő Ízlé
sük szerint, és legyen a „M “ -nak is egy
kis öröme . . Bár igen m gy kár, hogy
legalább a m gyeb síi kartarsak netn gyö
nyörködhetnek a nemes f ílhevüiéslssn.l
H 'gy a 3 v. t. ur ,,va'asz *-át uév
szeriül alá nem irta : szintéti helytelén;
mert ha valaki, és annál inkáid), ha d
■V't. tanító azt meri a nyilvánossá:; előtt
hirdetni, hogy egy in Isiit „az i/azsigot
\arcnl üti", de mag it megnevezni mar ütem
iuipn; --- ez tnir f ire-u, sőt gyanús színjhert is tűnik f i. — Azonban o i tndják :
miért? Legyén tehát ez ts a mint nekik
jtetszik.
Mielőtt ez uraknak rész-letesen feleluék,
a kedvükért pár észrevételt kell tenueiu.
I qr JÉn hatkolíkas vagyok, s bár
vallásomban magamat a legtöbb világi
emberiéi buzgóbbnak nem tartom is, bán
mely vallásu ember meggyőződését tisztelern: st>ikt sem átti hatja azt rólam, hogy
1én saját felelfeeetemet gyűlölöm. — 2 szór.

Mintán én iskoláink emelkedését kívánom
és azt előmozdítani in n^Énkópjnóhajtom!
a tanítóknak sím lehetek ellenre/ ’. — 3-)r.'
H i én az iskolák ügyében észrevételeimet
előadva, akár az egyik, akár a másik felckezetet megrovom vagy dicsérem : nekem
ebből tommt hasznom nincs: nincs is tehát
sem érdekemben az, hogy a
kktilni szándékolt ad ltokat „elferdítsem,11
r ^ í h o g y én akár saját felekezetemet rágalmazzaoi, akár pedig hogy épen a kát.
taoitófesíletet hintáira ízni akarj t n É jek
ből helyes? felfog ás szerint m :g az is kö
vetkezik, h o g y ha ón az adatokat mégis
hibásau közlőji : ez csakis tévedésen ala
pulhat és azért szükséges, hogv az illető
tanító urak, mint kiknek csak ugyanaz
lehet a czéljnk, a mi az enyim: a bajok
kimutatása és azok orvoslása, a hibákat kiEzen bár igen egyszeri1 és természe
tes alapigazságokat szükségesnek tartot
tam elmondani, unrt égy látszik' hogy a
3 vet.„t. úri erre nagyon is rá van szorulva.
Ők ugyanis’ efolvasván az általam
közlött kimutatást, mely kát. iskolára a
a legkedvezőtlenebbül ütött ki, összeülnek
és a helyett bogy mint tanítókhoz illenék,
annak értelmével, szellemével és ozéljávai
tisztába jővén, uetáoi észrevételeiket meg
tennék és a hiányok pótlására a feleke
zetűt magok is buzdítanák : nekem állanak
és ugyancsak — dorongodnak . . . Tehát
a helyett, hogy neketn, kivel egy tábor
bún kellene lenniök.segitségemre lennének
még ellenem lorduluak. Jól teszik. Csak
töltsék kedvüket: örömük úgy sem tart
tovább . . . ,
A szerencsétleneknek eszükbe sem jnt,
miszerint abból, hogy valaki az ő feleke
zetűk tonügyét rosznak mondja, még nem
következik, hogy az a folekezeíuck vagy
nekik ellenségük, is legyen ! — És e sze
rint cselekesznek is - E i azt suhogom a
felekezet fűiébe: lm - itt a bizonyíték tk!
A te tanügyed városunkban aránylag a
legrosszabb! Segíts migádon, hogy a szé
gyent magadtó', elhárítsd! . . És a 3 vet.
tanító? Ők azt kiabálják hogy: Ne hidd
felekezet! E z hazug és ámító, ki téged szün
leien csak ócsárolni akar!
Már hiszen nekem, bár mint avatlan
mik is, sokkal magasztosabb fogalmául
volt mii: lig az igazi népnevelők Avatásá
ról, mintsem hogy azok oly köznapi gon
dolkodással bírjanak, kik még a jót is
yoszra magyarázzák és beteges hiúságuk
ban épen az ellenkezőjét tegyék annak,
mit a felekezet én a tan ügy javára tenniük
keileuel i------- --A 3 vet, t. válaszán eleitől végig az
cllensteuv haugja vonul át, jeléül annak,
hogy engem mint ellenséget tekintenek, és
azért velem mint ilyennel bánaakisel . .
Csak azt nem mondják, hogy kimutatá
somban hazugságokat közöltem, és hogy
csak őket akarom gyalázni . . . De az
értelme az.
Nagyon sajnálom a 3 v. t. urat, hogy
magát ennyire kompromittáltál
Most áttérek a részletekre.
A 3 v. t . ur azt tant eső1ja nekem egy
helyen, hogy „gondolataimat határé otrau
I j zzern ki", es először is azt állitj i, hogy
.„éu a kát t iut -stület tagjaira biz-nryos dol
gokat ráfogok", a nélkül azanb m, hogy
ezt csak egy szóval is kon i'a ná —. —
Éti ezen valótlanságot, mmt 3 v. tanító
ihoz nem illő igazi „ráfogast- megbélye
gezem és azt határozottjai visszautasító*!
Ea semmi tanítótestületről nem beszél
tem : nekem ahoz az egész kimutatásban
semmi közöm; én a- tanítókról csak ita lá 
ban ésanuyit írtam, mennyit az ügy érdeme
megkövetel. Sőt, ismerve némely vet. tau.
előítéletes érzékenységét, óvakodva kerül-

férfi beszélhet, hogy unalmát űzze. Adoelismerték, bizonyosan fogják ők is nem
emberi múlandóság egy szép jeepét, anél
mázásuuk azobau megszakasztott Ciliiben,
sokára Eur.up.it boldogítani haj Művésze
kül, hogy a szemet annyira rontotta volna,
a hol is három nőt bocsájtott be osztá
teikkel. Csak lássa egyszer egy párisi
mint ezt a fehér selyemre készült hajhirnlyunkba a vezetnek. A hadnagy haragos
divathüígy a íodrozatukat és utáuuzza
zések teszik, melyek, habár szépségre ver
pillantást vetett a conducteurre, mert kényel
azt, akkor bizonj osan Európa egész müveit
senyezhetnek a legfinomabb aczélmetszeme meg lett zavarva és’ fekhelyéből fel
uöviiága fogja azt vis. lui, bár milyen esz
tekkel, de a művésznőt csakhamar megkelle ülnie, hogy a nőknek helyet csinál
telen is legyen. Csúnyább mint a múlt
vakitaná, ha nem .dolgozna mindig na
jon. A nők egyike fiatal és csinos volt, a
századbeli divat, hol egy egész hármas
gyító üveggel.
másik kettő azouüan már kissé öregecske.
árbocz tele vitorlákkal iliszité a nők fejét,
Mindenesetre szép és kívánatos a
A vezetniük jegyeiket kéré és a hadnagy
már ez sem lehet.
nőknél a gazdag barna vagy szőke b a j;
megnyugtatására hangosan m onda:— Pö
A régi Germánok, mint amolyan vad
de azért nem veszti minden ingerét, ha
fögi! — Ezen nem igen költői név egy
nép, nem tisztetek a női hajat, és elég
az életadó szin elhalaványodik és a haj
közelben fekvő állomás és igen kelleme
|udvariatlanul mondták: .„Hosszú haj. rö
I fehér lesz. Sőt éllenkezőleg! Sokkal jobban
sen érinti a harezfi füleit. E vonal több,
vid észl* De annál jobban becsülték a
rövidebb hosszabb alagu* alatt vezet el, s
német uők haját a római hölgyek. Ezek I állna a matrónáknak természetes hófehér
hajuk, mint midőn azt a piperj minden
abban az időben a kocsik még netn vilá
!csináltattak magáknak a fogoly germán
gíttattak ki alagutak előtt. Az utolsó, Pöfögi
művészetével festik Vagy paróka alá rej
asszonyok és leáuyok szőke ; ajából pa
tik. Az arcz ránczai beszélnek a mester^
előtti tűnnél ben, ép a legsötétebb ponton,
rókákat, melyek sötét szemeikhez pikáns
kélt sötét haj daczára az évek sokaságá
hatalmas csók ezuppant el, anélkül azoukitejezést adhattak arezuknak. Már Auról, melyet tulajdonosnéja már átélt. És ' bán, hogy azt a szokásos sikoltás követte
gustus császár korában festették ucinely
mindenki, a ki a „férfi* névre igényt tart,
volna. Tovább érve, a helyzet mindig viúrnők a hajukat vörösre; de okosabbak
legszentebb kötelességének fogja tartani,
voltak mégis azok, kik, ha egyszer tu
gosabb, értelmünk ellenben homályosabb
tisztelni a fehér h a ja t!
lajdon hajukkal lm nem érték, parókákat
lön. Egymásra néztünk, férfiak és nők,
hordoztak. — A férfiak pedig minden
kerestük szemeinkkel a tettest,, kerestük
időben többre becsülték a nőknél a saját
az áldozatot. Mindegyik ártatlan arezot
bajukat és guuynyal ihlették az eladó fUr-,
vágott és a fiaial nő, kit leginkább tíxitöket, melyek minden más hátrány mulletf
roztak a nénikék, vállat vonva, mintegy
t még sok pénzbe is kerülnek • De tagadmondanilátszék:— Én miről sem tadok!
’ hatatlanul kényelmes, ha a zavarba hozott
— Vegre megáll a vonat, a condncteur
A felcserélt négykrajezáros. Küldi egy
ember kalapjával
kalanióv al együtt
eo-vtitt haját
habit is
ia leteheti
leteheti
elkiáltja m agát; Pöfögi, eme Minnten ! —
nap
a
hadnagy
szolgáját
gyufa
és
czipőlehűtés végett: ez a hamis baj qgyqdüli
A nők kiszállanak. A vonat újra megin
fénymázért, adván neki két darab négyjó oldala.
,, , |
dul. Mi kitekintünk az ablakon és még
krajozAresf,
t*
mond
vám:
Nesze
Jankó,
Oh! mit nemi énekeltek ,már,,régi és
megláthatjuk, miként támadja meg a két
ezen a kétgurasosoo h<átutaz masi nát, ezen
nj költők kedveseik; bajáiéi! (Bőt á szá
éltesebb nő fiatalt, ki azonban szörnyeu
pedig
subk'zkot
!^
Kevésvartatva
vtsszajő
raz botanika, a haraszúüc egy nemét
védelmezi magát. — Hát ugyan melyiket
a privátdtenér, kérvén urát. utasítaná még
d o r k a o a k nevezi a nőt haj tiszteletére.)'
csókolta meg hadnagy ur? — Kérdjük
egyszer;
—
Mert
úgymond,
—
felcserél
Nőbajb Ü font gyűrűk már uiucseuqk, ditem a két darab kétgarasost, s most nem < mi, a megpukadásig nevető tisztet, — Egyi
vatbau, de ilt-oU. találkozik még egy sze
ket sem, — volt a válasz, — csupán a
tudom,
meh-ikén hozzam a masinát, melyi
rető, ; kinek kedvese font a hajából egy
a levegőben ezuppantottam. Ekkép ak ar
ken
a
suhicshnt.i.
■
i!
-i'
itn
-i.-i
lánczpt, melyen órája], (Vagy rósz. időkben
tam bosznt állam a csendzavárókon. Kép
*
midőn az óra a zálogházban nyugszik, a
zel.jük csak azt. a tréláí. Ez a három nő
láda kulcsát) viselő. Medaillopoka( flir<V>k az alagútbán, FiunlébóT néhány
élethossziglan fog gyanakodni egymásra,
töcskék ttel most kizárólagosan-aök vise
ét előtt vasúton Budapestre utazván, — bes pedig annál is inkább, mert mindegyi
lik és gyakran tartalmazza aa egyik oldal
szelv. valaki, T ' egy VpléifczSből jotj vakük merőben fogja tagadni a kérdéses
egy elhunyt kedves képet, és a másik
dász, ‘ hadnagy. ^ e§y trieszti kereskedő
csókot.
annak haját. Kár, hogy. ezek i^ kimúlnak
társságában i^en' kedélyesen mulattam.
a divatból Az ügyes kéz teremthette az
Mindenről beszéltünk a ‘miről bárom'

Mulattató.

r —

i

adataim alapján most is csak azt állítha
tom, hogy (^katolikusok twügye városunk
ban a le g r o s s z a b b habár az urak sz irint
ez „nagyon merész
is. És ha a v.
t. uruk kimutatják, hjfáy ez csakugyan
nem -fiz: ú)y óu nagy elismeréssel leszek
irányunkban. Éa csalhatatlannak maga
mát nem gondolom, de a számtani téte
leket csalhatatlanoknak tartom, miket bár
menuyi v. tanító egyszerű kétségbevonása
meg nem dönthet. Sőt kijelentem, hogy
ítéletem súlypontját nem a tanórák különb
ségére fektettem. Hogy hová: kimutatá
somból eléggé kiviláglik.
Az ismétlő iskolákra azt jegyzik meg
a v. t. urak, miszerint „az iparos tanulók
megjelennek nálok vasárnaponként valláskülömbség nélkül". Kár szépíteni a dolgot,
merthogy még azok köz i is sokan vannak,
kik neui vagy csak rendetlenül járnak tarról
niáraz iskolaszékben is többször volt panasz.
Még össze sem voltak azok mind írva!
Hát miért nem czáfolták meg azt, hogy a
tanonezok egy része (elszabadittatik a tör
vény ellenére a nélkül, hogy a vas. isko
lába járt volna?! Pedig sokkal illő >b lett
volna vetáránságukboz, hogyha ások sem
miség helyett e tekintetben nyilatkoztak
volna . . .
A 3 vet. tan. ur azt mondja, hogy
„az oly ferde kimutatás, mint az eu.vim,
elmaradhatott volna." Én meg azt mondom
hogy az oly tanítók, kik a felöl ily alap
talan véleménynyel hirnak, nem elég vete
ránok arra, hogy a tanügy érdekei és shfc-.
ját népnevelői hivatásuk fogalmával tisz
tában lennének; — továbbá hogy az ő
,.vá!asz“ -uk után Ítélve, ö miaVuk nemcsak
az én kimutatásom, hanem általában min
den tanügyi mozgalom és reformtörekvés
bátran elmaradhatna! — — ------Végül azon tanácsosai bocsájt el a 3
v. t. ur, hogy „a Develes terén mozogván
ne egyelitsek belé politikát". Köszönöm !
Viszonzásai azonban én helyesebb tanács
osai szolgálok nekik, és ez az, hogy: ha
ők máskor valami tanügyi vitába bocsájtkoznak, a mit én mivel többször óhajta
nék, elegyítsenek bele bármit, csak hogy
helyesen legyen az alkalmazva; és hogy
fóliáikat sohasem az önző egyéni vagy fe
lekezeti hiúság és türelmetlenség, hanem a
higgadt, el1 ítélet nélküli meggondolás és
mérsékleti a dolgoknak elfogulatlan s tár
gyilagos megítélése és a tanügy iránti buzgó
szeretet és annak folytonos emelése iránti
vágy vezéreljék!
Nekik mindezekre tanítványaikat úgyis
oktatniuk kell vagy legalább kellene! . .
Illő és óhajtandó tehát, hogy mindezt ők
magok gyakorolják is.
Dr. Serli

küldött borokból mintákat helyezhetnek el.
„Nyolczan vannak a mi Indáink* férfikarra
biak. ita lá b a n véve feli.I.i'i >tik. hogy a
Magától értetik, hogy e borokat e»ak
irta: Wachaner Károly 6. „Dér Krach*
41 „magyar" gyalogezív lo.'u et ik lő n i
quadrHle, férfikarra. zongoraülséretmeHett
szaktekintélyek és borkereskedők .kóstol
gyár törzstisztre bukkanunk, és pedig 2
gathatják.* A borminták 20 ceutiliterayi
alezredesre és 11 őrnagyra; t .iii pedig
Schaman A.-tói. 7. „A fcsngeren* kürt-solo
üvegekben küldendők. Az üvegek száma
304. törzstiszt (64 ezr , 80 alezredes: 170
(Porát ur), zenekar kísérettel Schubert
az illető kiállító tetszésére van bízva. A
őruagy,.) Az összes „magyar" gyalog , va
Fereúcztől. 8. „Katonák kara* a „Fauszt"
czimü dalműből, férfikar, zongorakiséretborkóstoló csarnokban való felügyelettel a
dász-, huszár-, dzidás és tüzórezredekben
és zászlóaljakban pedig igy eaopwto-úti
tel Gounod-tói, 9. „Benyovszky" czimü dal
budai vinczellérkép tzdének egy kiküldötte
lesz megbízva. — A mi pedig a kiállításra
műből vegyes kar, sopran soloval (Vitéz
nak a számok: Törzstiszt van 399. ebből
szánt borokat illeti, azok faj szerint 4 —4
Angéla urbőly) zongora krséret mellett
inagyír 41, más 358, alsóbb rendű tiszt
Doppler Ferencztől. A műsorban előfórtetszés szerinti nagyságú és szinü üvegben
van6,906ebből magyar l.l 16 és más 5,590.
duló zenerészt, vala nint a tánoz zenét is
küldendők a jury számára. A tulajdouké— Egy huszár százados hős tettei.
a városi zenekar — J ikscli zenekar-igaz
peni kiállításra szintén 4 —4 üveggel kül
Múlt 1878. évben V . . . n a 9-ik ezred egy
dendő minden borfiából. Ezen üvegekben
gató ur vezetése alatt — fogja játszani.
százada állomásozott, s ennek parancsnoka,
azonban festett viz is lehet. A gabonaneA „Pécsi Dalárda" t. ez. pártoló tagjai
G. százados úr rágondolja magát s elmegy
müek és hüvelyes vetemények elhelyezé
fölkéretnek, miszerint belépti jegyeiket
Sz. kereskedőhöz zabot keresni, mert ő
sére akként intézkedett a fehérvári bizott
megálmodta ^úgymond; hogy a kifaszolt
szombaton, azaz a dalestély napján déle
lőtt 10—12 óra, délután 3 —6 óra között
ság, hogy a párizsi kiállítás magyar osz
zabot nem a lovak, hanem a huszárok
tályából az üvegszekrényeket “és üvegbueszik meg, azzal a különbséggel, hogy Sz.
az egylet helyiségében átvenni szívesked
rókat megvévén azokat csekély kölcsöúdij
jenek. Belépti dij uem tagok részére : szekereskedőnél előbb szalouuává változtatják
vagy az utóbbiakat darabonkénti 1 frtnyi
át. Sz. tiltakozott ugyan G. úr varázsálom
mélyenkint 1 frt. 50 kr. Kezdete 8 órakor.
Pécsett, 1879. évi febr, 15 dikén A „Pécsi
vételár mellett is a kiállítók rendelkezé
látása által czélba vett ostromlása eUen,
Dalárda" választmánya*
sére bocsájtja.
de mit sem használt. Megmutatta a vitéz
— A pécsváradi vallás és köialapitvá
százados úr, hogy nem csak Boszniát, ha
— A pécsi jótékony nőegylet által ál
nem még a zabpudlást is be lehet venni,
nyi főtisztség ellen egy miniszteri vizsgáló
lított gyermekkert felszerelésére folytatólag
bizottság működik két hét óta, a főtiszt
adakoztak: Kőbőr Antal ez. prépost, Zsolcsak érteni kell hozzá, üevétetvén a pad
nay és Scholcz, Otocska Éti, Heindlhofer
lás, erős kémszemle tartatott a zab gar
Lejthényi György és egy alárendeltje hi
Jozefa, Gianone N. — egyenkint 5 frtot.
mada fölött, s miután meggyőződött G.
vatalától fel lett függesztve és mások ál
— Werner Jánosné, Lehner Róza, egyen
sz. úr atról, hogy a zab mindkét vége
tal helyettesítve. — Ugylátszik, hogy a
kint 3 frtot. — Peitler Katalin és Decleva
hegyes, szó nélkül távozott. — 8*. keres
felderített visszaélések már olyanok voltak,
Hon két-két ezüst frtot. — Rabéi Vilma.
kedőnek pedig azon kérdésére, hogy mi
miknek elsimítása még mai napság sem
járja.
Mihálfyné — Kossutányi Ignáczné, Einberoknál s jognál fogva jött hozzá zabot ke
ger Betti; Lehner János, Szeeb Constauz
— HaWozások. Kelemen Mihá’y a főt.
resni? a váluszszal máig is adós maradt.
egyenkint két frtot. — Kovács, Trenchipécsi káptalani Tiradalora nyugalmazott
— Hadjárat. H. D. lelkész ár pa
ner Róza, Dárnpf Róza, Danhelovszkyné,
számtatrtója folyó évi február hó 17 én
naszt emelt, bogy minden felsőh'oi parancs
délután 2 órakor, hosszú szenvedés, s a
nélkül tizedelést visznek végbe a huszárok
— Bedő Anna, Vogl Johanna egyenkint
végszem ségek ájtatos felvétele után, életé
egy forintot, mely kegyes adományokat
az ő káposztás kertjében. E borzadalmas
nek 82. évében végelgyengülésben kimúlt
hírre G. sz. úr azonnal az esti parancsot
nyilvánosan nyugtatva értük legmelegebb
köszönetét fejezi ki a rendező bizottság.
és 19-én roppant számú résztvevő díszes
adta ki: négy altiszt és tlzeuót közvitéz
— A helybeli kath. tanitóképezde ifjú
közönség kíséretében temettetek el. — Sedlrögtön felkészülve, II. D. úr káposztás
mayer Gyula IV éves joghallgató éle'ésága, t. hó 10-én saját olvasóköre javára
kertjét ostromzárolja, s mindaddig belyéu
nek 26. évétien hosszas betegség után f.
zártkörű tánczmulatságot rendezett, mely
marad, míg H. D. úr rögtöuitélctéaek kö
hó 16-áti elhunyt. A boldogult a szeren
is szépen sikerült, amennyiben a megje
vetkeztében a még tönatló fejeket sajai
esetlen Szeliga féle párbaj után, melyben
lentek reggelig igen jó kedvben tánezoitak.
konyhamesterei által le nem vágatja. H.
ellenfelét halálra sebzé igen visszavonlt
Ha nem is volt nagyszerűnek nevezhető e
D. úr azonban uem mondott rögtön halál
életet élt. Béke hamvaikra.
mulatság, mégis 36 frt 35 krnyi tiszta jö 
ítéletet, hanem előbb bünvizsgálatot indí
vedelmet hozott, mely tanítójelölteknek
— Szerencsétlenség a prlyavonaton.
tott meg, minek következtében a kirendelt
hasznos művek beszerzésére fordittatik.
katonák bátor elszántsággal s kitartó loiy
Dictz Dániel a mohács-pécsi vasút főmér
Szívélyes köszönettel említjük föl azon t.
nöke, többek kíséretében f. hó 18-án a
tonos küzdelemmel mindeu közelben lévő
urak és hölgyek neveit, kik ftilülfizetéseik
kézi mozdonyon (traisine) szemlét tartani
alma, körte és szilváiét rohammal hévévé,
által a kitűzött czélt elősegíteni törekedtek.
kihadizsákmányolták, mig G. sz. úr ke
indult, de a midőn a n.-bolyi állomáshoz
Ezek: Szeredy József jogtanár 2 ffc, Lechgyelmes parancsa folytán tizeuuégy napi
közeledtek, Dietz Dániel egy szédülés kö
ner János ez. kanonok 2 ft, Schneider
vetkeztében lehanyatlott a kis mozdony
káposzta estrázsálás után haza, illetőleg
István belv. tanító 2 ft, Reberics Imre belv.
kvártélyokra visszarendeltettek.
ról és beleakadva az elől alkalmazott
tanító 2 fi, Menzlik Sándor hadnagy 2 fi,
— A rektram pipája. Munkásságról
láhtyúba, bordáiban és derekában oly sé
Germán János karkáplán 2 ft, Marenetz
tartott oktatást B. R. V . „ .. i ref. tanító
rülést szenvedett, hogy 3 óra mnlva irtó
Vendel 1 ft 50 kr., Mocsáry Antal orvos
az ő muzsatiai előtt, bevezetvén őket a
zatos szenvedések közt kimúlt. A boldogul
1 ft 50 kr., Siptár Lajos 1 ft, Warga Fecsűrje alá, a hol már ő magát több na
tál özvegye és egy fia gyászolják.
reuez igazgató 1 fi, Chalnpny János vice
— Gőzhaiózási értesitvény. F. év feb
pok óta faftlrészeléssel gyakorolta, meg
rektor 1 ft, Zányi György subregens 1 ft,
magyarázta nekik, hogy csak úgy lehet
ruár 20 tói kezdve a helyi hajók Budapest
Buuyerácz János tanár 1 ft, Heid János
nek jó és hasznos polgárai a hazának, ba
és Mohács közt ismét naponta közleked
tanár 1 ft, Scbultz Imre igazgató 1 ft,
a munkához teljes e övei és tűzzel fognak,
nek, és pedig Budapestről Mohácsra déli
Dreven Ignácz spirituális 1 ft, Graits Fealig távoztak el azonban a gyakorlati hely
______
id. iskolalátogató.
12 óra, — Mohácsról Budapestre szinte
reuez tanítójelölt 1 ft ezüstben, Mihálovics
ről, a csűrje kigyuladt s egészen leégett.
déli l 1/, órakori indulással. Az első hajó
Antal belv. tanító 1 ft, Repich Vincze belv.
— A vizsgálatnál a tanító erősen tagadta,
Budapestről f. év február 20-án és Mo
tanító 1 ft, Körmendy Károly karkáplán
hogy ő tűzzel tartotta az oktatást. A kis
hácsról Budapestre f. február hó 21 én
1 ft, Vörös Mihály tanár 50 kr.. Vajda
múzsák szintén tagadták, mintha ők azt
indul. A posta hajók menete f. február bó
— Az egyesült szegszárd-tolnamegyd
Ferencz, Iiermann Béla, Kerner József tstürzel nézték volna. — Ki hát a gyújto
28-án veszi kezdetét.
nőpgylet folyó évi február bó 25-én egy
nitóje öltek kttlön-kttlön 50 k r, Tabak Pál
gató bűnös? kérdé a vizsgáló bíró. — A
— Tárbajt vívott Bartók Lajos a
műkedvelő előadás- és tombolával egybe
50 kr., Horváth Mária úrhölgy 50 kr.,
rektram pipája, szólalt meg egy kis bog
„Bolond Istók" szerkesztője és Horváth
kötött tánezestélyt rendez. Beléptidij tom
Lovasy Béla tanító 40 k r, Matyus János
lyas mnzsafi.
Gyula országgyűlési képviselő. Az ered
bolajegygyei együtt I írt 30 kr. Müsoro
50 kr., Mosonyi Géza 30 kr., Germann
— Legújabb eskettetési találmány.
mény az lett, hogy karddal egymást el
zat: Apró félreértések vagy Szakács és tit
József 50 kr. összesen 31 ft 70 k r Fogad
vagdalták s mindkettő több nehéz sebet
V . . . . n. F. K. kádármester barátunk több
kár. Vígjáték 1 felvonásban. Ezt követi:
ják a tanártestület és az ifjúság legszebb
ször elvált már az ő hűséges élet púrjátó',
kapott, minél fogva hosszabb ideig mind
Süketnek kell lenni. Bohózat’ 1 felvonás
köszönetét.
két' őoek az ágyat kell őrtzniök. — Ti
de mindannyiszor vissza is tért hozzá.
ban. Szünóra alatt :„A vén czigány" énekes
— Szombaton tartatott meg a pécsi
Múlt évben azonban végleg elbúcsúzott tőle,
szának pedig a költségvetési vita feletti
magánjelenet.
Casinobál, mely egyike a legelegánsabb
s özvegyi életet élt egész mostanig. —
szavazásnál egy szavazattal kevesebb lesz,
— A székesfehérvári orsz. kipVitás
Jaj de mindennek vége van egyszer, vége
és látogatottal)!) elite báloknak. A casino,
mert Horváth Gynla egyike azon tnaraeiránt mindinkább 'fokozódik az érdeklődés
mint minden évben, nem kiméit semmi
lukoknak, kik eladósodva lévén, képvise
lett tehát barátuuk gondnélküti víg élete
városunkban. így legújabban a püspöklitettem. — A tanulók számát az illető órák
költs'1get, hogy a báli terem Ízlésesen,
mé Újának is, mert volt élete párja megun
lői napi dijaikat biróilag lefoglalták, mi
ségi, székesegyházi s káptalani uradalmak
számával szorozva volt tehát a 747 tanu
ván az özvegységet, panaszt emelt az ille
sőt féuyüzőleg legyen díszítve. A beren
nek szellőztetése adott első okot a pár
is jelentkeztek kiállítókul. A püspökség az
lónak he euként összesen: 15290 vagyis
tékes szt. atyánál, egyszersmind megkérvén
dezés, az ókesités oly meglepő és elő
bajra.
uradalmaiból való nyersterméuyeken kivtll
átlag egyenként: 1j290/747 — 20, 46 órája.
őt, hogy hivassa meg az ő volt kedves
deinek méltó társa volt, csak — a nagy
— Uj operett Csóka színigazgató
a székesegyházi nevezetesebb régiségeket,
— A zsidóknak a torna » faiskolát szintén
kü/.öusógnek éreztük hiányát. A casinoélete párját és adja reájok újabb szt. ál
mindenben követvén a budapesti színpadok
műtárgyakat is állít ki. Az emli -tt három
nem számítva, volt átlag körülbelül 35,5
bály, melyre rendesen a szomszéd megyék
dását. A szt. atya azonnal magához hivatta
haladását, közelebb a „Kornevilli haran
uradalom tisztsége mindent elkövet, hogy
órájuk. — Ha tehát éu kerekszámban azt
szépet, fiatalsága, sőt a régi jó öreg urak
F. K. barátunkat és megdorgálta őt, hogy
gok* czimü híres operettet is színre hozza,
kiállítási tárgyaikkal feltűnést keltsenek.
Írtam, hogy a katholikusok 21, a zsidók
is ellátogatnak, — ezelőtt mindig túllá
mért hagyta el esküdött nejét. — Eh, mit
mely tudvalevőleg a népszínház ez idő
Szintigy tesz városi tanácsunk is. A város
pedig 34 órát töltöttek az iskolában: ak
togatott volt, s hogy ez idén oly gyéren
eskü, az csak szokás és nem kötelező, el
szerinti legkedvesebb ós leglátogatottabb
részéről kiállítva lesz egy nagy a’bunij
kor en az utóbbiaknak épen nem kedvez
feledtem azt, mikor a templomból kijöt
látogatták, ez bizonyára a mostoha idők
darabja
mely a város összes középületek alap
tem. Meg ha a zsidók 1411 órájából na
nek tudható be. A jelen voltak mindennek
tem azonnal, — volt a rövid válasz. —
— Jutalgmiáték. Folyó hó 27-én, azaz
rajzait tartalmazza. Különös gondot fordít
ponkénti 30 p. pihenőt leszámítunk is, mit
daczára
igen
jól
és
kedélyesen
mulattak
No, gondola magában a szt. atya. Itá csak
csütfirtökön
tartja
Ajtay
Károly,
a
szín
továbbá
a
tárnics
a
város
liány'iiból
való
tenni különben csakis a „kakáu csomót
s csak a „butiét" ben hallottunk jogosult
az a hiba, hogy Ön hamar elfeledi az es
társulat e tehetséges és fáradhatatlan tagja,
kövezeti és márványkövek gyüiteniényére,
kereső" t. uradnak juthat eszébe: mégis
küt, majd segítek éu rajta. — íme az
panaszt.
ki a közönségnek annyi élvezetes és ke
hogy ezáltal a szakemberek figyelmét fel
marad 1250 óra kőiül. Es azért ba én e
atyának, fiúnak és a szendéteknek nevében
— Uj postautalvány-lapok, A belföldi
délyes órát szerzett — jutalomiátékát,
keltse. — Városi iskoláink is képviselve
számot a katolikusok 674 órájával össze
érintem szt. kezeitninri önnek arczát azou
postaforgalomban most használatban levő
melyre felhivjlk aíj». é. ktfcöoség figyel
lesznek a kiállításon és pedig úgy, hogy
hasonlítván a különbséget „óriásinak" Ulá
szeme felül, melylyel mások és nem a neje
levéljegygyel ellátott posta atal váuyi Űrla
mét és pártfogását. Ajtay Károly Szigli
minden tekintetben híven feltüutetve lesz
lom, és ha a 3 v. t. ur orrá' azt mondja,
felé kacsingatott, s ezen úl legyenek bol
pok helyett más űrlapok fognak kiadatni,
getinek „L i 1 i o m fi* czimü, dalokkal és
az itteni közoktatási állapot. — A pécsi
hogy én ez által „az igazságot arczul ütötdogok.
— F. K. barátunk ezen uj-bh
melynek
levéljegygyel
ellátva
nincsenek.
íánczczal
ellátott
kitűnő
vlg^átékát
választá
dalárda
kiállítja
minden
kitüntetési
em
t'im" : akkor éu azt hiszem, hogy élten ok
sákramentum vétele utáu önkéntelen a
Ezen uj postantalványi Űrlapok a kir. posta
ez előadásra.
lékeit (egész gyűjtemény!) s működő tag
átok, k>k nrotCHttk az úiaiságat, hanem
földre borulva, valamit suttogott m igib in,
hivataloknál daraboDkint fél krért kaphatók.
— Búcsú és beköszöntés. Múlt vasár
jai saját költségükön testületileg meglá
önönmagukat is arczul ütik! És igy ők
s azzal távozott. Másnap mir az ujonuin
— Az utalványozott összegért járó posta
nap megható szép ünnepélynek volt tannju
togatják a kiállítást s ott az orsz. kiál
azok, Kik „nem tartják meg a mit írtak." —
fölavatott házaspár együtt volt látható. —
dij Icvéljegyekben ragasztandó az uj utala helybeli főreáliskola ifjúsága. Az intézet
lítási bizottság által meghatározandó va
A 3 v. t urnák e szőrszálbasogatáCsak
az áldást vevő fel arcz és szem vau
ványi
Űrlap
megjelölt
helyére.
keblében
nyolez
éven
át
működött
hittanár
lamely
jótékony
ez
ólra
hangversenyt
ren
sáhol kitetszik, hogy ^z,én közleményem
a nagy közönség elől egy zsehkend ível
— Báli m-ghivó ezres helyett. Dervent
t. Dolmányos Döme mondott nevezett na
deznek. Ezen dicséretes s nsmes ozélu
nek még az értemét sem fogják fel, a
eltakarva, ne hogy a hamis szem ismét
ben Rustem bég szomszédját nagysebbelpon búcsút a tanári kar- és ifjúságnak.
vállalat nagyban öreghitendi a dalárda
mennyiben úgy tüntetik fel, mintha én a
másfelé kacsingasson.
lobbal átbivta magához, 8 egy jegyet tar
Elérzékenyi'ő szavakban tolmácsolta távv
jó hírnevét s a kiállításon bizonyára ez
zsidók hosszú tanidejét diesérrtkéften emel
— A budapesti főkapitány m'gi lézt"
tott örömsugározva szeme elé. A szomszéd
zása miatti fájdalmát, mintán az intézet
uyerendi el dk legszebb dijat, mikor majd
tem volua ki a katolikusok rovására bot
Franki Leót: adjon felvilágosításokat a
kezébe vette, megnézte, azután igy szólt:
igazgatója neki eddigi lelkiismeretes mű
dalaival ezerszeres éljeneket kelt.
lott én azt határozottan rostáltam, és csu
— El akarsz menni? — Hová? — Az
nem választóképesek mozgalmainak, tov ib
ködéséért köszönetét mondott rala. Atádi
— A székesfehérvári országos kiál
pán anuak szükségét hansülyozUm, hogy
bá a bognárok strickejáuak folytatására
eszéki
bálba,
mert
ez
odaszoló
meghívó.
vicarinssá
neveztetvén
t
távoznia
kell
—
lítás
érdekében
működő
pécsi
bizottság
a tanórák a felekezetnél egyenlősitetnének.
beszedett pénzekről, az ide vonatkozó gyüj— Hát nem ezres bankó V — Nem. 4 bég
úgymond — hogy új hivatását megkezdje;
tisztelettel felkéri mindazokat, kik attól
Hátha még azt is kiemeltem volna, a
tőiveket
mutassa fel s a bevételekről és
erre
a
le
l
világosi
tisra
majd
elhttlt.
Aztán
hanem
mindig
örömmel
fog
visszaemléf'
bejelentési
iveket
kivettek,
vagy
a
kik
a
mint kellett volna is, hogy a zsidó taní
kiadásokról adjon számot. Franki Leó azt
elbeszélte hogy az imént váltotta fel mint
kezűi azon időre, melyet oly tüdős testü
kiállításra meg jelentkesbi akarnak, hogy
tók, kik a vallást is tanítják,' hetenként
felelte, hogy nincs olyan törvény, mely Őt
let körében és oly szép rokonszenv köze
ezrest. A katonát parancsnoksághoz siettek
teljes '34 ótáig vaunak tanít ványaik boné . azt e hó 28-áig megtenni, illetve az ive
és sikerült a gazembert, ki ezt a furcsa
arra kényszerithetné, 3 csak párthiveinek
peit töltött. —kiUgájári- Anerbacb László
ket alulírottnak átadni szíveskedjenek,
kötve, mig a katolikusok csak 18 s leg
tartozik számot adni s ennélfogva megta
bankót adta, a gőzhajó-állomáson elfogni.
ferénezrendfl Szeriérestid ugyanakkor köz
mert a bejelentési határidő e hó végével
feljebb 20 órát vaunak velük! (Itt ismét
gadja a felvilágositás-adást.
—
A
közös
nádsereg
magyar
ezredei.
tetszés
me’lett
mondá
el
bekösaüptá.besté
lejár.
A
pécsi
kiállítási
bizottság
nevében
:
eltekintek azou tárgyaktól, melyek az osz
A 287;2*4 magyar közlegényt 7,105 tiszt
— -4 „Bukaresti Híradó“ Írja. A
dét. Kisérje boldogság a távozót, i legyen
Z á r a y Károly, biz. titkár (Pécs, oskola
tályon kívül adatnak elő s melyek külön
vesényli,
magyar
állami
16°/,,
más
nem
pestis
nem Muszkaországban keletkezett,
az
nj
hittanár
méltó
utódja
a
réginek,
ki
ntcza
6.)
,
ilijaztatnak.j Ekkor lenne még csak szitbanem keletkezett a Romániában levő
zetiségű 84°/oi — 1,157 az 5,084 ellené
bizonyára minden kollegájánál kedves
— A székesfehérvári orsz. kiállitáskozódás, pedig ekkor sem lenne rá semmi
be. S még e számok is hova Hülyédnek,
muszka hadseregben, még pedig az elmúlt
emléket hagyott hátra.
ban való részvételtől városunk iparosai
okuk, mert a dolog igy, Ad. É snem a taní
évben. Ugyan is Parapan község Teleorha a tényleges szolgálatot tekintjük!
— A „Pécsi Dalárda“ ma a „pécsi női
közül — mint-értestl tünk
óbbakat az
tók érdeme vagy nu0ja, ná több vagy
Ténylegesen szolgál Ugyanis 666 magyar
man megyében kozák csapatok voltak
dalegylet" szives közreműködése mellett a
tartja vissza, hogy a kiállítással járó költ
kevesebb órát tanítanak : nekik annyit kell
és
4,624
másajku
tiszt.
Ez
tehát
az
elsők
beszállásolva, egy kozák beteg lesz, beteg
„II
atty
uterem"
ben
IV.
alapszahályszerü
ségeket
felette
nagyoknak
képzelik.
Ezzel
tynitaniok. a ntrnnytt eléhök szabnak.
sége eredeti volt: a hona alatt mirigyeket
re nézve teljes 2O°/0 csökkenést mutat.
(falestélyét rendeeendi, mely estélyre az
szemben illetékes helyről megkeresték szer
Különben hogy a 3 v. t. ur lelkiiskapott és ezeknek következtében másnap
Ellenben
a
tartalékosok
közül
491
a
magyar,
egylet
t.
ez.
tagjai
nemkülönben
a
n.
é.
kesztőségünket
annak
kijelentésére,
hogy,
njeretét megnyugtassam, ezennel bizonyí
már meg is halt. A muszka orvosok mi
és 1,324 a nem tnagvar, s igy az 1,715
közönség tisztelettel meghivatnak. Műsor:
a könnyebb tárgyakkal egy két méternyi |
tom, hogy ők a törvényes órákat megtar
helyt a beteget meglátták, az ott beszál
tisztből már teljes 2 r f 0 esik a mi részünkre.
1.
„Vígjáték
nyitány*
zenekara
Kéler
Bélá
térséget
igénylő
kiállítóknak
a
szállítási
tották ; sőt hogy kötelességükben szorgallásolt többi katonákat azonnal elszállásol
A
magyar
gyalogezredekben
mig
minden
tól.
2.
„Dalverseny*
férfikar,
tenor,
bari
dijakkal
együtt
átlag
csak
5
—10
forint
massan el is jártak! Mert úgy látszik, mi
40 legényre jut egy tiszt, addig csak min
tatták. de a háznépét ott hagyták a be
ton
és
hass
sotoval
{Hoffer
Dória
és
Jilly
költségük*
lehet;«»».
/
szerint az urak nem tudják.' frogV itt egy
teggel később a halottal egyházban, — a
den 320 legényre lehet számítani egy ma
urak) ábrányi Kornéltól. 3. „Frühligswon.j-, A székesfehérvári orsz. kiállítás
ungyfootossáái.térdéitől ; t e a f á n k álhi
meghalt kozák hulláját oly formán temet
gyar tisztet, de a másajkuak közül már
ncdoolc * oti Prsoli/Henriktől. 4. „Heverie*
végnmhjto bisottsága elhatározta, hogy a
potártfl é* u ,*iV
Ö oec»v8 Azenlélytikrtfl
ték el, — hogy póznák végére horgokat
minden 51 re s az át alános grányt hason
Népdalok: a) „Fe
kiállítás
területén
egy
borkóstoló
csarnokot
vku szó! . . ,
' ut . '
csináltattak, e horgokkal húzták ki a
líthatatlanul
jobban
megközelítik
az
utöbróéban
sener
torony
látszik*
b)
[ Azjoobao becsássanak meg! De biztos állít fel, melyben a kiállítók a kiállításra;
*r • ü
i
i•

tera mindent mi egyik másik tanitót meg
sérthetné. Hogy éu „ határozottan“ szoktam
sz.'ilani: anuak úgy hiszem Ifibb jelét adtam
már mint a 3 vet. tan. nrl . . .
Annyiban igazuk volt a tisztelt urak
nak, hi»gy a faiskolában rácz és zsidó fiúk
i» voltak néhányszor a nyáron ; és hogy
h gör. kel. és ref. fiuk egy része is járt
tornászni!
Kiismerem tehát, hogr a közfiit ada
taim ennyiben tévesek voltak ! De a 3 v.
t urnák még sincs igaza, midőn az ada
tokra nézve azt mondja, hogy: „éu írtam
a mit a k a rta m "!------Különben a mellékes adatok elenyész
uek a számbeli adatok fontosságához ké
jest. És aztán: a 3 v.t. ur ügy mutatott
i ngem be. mintha én adataimmal a kát.
tan ügyet szándékosan a legrosszabbnak
tüntettem volna ki, holott a fenti téves
adataim épen a katholikusokuak esnének
előnyére. . . . Tehát már ez is az ő gya
nús és hozzájuk valóban nem méltó felte
vésük ellen bizonyít!
Hogy előttem a könyvtárnak „még
Ilire sem volt", azon ue csodálkozzanak
» v. t. u rak! Mert miként a napokban is
meggyőződtem: a Unitó urak egy részé
nek magának sem volt arról biztos tudo
mása! . . És csakis így történhetett, hogy
legyzeteimbe a „uincs" belekerült.. — Klir.nben hogy tehát saját szemeimmel lás,.iru a valót, elmentem az egyik v. t. és
könyvtárnok úrhoz, és csakugyau meg
győződtem, hogy van biz ott az egyik
ti’ök egyik sarkában egy egész marokra
>aló, számszerűt 26, mond: huszonhat da
rab t'üzetecske, melyek közül egy pár még
oe is kötve! . . Bámultam is a v. t. urak
azon önmegUgadását, hogy ezen szerin
tük mar 56-ban alapított kincsesei „nem
kérkednek"! — -----Tehát itt is tévedtem, mert hát könyv
tár csakugyan volt, csakhogy én nem akad
tam a nyomára! Sőt, mint hallom, hasz
nálták is azt a IV osztályú fiUnulók. Mi
több: úgy kell lenni, hogy most is hasz
ná ják, mert mintha hibáznék belőlük! —---1 A tanórákra vonatkozott adataimat
félremagyarázták a szövetkezett t. urak.
Ugyanis: I-ször.Én az egyes felekezeti
iskolákra csak általános és nem osztályon
kénti kimutatást adtam : tehát az órákra
nézve és átlagos számítást tettem. 2-szor.
Azon tárgyakat, melyek az illető osztá
lyoktól külön tanitatnak, nem számítottam
á közlött tanórák közé. (Kivévén a rajzot)
De hogy én a tanidőt kevesbíteni nem
akartam, kitűnik abból, hogy az órák köz
ege után előadum azt is, hogy ezek meg
ezek a torna-fa-raeg a kötő iskolába „is"
jártak 3-szor. Én egy szóval sem mondtam
hogy a katolikusoknál kevesebb ideig tanitanak, mint azt a törvény rendeli, hanem
csak, azt, hogy: kevesebbig mint a többi
ektől. ,
És most tegyünk egy kis számítást:
Az illető t. urak saját adatai szerint
jártak a belső iskolában a fiuknál: I oszt
KW, II ba: 72, III ha; 58, lV-be: 44. A
lányoknál: I-<m: 105, 11-ba : 102, III ba:
51. — A külső iskolában az egyik osz
tályba: 95, a másikba: 100. Járt tehát
mindössze: 747 tanul >. — A IV fi isztályban volt hetenként: 24 (a rajzzal együtt);
a Hi bán pedig: 23. Ismétlem, hogy a
torna-fa és kötő órak ezeu kívül voltak és
azokat kimutatásomban külön -meg is cm

Különfélék.

b

fI
hullat a szobiból, e horgokkal tették egy
közönséges koporsóba, — e koporsót a
horgokkal húzták a megásott sírig, — ott
heledobták előbb a koporsót és utánua a
horgókat nyeleikkel együtt. Másnap beteg
j.-tt a család, hol a kozák meghalt Az
.-ész család egy kis 5 éves gyermek ki
vételével két nap alatt meghalt, — a kis
árvát magukkal vitték más ialubeli rokouok. de mi történik? Másnap megbeteg
szik az a család, mely a kis leányt magá
val vitte, és 48 óra alatt az egész család
a kis gyermekkel együtt meghalt. A muszka
orvosok persze e borzasztó, egymásután
következő haláleseteket a fővezér egsziKorább parancs* folytán elhalhatták. Mi
teljesen meg vagyunk győződve, hogy a
román kormány nem lett értesítve ezen
esetek felől. Sokkal ravaszabb a muszka
rendszer, mitsem, hogy életében igazat
szólua, hát még a múlt évben! (Ennek
daczára azonban Bécsben a világért sem
mernek erélyes rendszabályokhoz nyúlni,
mert ez a muszka protectiót valahogyan
veszélyeztetné.)
— Eucalyptus tílobulus. Leírásból
ismertem e növényt mint légtisztitó uövényt.
A vépi kertész ősszel lecsutitotta e sebes
növésű cserjét, hogy az üvegházba bevihesse, elmondván egyúttal: hogy festvéuye
a lázat gyógyítja. Én kértem leveleiből,
egv üvegbe tömtem és szesszel fólöntöttem.
próbát tettem makacs őszi lázaknál és min
den alkalommel használt, amiért becsülni
kezdettem; Csornára tétetvéu által, itt is
találtam néhány magtól kell plántát,^figye
lemmel kísérem. Az első éviién megnő egy
méternyire, másodikban három, harmadik
ban öt hat méternyire is megnő. Szenn
tem fává nálunk alig lóg megnőhetni,
hanem mint cserje, nyesve és Uzdébeu
cltéve, orvosszerül buján fog tenyészni. Egy
példányt a kertész a kertln-n szalmával
bekötött. Megválik : kiállja e a telet sza
rostul, vagy csak a töve, vagy sebogj
sem. I.áz. ellen 10—15 cseppet egy kalau
vízben a láz borzogatáskor véve, már ne
gyedszer ritkán szükséges. A fejtájások
leálltával a fejet, arezot, friss vízzel kell
lehűteni, sem letörölni, sem bekötni a tejel
nem kell, sem semmit sem alá kötni,
iuert a gőz elpárolgását gátolja; pedig a
gőzzé vált víz szállítja el a fej forrossagát.
A mivel ftdő Szalay Jozset tölszolalására
az olvasóközönség érdekében telelni jónak
láttám. Ha a töve kitelel, akkor az iszapos
helyekre kiültetni hasznos lészeu. Csorna
1879. jan 31-én Sebessy Kálmán ez. prémontréi kanosok. (Sopronból.)
R ö v id h í r e k . Rárz Pali >>an
dája Bukarestbe megy hangversenyezni.
— A székes fehérvári kiállításon szegedi
halászcsárda is épül. szegedi mőnyecskék
tűzik benne a hirös halászléi — A „Coruevillei harangok* szerzője Parisban meg
halt. — I! 'sniában aggasztó mérvben dü
höng a ty phus. — Teplitz mellett egy
bányába víz hatolt s 26 bányász belefnladt. A teplitzi híres fürdő hő vizei ennek
folytán egyszerre elapadtak, ennél fogva
a kár egyelőre még mérhetlen. — A ne
mesített Dentsch testvérek 20 ezer Irtot
adtak a in. tud. akadémiának. A „Bol.
Isf.- kot pedig 100 frttal atarták meg
vesztegetni, h mit ez azonban az írói se
gélyegyletnek ajándékozott. - Liszt Fe
rencinek IO0,i000 írt. kamatozó vagyona
van.
Pebreczenben egy csendbiztost
lógtak el bankjegy hamisítás miatt. —
'foltke az ősz hadvezér április 8-án ünne
peli meg 80 éves szolgálati jubileumát. —
Az e g ri é rse k az Eger városa által ren
d e ze tt s o rs já té k iránt részvételét tanúsí
tandó, 4' s m sorsjegyet rendelt meg a maga
sz á m á ra .

Színház és művészet.
A farsang vége felé jár és közeledik
azon idő, mely jobban kedvez a művé
szetnek, mint az épen elhalásban levő
idény. Mindennek megjő a vége s min
dennek elérkezik az ideje. E várakozásban
hiszszük, hogy a szinügy pártolása jövő
ben nagyobb lesz mint eddig volt. S ha
nem csalatkozunk, úgy örömmel Írhattuk,
hogy a „Három pár czipő* czimü vígjá
ték, mely e héten a P r i e l l n é javára
adatott, megtölté a házat. A jutalmazott
koszorút is kapott.
Csütörtökön S a t a n e l l a F r a n c i s
angol hallét-társulata kezdte meg vendégszereplését a „ D e n e v é r ” czimü fantastikns Dallet előadásával, mely köztetszést
aratott. A b a l l e ( t á r s u l a t tagjai Íz
léssel és könuyüdséggel lejtenek, inkább
csak tánczosuők mint mimésznők is egy
szersmind ; bauetn e minöséglien becsü
lettel megállják helyüket. F r a n c i s Ital
Ictmester is nagy ügyességgel mozog. A
„Denevérrel" párhuzamosan „Az e g y
f é r j v é t k e " ezimü franczia vígjátékot
adta elő a körünkben működő színtársu
lat és összevágó játékával nagy derültsé
get keltett. A közreműködők egyikének,
Csőkáné asszonynak jövő szombaton lesz
jutalomjátéka. Ha nem volna is a szor
galmas és fáradhatatlan igazgatónak neje,
pártfogást érdemelne színésznői szép tn
iajdonaiérf. így most kettős ok kinálkozik arra, hogy a közönség minél töme'esetiben keresse fel a színházat, még peig annyival inkább, mivel a kitűzött da
rab : „ K é t á r v a" ugyanazon szerzőtől
származik, ki az oly nagy lelkesedéssel
fogadott „ Eg y k a t o n a t ö r t é n e t é t * *
is irta.
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Kziui előudások sorozata.
P. hé £> ét I.
Szombaton: Satauelli angol ballettársaság vendég felléptével ..Miniszterel
nök előszobája*' és „Én voltam vagy' véuasszony a targorczán" vígjáték. — V a 
s á r n a p : „Satanclla angol ballet-társulat
biicsúíclléptével „Lumpacius vagabundus,
vagy a három jó madár'* bohózat. —
K e d d e n : Bohpk estélyéül: ,,Don Juan:
S z e r d á n : Közkivánatra 4 szer „Egy ka
tona története.“ — C s ü t ö r t ö k ö n : Ajtay Károly jutalorajátékául ,,Liliomfy“
énekes vígjáték. — S z o m b a t o n : Csókáué Júlia asszony jutalomjátékául „Két
árva** jejes franczia szinmtl.

fennmaradása biztossitűssék. Örvendetes
jelenség, hogy minden felhívás nélkül
szép összeg gyűlt már össze e czélra,
mely a gyűjtő ivek bezárása után a
helybeli lapokba nyugtattatni fog.
A b iz o tts á g .

3 előadás a Hattyú
ban.
Alulírottak tisztelettel értesítik a uagyértlemli szülőket és gondnokokat, hogy folyó
évi február 27. és 28-án, valamint már
czius l-én a „Hattyú-teremben" az

iskolákat látogató ifjuÍ K f i D A L O M.
5 Táboraik)- és farseb 7snem6kere»ke<té«eb«D Budapesten megjeleni „ i'iiu .. ,u u .*u0i a '
(Narancs virágok). Koringé zongorára, nzerré if.
Fahrbacb Fülöp. — Ara HU lr.
== .1 „ M a g )u ro rs /a g rs a N agyvilág" f.
é. 18-ik szamának tartalma: Szöveg: A végzete,
azankázás. Nagy hé évadjára való elbeszélés. [Bulla
János.] Folytatás. — Műit, jelen. jövő. Költ. Bánfalvy Lajos.] — Egy agg magyar színész életéből.
[Irta: Balogh István.) [Folyt.] — Egy gentiaox
előtt. Hamerling. [Költ. Kárffy Titusz.] — A föld,
a többi csillagokról tekintve. — Az első leezke.
[F. J.] — Boszniából. — A vér. f„8trathiiiore. ']
Regény. [Irta: Quiila.| VI. folyt — Vasárnapi le
vél: Monsienr Polydor. [Egy ismeretlen fejezet a
Hunyadiak történetéből.] [Porzó.) — Szél srivölt . .
K ölt [L iteráti Elek] — Színi és művészeti szemle.
|S. K.) — A ezigareft. — Különfélék. — Sakkfel
advány. — Képreitvény. — Szerk. üzenetek. Raj
zok: Az első leezke. — Boszniából: Bosnyák typusok. üteza Szerajevóbau. — A föld, a többi csilla
gokról tekintve. — A czigarette. Humorosuk 9
kéjibeD. Előfizetési ára egy évre 10 f r t Kiadó hi
vatala: Budapest Athcnaenm
EE Egyházi férfiak különös figyelmébe! Elő
fizetési felhívást vettünk Losonezy i.ászló „Kesergő
Lan»“ czimü müveire, mely a költőnek legkitűnőbb,
különféle alkalmakra irt gyaszkölteményeit, bitcsúztatóit, halotti enekeit és sírverseit egy tömött és
díszes kiállítású kötetben foglalandja magabao. E
mű előfizetési ara két o. é. forintban van megál
lapítva s megjeleuesi határideje f. évi márczius
vegére határozatott E határidőn tűi a mii ára
három o. é. forint leend. Él-fizetősek I. é. márczius
hó közepéig két forintjával elfogadtatni!, ; s e pénz
szerzőhöz Czeglédre intézendő.
b s A „Kepe* családi lapok* 8-ik tnzetenek
tartalm a: A legyőzhetetlen. Elbeszélés. Irta Balázs
.Sándor. (FolytaUs.) Adrienné grófnő Elbeszélés
Méry-től. Fordította Ujvary Ferencz. (Folytatás.) .
Az eltemetett gyémánt Történet az nrngvayi pusz
táról. Rosenthal L.-tól. [Vége.] A kis vörös pipa.
Tollrajz Kompolthy Tivadartól. A puszta biz. El
beszélés. Blmn L.-tól. üyürú-kaland. Egy londoni
ékszerész emlékeiből. Kertbony Károly. Az uzsonna.
Harez a magasban. Az ó-kor és korunk. A m mntvashingtoni hegyi pálya. A természetből. Hasznos
tudnivalók. Egy kutya életéből. Sajatmaga áltel
elbeszélve. [Vege.) Különfélék. Apróeigok. Gondolatok. K ép ek : Kertbeny Károly. Az uzsonna. Harez
a magasban. Fornm Románom. A mount-washing
toni hegyi pálya. Asszonyok és leányok. Egy kutya
életéből. Kiadja Mebner Vilmos Budapesten. Min
den füzet ára 30 kr.
S „A közelm últ t i t k a i b ó l . (A muszka interventiotul a Dunai konfoederáezioig.] II. füzet
Légrady testvérek. 1879. Kapható Tettey Nándor
és torsa könyvkereskedésében. Ára 40 kr. — Ez
teljes czime egy az emigratió, de különösen Kos
suth Lajosnak a szabadsagharcz utáni működését
tárgyaló röpiratnak, melybeu történetírói tárgyila
gossággal, s Kossuth személye iránti kegyeletes
tisztelettel van ismertetve Kossuth nemzetiségi
politikája s a keleti kérdés iránti nézetei 1-48-td
a legutóbbi időkig. Hiteles adatok, a tények és
tényezők pontos ismerete s Kossuthnak történeti
foltossága levelei felolvasásai, tervezetei stb. a fü
zetet rendkívüli érdekessé teszik.

GABONA ÁRAK
a f. é. feb. hó lő-én tartott heti vásáron.
I. oszt. n. oszt. III. oszt.
Húza 100 klg. ft. 7.40 ft. 7.10 ft. 6.80
Kétszeres „ „ „ 6.00 n 5.70 ff ”**•
Rozs
r>.( h» w * • *
*> r . 5.20
Árpa
4.30 9 •
n n „ 4.50
Zab
5.20 n •
m n , 5.50
Kukoricán
„ 4.10
3.90 . -Hajdina 100 klg. ft. 0.00
Széna
2.50
• »
Szabna r n
1.00
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A tűzoltó-egylet érde
kében.
A tűzoltó bal oly csekély anyagi
eredményt volt képes felmutatni, hogy
a tűzoltó-parancsnokság nem csak ar
ra határozta el magát hogy a mentő
létrát be nem szerzi, hanem a mint
tudomásunkra jutott, még atüzoltóegyiet vezetéséről is le akar monda
ni. Ezt megakadályozandó ama mulaszthatlan kötelesség éri Pécs város
közönségét, hogy a mentó létra beszer
zéséi illetőleg, segédkezet nyújtson, mi
ért is ennek eszközlése ezéljából te
kintélyespolgárokból egy bizottság ala
kult. mely bizottság feladata aláirásí
ivén', szabad adományokat gyűjteni,

Türr Mihály

melyek áltál a tűzoltó egylet további

s a ir
y
f z illető igen tisztelt igazgató urak beleegyeze.sével m - három előadást jtm rendeznek

opticai, fény- és köd fátyolképek és szincsíllarókból. Minden előadás 3 szakasz

eladja a h e s s m u h e t é n y i határban levő

3 szőllőjét
u. in. dömösi, gyllkevölgyi, nagymezői he
gyekben.
Bővebb értesítést a d : Pécsett (f uudrumfcle malom 6. sz.
15. (4—4).
A tu la jd o n o s .

Eladó Házak.
Pécsett, az Oposta utezáhan levő 15 sz
ház (ezelőtt Komlókért), egészen ujonnai
javítva nagy pinczével és kerttel. — va
lamint a Nepomok utezai 29. sz. e m e l e 
t e s H A'/., a posta melleit és kivauatra
az első háznál levő k e r t h á z h e l y n e k
külön is szabad kézből eladók. — Bő
vebb felvilágosítást nyújt a tulajdonos,
Nepoinuk-uteza 29. sz. házban a posta
mellett.
29. (3—2)

ból állami uj változásokkal. Első előadás

csütörtökön, második pénteken és a bar
maliik szombaton leend.
Kezdete mindig 5 órakor délután. Belépti
díj isk o lá t látogató ifjuuak 15 kr. — Idő
sebbek, inÍDt k wrőknek 25 kr.

( Magyar kiadás)
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Kegyes pártfogásért esedeznek
Tasnikovits Antal és leánya Antónia.

1. a n r e i i t i n h mi
T nácituló iérü-ik -fám ám minden korhűn. «o>»áir

G yöntjessegiallapofban
NA«r FERENC'/

il‘Aotiy lék
hogy i*. ' üighirft m i ruji,.e'u w
azakhun eddig'u.«cj«>:»t k.'nyvet f-lülh.i’a j . e lesz
. !■ -«y LanrentMM műve mai - <i

laptulajőonos.

(I H S Cll KM Ili

K is

n z e rk e á u lto .

J O/ i SKF

idegcnnyelvi forilit m^oKIioti ;>*-g;•! nf - •
IngvA egyéb!' r .(• »..ré'-r ,. r *-.n
Az rreiletl kh>Jas l.;.iim. *éti* •.j«*•

S í e r k e M tő tá rn .

l.r.. r :tny sor

IslUrzt ír

IH Iiirc L e té s e ll^ .

i*

V»

m:r . \

v

Mérnök és építészeti
műszaki iroda.
P é e s e t t K i r á l y u tc s » I-azám
I l - i k e m e le t.
Alólirott a tisztelt közönségnek mű
ködését felajánlja, különösen a követke
zendő esetekben :
Egyes telkek vagy községek felvétele
rendezése, felosztása, a telekjegyzőköny.
vek, és térképek, vagy ezek másolatainik
elkészittése.
Nagyobb vagy kissebb föld területek,
rétek, kertek, vizmentesitése, valamint ren
des vizfintözések berendezése. VadvizAr*
kok. folyók, szabályozása, és csatornázá.
sok. Városi községi vagy magány vízve
zetékek elkészülése, források összegyfij.
tése. Mindennemű városi falusi vagy gaz
dasági épületek, útépítések burkolatok,
építési munkálatainak kivitele.
Az általam tőkéletesbitetj, és minden
tekintetben kitűnőnek bizonyult caem ent
b o r t a r t á n y o k elkészítését egyenkist.
akár iiy tartánvokka! egész pinezék béréndezését elvállalom.
Az itt elsorolt teendőkről: az előmun
kálatok, lejtmérések, tervek, és költségve
tések, továbbá az építés vezetés, felülvizs
gálat, úgy műszaki munkálatok feletti
szakvéleménvek elkészíttetnek, valamint
a mírnők é»itési szakmába vágó egyesi!
letekben a legjobb meggyőződésem szerin
ti tanács, és útba igezitá t felajánlok.
K «illi V ilm o s
mérnök.

y tk fr e >:•••’

■»'• n<*ti

m ..

Hirdetés.
Vb. R O Z S V E N D E L csődtöme
géhez tartozó, Pécsett a lőutczában fekvő
ház e m e le t i la k o s z t á ly a egészben
vagy megosztva, úgy több u d v a r i k is
la k á s , valamint a kaputól keletűek eső
l.o lt egészben vagy (elosztva 1SÍ9. é v i
a f i r i l h ó 1 töl kezdve hosszabb időre
ir b é r lte tu litu d ó. Bővebbet BONIN
GEK IGNÁCZ töineggondnoknál, (irodája
Király-nteza 19. sz. a.).
27 (0 —2)

HcSzonbéri hirdetés.

Carbolsavas
mész és v í z .
(Desinfections-Pulver).
E Idig legjobbnak elismert fertőtlenítő min
dcnucmü hulladékok, nyitott és zárt he
lyiségek, vászon és rnha neműek, féttötlenitésére ugyszinte állatok vagy emberek
nél kik személyes érintkezésben voltak
tebegekkel.
(10—1)

Carbolsavas mész 1 Ko. ára 20
kr., 50 Ko. 8 frt.
Carbolsavas viz 1 Ko. 40 kr.
Kapható Pécsi tt Sipöcz István gyógyszer
táráiban.

Alulírott közhírré teszem, hogy
a Dóczi József és Dóczi Karoly
csődtömegéhez tartozó szigeti
országúton fekvő

korcsmaház és mészár
szék, úgy 7 hold rét és
3 hold szántóföld azonnal
bérbe adatik.
Többet alulírottnál
30 (3—1)

E r ő s s y J ó s á é t , ügyvéd
törneggondnok.

Ló árverési hirdstmény.

áüssifei'------ ---------

I A s ik ló s i ta k a r ó k - és h i t e l e g y l e t

I

rendes közgyűlése

5?

Siklóson saját helyiségébe f. é . fe b r u á r 7 -n e tz d . e . fO ó r á já r a
tűzetett ki, mikorra a részvényesek tisztelettel ungaiv imák.

N a p ir e n d :
1. Az igazgatóság és felügy'lő bizottság jelentése.
2. A mérleg előterjesztése, osztalék meghatározása és felmentvény megadása
3. Igazgatóság és felügyelő bizottság választása.
Az alapszabályok 49. § a értelmében szavazati joggal az bir, ki rész
vényét szelvényeivel együtt a közgyűlés előtt 24 órával a pénztárnál szavazati
jegy átvétele mellett leteszi.
A 8409 ft 82 kr. tiszta nyereményt kitüntető mérleg az intézet helyisé
gében megtekinthető.
Siklós, február hó l-én 1879.

V a jd a J á n o tt,
19. (3—3).

9

szám felettivé lett

238 darab ló

árverés

utján fog eladatniEzen lovak közül 36 darab 4 éves
36
5 *f
43
»» 6 W
28
14 7 ff
27
ff 8 >1
33
ff 9 ff
17
ff 10 ff és
18
ff idősb.
Valamennyi elárverezendő hámos ló
158-tól 166 ig c.m. magasságú. Vonó
használatra teljesen begyakorolok és szol
gálat képesek, mi ezzel közzé tétetik.
Pécsett, 1M79. évi febrnár 17-én.

elnök.

_Már utolsó hét!

Legfőbb idő!

ipar Csak

6l|2 forint!

Kihúzott worozatú 1839-iki Rothschild-sorsjegyek

Szombaton 1879. évi
tVbruár 22-én reggeli
Á p n | r , , | i Pécsett a budai külvárosi
U i d f t O l gyakorlói téren, a 68-ik
Kzekerészpti század (eloszlatása folytán,

i

207.
17. (3 -3 » . m
1879. 1
1
A m. kir. vallás és közoktatásügyi ministerinm f. évi 476. szám alatti Á|i
reudelete alapján a liaranyamegj’i i pécsváradi alap. nrmlaloiiilioz tartozó ác
t»47
k is n y á r u d i I5G
c a l. h o ld a t le v ő f ö ld b ir t o k f. é r i a p r il i
1 -tö l hat egymásután kővetkező évre nyilvános árverezés utján hérbeadatik. d
A nyilvános árverezés, mely
é\ i f e b r u á r h ö !*“ -é o d é l e l ő t t i
1 0 ó r a k o r a pécsváradi számtartósági hivatalban fog megtartatni, zárt
ajánlati versenynyel van összekötve. — A zárt ajáulatok ugyanott az árverés
megkezdése előtt beuyujtandók 200 ft bánatpénzzel és azon nyilatkozattal
ellátva, hogy az árvezési feltételek az ajánlattevő előtt ismeretesek.
v,
\ fenti tisztelt minisztérium az ajánlattevők közt a szabad választást á
és a szerződés jóváhagyását fenntartja magának.
A bérleti feltételek a pécsváradi számtartóságnál betekinthetök.
Utóajáulatok, vagy a feltételektől eltérő ajánlatok el nem fogadtatnak.
Oly vállalkozók ajánlatai, kik a> alapoknak adósai, vagy kik elvállalt Sjí
kötelezettségüket pontosan nem teljesítik, hasonlóan kiskornak és alapítványi w|
tisztek ajánlatai el nem fogadtatnak.
Pécsváradon, 1879. január hó 25 én.
L e j f é n y l G y ö rg y s. k
kér. főtiszt.

H iú d é n s o r s je g y n y e r e m é n y !
Már 1879. évi márczius hó l-én sorolta tik ki a még létező 834 sorozat
több mint

9 millió forinttal.

Főnyeremény

fr t. 1 5 .0 0 0 , 7 9 .5 0 0 , stb .
Ezáltal mindenkinek lehetővé tétetik, csekély kiadásokkal egy ez
évszázadban már vissza nem térő nyereményhnzásbau részt venni.
Mi ezen sorsjegyeket, mig készletünk tart, e r e d e t i b e n , a tőzsdei
* árfolyamnak megfelelően árusítjuk el, azonban az ötöd 1839-iki Rothschildsorsjegyekböl részletjegyeket is adunk ki húszaitokban a legkisebb nyeremény
kizárásával.

S o ro z a tré s z je g y

— t t 1/, forint -

S o ro z a tré s z je g j

az összeg beküldése mellett.
Két forintnyi előfizetés beküldése mellett készek vagyunk az ere
deti részjegyet tUánvét mellett mcgküldeui, csak kérjük a czim helyes és pontos
megjelölését.

Postautalványok a megküldést gyorsítják és az utánvételi
költségektől megkímélnek.

A os. kir. katonai
helyparancsnokság
által
Nyomatott T»i*s Mihályiját P écse.t 1 8 7 9 .

N y ú j t s u n k kém ét a s z e r e n c s é n e k !

Freund M. és Társa bankháza,
—2)

Budapest, Harisbazár 21 . sz.

