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Kéziratok vissza nem küldetnek.

A helyzet.

A lap szellemi részét illető közlemények és előfizetések a szerkesztőséihez, hirdetések pedig; a kiadóim atalhoz iutézeudök.
Előfizethetni helyben: a kiadóhivatalban, KÖSZL JÁNOS úrnál a városház épületben, L ILL JÁNOS úrnál a budai külvárosban,
valamint a vidéken minden postahivatalnál.

késen lennünk. A megmérkőzés ideje kö
zeleg s szorongó szívvel várhatjuk ama
harcz kifejlődését, mely esetleg nemcsak
hatalmi állásunk, hauem nemzeti létünk
fölött is határoz.
Ismételjük, a veszedelemre intő jelek
egyre sokasodnak s a helyzet a lehető leg
komolyabb, de ezzel még nem azt akarjun
mondani, mintha holnapra vagy holnaputanra várhnfnók a válság kitörését. Nem
állítjuk bizton, de nem lehetetlen, hogy
azt a szörnyen harczias szellőt, mely
mostanában fujdogál. a bécsi külügyminisz
térium sajtó-irod a jébán gyártották. Régi,
ösmeretes politika már ez. A kormányok,
mikor a nemzetek áldozatkészségére apellál
nak. rendszerint igyekeznek megcsinálni azt
a hangulatot, mely az embereket jókedvű
adkozőkká teszi.

negyvennyolczas elvű képviselők száma mé
gis megszaporodva került ki a választó
közönség urnáiból. Bármit tegyetek ugyanis
Villamossággal van telve a levegő s
tisztelt ellenfelek, a rekedtségig beszélhettek
minden órán várhatjuk a vihar kitörését.
a józan magyar népnek közösügyröl és a
Egymást érik az olynn jelek, melyek háborút
szájába sem illő delegácziú idegen mák ijósolnak, népek, országok veszedelmét.
rágáról, — ígérhettek egyik vidéknek vas
utat, a másiknak csatornát, ennek a falunak
Már az a beszéd, melyet ö felsége a
uj templomtornyot, annyinak harangot, a
delegácziókhoz intézett, méltán felkülthette
régi toronyba, ide faragott, amoda festett
a megdöbbenést. A király hiszi ugyan még.
képet stb , stb. — a .nag/ar nép romlatlan
hogy a béke teutartható le9z, de kijelenti,
kebléből ki nem fogjátok irtani soha: a nem
zeti függetlenség iránt való őszinte ragasz
hogy' a helyzet nagyon komo y. s hogy
kodását és benső kegyeletét. Nem fogjátok
minden eshetőségre készen kell lennünk.
ezt kiirtani még akkor sein, ha még vagy
Ilyen szavaknak egy uralkodó szájából
féltuczat „osztrák m agyar!!“ érdemjelvény
nagyon suly’os jelentőségük van. a mint hogy
frivol gyártása által a magyar közjogot
az egész európai közvélemény’ úgy értel
durván megséitcni illőnek s a „hatvanhetes“
lejtőn folyton alább csúszni önérzetesnek
mezi az október 29-ki nyilatkozatot, hogy
találnátok.
a/, a béke tartósságának tagadását jelenti.
Nagyon kezd kopni már politikai ellen
E beszéd természetesen főkép az orosz
feleink abbeli „hírhedt" érvelése is. hogy
sajtót foglalkoztatja, hiszen az ma már
szép az a füg ;etlenségi programra, nagyon
A mi delegációinknak most kell meg szép. de — kivihetetlen. Valahányszor ezt
úgyszólván feltétlen bizonyossága igazság
nak van elösmerve, hogy nekünk és Orosz szavazni a közös ügyes milliókat s egy kis a Kivihetetlenség! indokot hallom, mindig a
tehetetlen és gyáva férfin szánandó példája
országnak meg kell egymással mérkőznünk, ráijesztés mindjárt fogékonyabbá teheti a áll előttem. Mint ez váltig dicséri a szép
legtőlebb a mérkőzés terminusát tolhatjuk delegátus urakat a hadseregre kívánt ren lányt, nagyon szeretné el is venni, de —
egy vagy két esztendővel tovább. Hatalmi geteg összegek szükségessége iránt. Aztán általa tudott és érzett okoknál fogva azt
és táji törekvéseink annyira ellentétesek, meg a hadügyminiszternek egy csiklandós tenni nem meri, épen úgy áll a dolog az
hogy’ az összeütközés előbb vagy utóbb ügye van, a melyről üdvös volna elterelni olyan magyar politikussal, ki folyton ma
gasztalja a nemzeti függetlenség nagy esz
elkerülhetetlen. A dolog természetéből folyik a figyelmet és érdeklődést. A 200.000darab méjét, szeretné is, ha önálló volna hazája,
tehát az orosz közvélemény kiváló érdeklő nagykaliberii ismétlő puska, melyet semmire de nem átal ja utón útfélen hirdetni azt a
dése az osztrák s a magyar állam uralko sem lehet használni, talán még a magyar gyáva tant, hogy hát — non possumus!
dójának nyilatkozata iránt.
az orosz sajti* delegációban is képes volna illetlen ellenzéki nem lehet, hiába!! Ha ez a hasonlat talán
egyértelmiileg úgy fogja fel azt. mint a hajlamokat ébreszteni, ha meg nem riasztják, nem éjien mindenkinek tetszenék, mondok
mást, még pedig egyenesen nemzeti törté
hogy nyakunkon a muszka, ide hát csak nelmünk közelmúlt szakából. Az 1849 iki
közeli háború bejelentését.
magyar szab.ulságharcz alkalmával történt,
E beszéd minden esetre a legjelentősebb gyorsan azokkal a milliókkal.
így hát bizony megeshetik, hogy ez hogy néhány napi fegyverszünet közben a
támaszpontot adja a helyzet megítéléséhez,
de vannak egyéb jelek is melyekből a a harczi lárma, mely mostanában innen is. magyar csapatok az oroszokkal szemben
áll van valaln I felső Magyarországon, egy
viszonyok jövőbeli alakulására következtet onnan is felhangzik, egy kissé túlozva van. 1magyar altiszt német nyelven s katonai
nünk lehet. Együk ilyen jel a hadseregben De ez nem változtat azon a tény’en, hogy' nyerseséggel iinigy szólita meg egy muszka
történt novemberi előléptetések. Igaz. ez Oroszországgal egy elintézni való ügy ünk altisztet: „No ihr V — her, ihr Russen,
idótájt minden esztendőben tömeges kineve van s ennek a nemzeti párviadalnak csak wann werdet denn ihr einmal ciné Revolution anstiften?" (No ti mnszk b—mok, hát
zések történnek a hadsereg tisztjei közt. de az ideje nincs még megállapítva. Legyünk ti mikor fogtok már forradalmat csinálni?"),
az idén különösen a generálisuk és a vezér hát résen s ügyeljünk különösen arra, liogv mire az orosz teljesen hozzá illő loyalitáskar körében sokkal nagy obb az előléptetés akármi eshetőségek következzenek is be, sal azt felelte: „Bis die Kaiser schatft!!"
(majd ha a császár parancsolja); megvetés
aránya, mint máskor lenni szokott. Ez ajj azokból valami hasznot is tudjunk vonni.
sel elfordulván tőle a magyar katona, igy
tény minden esetre oly’an. melyet háborús
szólt hozzá: „Ihr dummen Kerle, dann könjelnek lehet tekinteni.
net Ihr lángé warten." (Oktatlanok, akkor
P á rto s B é la könyvéből
S a harczi készülődés, szerelősküdés
ugyan soká várhattok.) Szakasztott mása
Mióta az egyesitett Olaszország — az ez együgyű muszka katona gondolkozás
nemcsak minálunk. hanem <Iroszoi szágban
Í9 meghaladja a rendes mértéket. Csak a unita Italia — nagy’ eszméje valósult, nincs módja azon mai magyar emberének, ki szem
Európában politikai programra, mely fontos
minap jelentette egy pétervári táviratunk, ságra, szépségre és horderőre nézve a ma forgatva beismeri a függetlenségi elvek he
lyességét és kétségbevonhat lan jogosságát
hogy a német és az osztrák határ mentén gyar fügy’etlenségi és negyvennyolczaspárt — és mégis megbocsáthat lan módon váltig
Oroszország nagyszámú lovascsapatot von fenséges programújával vetekedhetnék. A a kivihetetlenség léha indokát kürtöli vi
össze, ma pedig arról érkezik a hir, hogy mellett, hegy tiszta és egyszerű ez a prog lággá. Ha ti azt várjátok, „hogy a császár
*’roszországnak Galicziávai határos vidékein ramúi, benső lénye oly természetű, mikép parancsolja meg" a nemzeti függetlenség
életrevaló és szívós nemzet negyedfélszáz
az utakról és hidakról pontos stratégiai éves, jogos aspiráczióit foglalja magában, kivívását, ha azt hiszitek, hogy a hatalom
emberei ezüst tálon fogják hozni nektek a
felvételeket készítenek. Mi egyebet jelenten0 melyeket e nemzet kebeléből kiirtani nincs magyar önállóságot, ha annyit sem okulta
ez is. mint azt, hogy Oroszország intéző hatalom e földön. Most tett állításom mellett tok a világtörténelemből, hogy a néjiek és
köreiben nagyon valúsziuünek tartják a leghathatósb bizonyíték az idei kéyviselö- nemzetek a szabadság és önállóság áldásait
választások eredménye, mely azt mutatja, világszerte lépésről lépésre hosszú taradozá
háború eshetőségét.
hogy daczára a fennálló kormány’ minden sok árán voltak kénytelenek kivívni, szóval,
S mennyi más. kisebb-nagyobb jelen nemű, fajú és természetű erőlködéseinek, da
ha azt lesitek, hogy ama bizonyos „sült
tőségü körülmény utal arra. hogy az czára a függetlenségi pártban sajnosán lé galamb" munka nélkül fog beröjuilni lomha
eseményeknek igen komoly’ fordulatára kell tező szervezett hibák- és hiányokuak: a szátokba: akkor persze, hogy kivihetetlen
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— H a lo tta k estéjén. —
E kis örökzöld koszorú
L ráa ykám a tiéd.
Hadd tegyaa ezt sírodra ma
A te emlékedért.
Főm [lázó virág okat én
Nem hozha >k neked !
E lp u s z tu lta * virágaim
E gytöl-egyig veled.
Nem g y ú jto k sírodra mécsest,
V irasztok én magam.
Szivemben a te emléked
S ie n te lt oltára van
Én látom kedves arezodat
Édes kis angyalom.
Szelíd szép képed h itre k e lt:
É rted imádkozom.
É rted te kisártatlanság.
Te bűntől tiszta lény.
K i égből jővén, m i valál ?
E gy múló tünemény 1
F eltá rtad nekem a remény
Tündérmeséit itt,
S a lig, hogv mézét élvezéni
A z ég m ár v is s z a b itt..................
Nem látod őszül már hajam.
Nem látod pusztulok.
Keservek gondok liántanak
O ly életunt vagyok.
M iért is küzködik az ember
H% m it munka között
Magának nagygyá a lkotott
Egy perezre összedőlt ?
H a a becsület mezejét
Rágalom szántja fel
S nincs hely a hol vigasztalást
Leljen a d ú lt kebel ? • • •
Nincs? . . én hozzád, hozzád jövök
Sírodra borulok,
És szelíd szép arezod reám
B izta tva mosolyog.
Pécs, lö»7. nov. 1.

Egy v é g ze te s p á rb e s z é d .
Irta : Mátrai />.

Széjien sütött a tiszta ég boltján a
ragyogó naj), csakhogy oly melegen, hogy
a városi szorult levegőt tovább is kiáltani
j nagy unmegtagadásba került volna. Ki a
j szabadba az árnyas lombok alá gondolám s
a gondolat rögtön határozattá érlelődött
lelkemben. M ármár indulni akarok s ime —
mintha csak bosszantásomra esküdtek volna
össze — vendégem jön: egy izraelita vál
lára, különben pedig községi vagy jobban
mondva, közös iskolai tanító. Egy jiillanat
elég volt átérezni a meglepetést és bosszú
ságot. melyet a köbömben jó modorú, bő
beszédű társalgásáért kedvelt férfi nem várt
látogatása okozott; de hát az Hiedelem
parancsoló, hogy a kínos helyzet előtt meg
hajoljak s alávessem magamat továbbra is
a szoba rekkenö melegének remélhetőleg jó
hosszú ideig, mert a gyakori vendégem
ismeretes volt már bosszúra terjedő társal
gásáról, a mi, ha nem vagyunk rá disponálva.
bizony unalmassá is válik.
Halk sóhajtás: csak azután hamar
távozzál — s az illem szabályai által
jiarancsolt 9 lelki állapotomtól telhető
szívességgel fogadva szobámba vezetém. A
hogylétünk felöl tett kölcsönös kérdések,
feleletek s némi érdektelen dolog felemlitése
után, melyek alatt, kétszeresen kelle szen
vednem a tikkasztó melegben, s az a rémes
gondolat, hogy e nem várt látogatás késő
estig is elhuzódhatik, verejtéket csalt ki
homlokomon. Már éreztem, hogy ez nem
tarthat igy soká, hogy vagy roszul kell
lennem a nagy hőségtől, vagy vendégemet
is sétára szólítom, inkább a szabadban
gyötörjön kelletlen beszédeivel, költött
meséivel; ott a lombok hüse ellensúlyozni
fogja azt a meleget, melyet érdektelen tár
salgása okozni fog, midőn körülbelül e sza
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Szerkesztőség; és kiadóhivatal:

János-uteza 8-ik szám.

marad — még pedig alighanem örökre — helyett — melynek a nemzet becsülete ér
az a magyar függetlenségi programm.
dekében örökre el kellene némulnia — folyton
Sivár, siralmas egy látvány valóban, fejlesztendő volna inkább úgy önmagunk
mely ha politikusnak egyáltalán valaha ban, mint kivált a serdülő nemzedékben a
szabadna csüggednie, egyenesen kétségbeejtő bátor akaraterő és férfias önbizalom, éjien
volna !
úgy, mint testgyakorlatok által fizikai
Kezdve a miniszterelnökön le az utolsó erőnket szoktuk növelni. Rá kellene mutat
főispánig vagy szolgahiróig. országnak vagy nunk különösen saját nemzeti történetünk
megyének gyűlésein, városokban é9 falvakon, lapjaira, melyekből azt a tanúságot m ent
nyíltan és leplezettebben, kaszinókban, ol hetjük, hogy úgy saját nemzeti létünk, mint
vasókörök- és egyletekben, fővárosi és vidéki az európai czivilizáczió megvédése érdekében
laj>ok hasábjain : megfujják a kivihetetlen ránk nehezedett százados szenvedések és
ség fülhasitó tárogatóját, jobb ügyre méltó hősiesen vívott küzdelmek jutalma nem le
buzgalommal felhasználják az emberek hi alázó és természetellenes közjogi állajiut,
székenységet arra, hogy ebbeli hamis tanok hanem szívós életerejü nemzethez méltó
minél tagabb körökben terjedjen. Ezt a tant állami önállóság kell hogy legyen, tehát
lesi el a kiváncsi gyermek szülőitől otthon, nem „kutya-macska" rendszer, mint Kossuth
ezt hallja a serdülő ifjú tanítóitól az isko oly utánozhatlanul találóan megbélyegezte,
lában, ezzel a tannal fogadják országos és hanem az ország fejleszthetésének megfelelő
nem országos, királyi és municzipális, küz- jiolitikai helyzet.
és magánhivatalokban az illető hivatalnok
Buzditó példakép lebegjen szemeink
jelöltek nagyszámú seregeit, kiknek ideje előtt egyéb európai lestvérnemzetek törté
korán belecsepegtetik még romlatlan agyokba netéből kivált az olasz egység tettleges
a kivihetetlenség nyomorult elméletét. Oly valósítása. E nagy, világra szóló politikai
jelenség ez legújabb közéletünkben, mint a tény kezdetben C9ak Dante és Machiavelli
természetben a rút novemberi nap, melynek nemes eszményképe volt, a gyakorlati poli
egészségtelen, bűzhödt köde a legerősebb tika emberei sok szazadon át csak agyrém
ember tüdejére is nyomasztó hatással van. nek, utópiának tartották. 1. Napóleon az
Nem német, sem cseh, nem is muszka, vagy ország földrajzi helyzeténél fogva nem vélte
tatár, hanem magyar elődök magyar ivadéka kivihetőnek az olasz egységet, mint a tör
hirdeti nap-nap m ellett: hogy hát Magyar- ténelemből tudjuk. Metternich ..geografikus
ország volt, de nem lesz. mert állami füg fogalomnak’4 gúnyolta Itáliát. 9 az európai
getlensége csak szép vágy, hazafiul érzelem, államférfiak, még a szabadabb gondolkozávagy — álom. de a gyakorlati életben tel suak is, szidták Mazzinit, ki a harminczas
jesseggel kivihetetlen. „Nem ! nem az ellen évektől kezdve élte utolsó leheletéig nem
ség. önfia vágta sebét!"
szűnt meg tüzelni nemzetét a nagy eszme
A radikálisok vagy republikánusokról kivitelére. A pápai birodalmon kívül vagy
nem is beszélve, hanem ha a legléhább egy tuczat királyság, fejedelemség stb. ezernyi
imperialista, vagy royalista franczia hallaná ellentétes érdek*, megannyi elhárithatlan
ezt a kivihetetlenségi magyar elméletet, akadálynak tűnt fel az eszme valósítása
nem volna kéjies elhinnni s>ha, hogy nemzet ellen, és ime ! — Dante szép álma. Mazzini
önliai ily tannal mételyezik meg saját po tüzes, tetterős vágya. Cavour, Garibaldi és
litikai életüket, hogy nagymultú ország Viktor Emmánuel király hatalmas közre
saját gyermekei, a tatalismusnak lomhán működésével, az olasz nemzet örök dicsősé
hódolva, lemondanak minden szebb jövőről. gére testté vált. Nem tudok hamarjában az
Mivel épen francziákról szólok, eszembe jut összes világtörténelemből ezen most elmondott
Diderot, ki mintegy 120 évvel ezelőtt „büszke olasznál szebb példát, melylyel jobban le
és nemes nemzetnek" (nation fiére et noble) hetne megvilágítani azt a tajiasztalati igaz
nevezte a magyart. Ha ez a nagy iró ma ságot : hogy nép, mely egy értelemmel
élne. köztünk járna, és hallaná a kivihetet szabad és független lenni akar. már a z !
lenség dicstelen dogmáját magyar földön, Pedig ha összehasonlítjuk azon ezernyi
alighanem megváltoztatná fenti szép nézetét, akadályokat, melyek az olasz egység való
s valamikép ily formán nyilatkoznék rólunk : sításának gátlólag útjában álltak, azon
„Bizony! szánandó egy fajzat vagytok, ha akadályokkal, melyek a mai állami függet
ti önmagátok hirdetitek világgá, hogy kivi lenségünk kivitelét gátolják, úgy áll az
heteden az. mihez a nemzetnek veleszületett j arány, mint teszem a 15,000 lábnyi magas
elévülhetlen joga van, akkor ugyan nem is ságú Montblane elhordása a mi 700 lábnyi
érdemeltek jobb sorsot, mint minőben ver Gellérthegyünk elhordásához viszonylanék’
gődtök.
Ki netán túlzottnak vélné ezen a természet
Az emberi élet legfőbb rugója az akarat, világából vett (beismerem kissé drasztikus)
igy van ez az egyén közönséges polgári, hasonlatot, az legyen szives következőket
igy nemzetek politikai életében is. Annak figyelmére méltatni :
a meggyőződésnek tehát, hogy Magyaror
A római egyház fejének csaknem az
szág független állam lesz, ha azt mindnyá egész földgömbre terjedő, még mindig elég
jan akarjuk, nem szabadna kivesznie soha erős erkölcsi hatalma. 9 igy az európai
egyetlen egy magyar hazafi kebléből, ezzel katholikus államok részéről, iránta részint
a gondolattal kellene naponta ébrednie, ezzel önkényt nyilvánult, részint mesterségesen
nyugalomra hajtania a najii munkától fáradt szított rokonszenv; ugyanezen hatalomnak,
testét. E gondolat maga, mig külsőleg vagy inkább a római kúriának mesteriieg
tettekben nem érvényesül, hanem azt csak ügyes szervezete: Olaszország különféle
benső vágy hevíti, nem képezheti tulajdon részeinek külön fejlődött — itt-ott fényes
kép pártkérdés tárgyát, hanem minden ma — történelmi múltja és hagyományai; azon
gyarnak közös tulajdonsága, közös jellege politikailag lényeges körülmény, hogy az
lehet. A kivihetetlenségi éktelen beszéd egyes tartományok külön kormánytormák s

vakat koezkáztatá meg az én igen tisztelt a megtisztelő szavak, melyekkel a községi
vendégem:
l iskola ellenségeit illeté. A felelet helyett
„Mily nagyszerű gondolat is volt a j kezdé magát mentegetni, hogy ö igy meg
kormányoktól a közös iskolák eszméjének amúgy nem nyilatkozott volna előttem oly
megpenditése és létesítése, pedig hányán 1keményen, ha a közös iskolákról való
vannak, kik a hatalom e böh s intézményét nézetemet ismerte volna. Egész önmegalá
kárhoztatják: no de ezt a müveit s fel zásig kért, könyürgött. bocsássák meg. mert
világosodott emberektől elvárni nem lehet." távolról sem volt szándékában megsérteni,
Nem kellett nekem sem több; a vér annál kevésbé, mivel engem igen jóravaló,
rögtön arezomha tolult s oly fokú meleg becsületes embernek ismer, a ki nem szokott
futott végig tagjaimon, hogy azt gondolám, különbséget tenni az emberek között, hanem
rögtön meggyuladok: de sajátságos! az felebaráti szeretetét, becsületét mindenkivel
indulat hatalmas volta már az első pilla megosztja egyaránt.
nRthan el feledtété velem a meleget, a sétát
Ha szeretném az ilyen tömjénezés
az igen tisztelt vendég sokszor unalmas, illatát, ha a mások dicséretéből kellene
érdektelen izószaporitásait; nem gondoltam tengetni életemet, bizony nem tudom, nem
egyébre, csak arra, begy a tanító urnák boesátottam-e volna meg a vélt sérelmet az
oly egyenesen kimondott állítására vissza én jó tanító uramnak.
feleljek. Nem az boszantott, hogy ő, holott
„Soha te mentegődzék a tanító ur —
még nem ismeri a közös iskolák felöl táp mondám — engem ugy sem sértett meg,
Iáit véleményemet, s mégis oly hirtelen nem is tudna egy könnyen megsérteni;
tapintatlansággal műveletleneknek nyilvánító csak azt kérdeztem az előbb, mit állított a
előttem azoknak elleneit; nem ez boszantott, közös iskolák felöl, mert tisztában szeretnék
mert én az ily czélz.ásokra — ha ugyan lenni az iránt, nem értettem-e félre szavait,
ezt annak vehettem volna — nem szoktam mert a félreértést mindig óhajtom kikerülni,
sokat adni, hanem — a közös iskolák oly hogy a belőle származható kellemetlenség
magasztó dicsérete. Megállj tanító ur, gon nek útját vághassuk."
Az én jó tanítóm csak himezettdoltam, eddig folyton vígan és jó kedvvel
távoztunk egymástól, de tudóin, hogy most hámozott. nem tudta elhatározni, kimondja-e
megszorítalak s én okozok neked oly mele újra azokat a szavakat, melyek engem hite
get, minőt te nekem kellemetlen látogatá szerint anynyira megbántottak s utat kere
soddal okoztál; ez méltó boszu is lesz, az sett melyen a társalgást más útra vigye
igaz ügy érdekében is megteszem köteles át. Jól láttam zavart helyzetét, de azt is
ségemet. Az első támadás melyet ellen jól tudtam, hogy ha e reám nézve érdekes
felemre intéztem, a következő kérdés volt téma mellett nem maradunk, miután nya
a meglepetés, a komolyság és a visszatetszés kamról nem rázhatom le ugy se az én
kedves vendégemet, unalmas érdektelen
egész szigorú hangján:
meséi és kósza hírei hallatára újra megcsap
„Mit mondott tanító ur ?“
Mint mikor száz bombát röpítenek az a nyári napnak rekkenő melege. Hogy
ellenségre, oly ijedtséget okoztam a tanító magamat ettől megmentsem, kisegítettem a
urnák egyszerű kérdésemmel; azt hívé zavarból
„Nemde azt monda a tanító ur, hogy
szegény, hogy mint máskor szoktam, most
is egyet fogok v He érteni s eszébe jutottak a közös iskolák eszméjének megpenditése

és létesítése nagyszerű gondolat volt a
kormányoktól s hogy azért mégis sokan
vannak, a kik ezt a bölcs intézményt
kárhoztatják, a mit pedig művelt emberektől
elvárni nem leket ? ugy e, hogy ezeket
monda a tanító ur ?
„Igen ezeket mondtam, csakhogy,
csakhogy . . . azúrra nem értettem." . . .
monda pirulva s nem kis zavarban az én
vendégem.
„Ezt csak akkor mondhatja tanító ur,
ha biztosan tudja, hogy mily meggyőződés
ben élek, ha én is az ön elve mellett vagyok,
akkor a műveltek közé számit, ha jicdig a
közös iskolát kárhoztatom, akkor művelet
lennek tar*, mert ezt a müveit emberről az
ön nézete szerint feltenni nem lehet."
„Oh bocsánatot kérek, én az urat
műveltnek, nagyon műveltnek tartom, akár
rosszalja a közös iskola intézményét, akár
nem" vágott szavaimba a tanító ur telve
zavarral.
„Nem ugy édes tanító ur, ön nyilat
kozott s a történtet meg nem történtté
tenni, bár mint akarja is, nem lehet; de
nem is baj. Ne tekintsük a személyeket,
kik előtt nyilatkozunk, vegyük a dolgot
általánosságban, ugy, a mint ön monda; s
hogy a zavarát okozó bizonytalanságot
eleve eloszlassam, első sorban is kijelentem,
hogy a közös iskolák eszméjét ugy elmélet
ben, mint gyakorlatban én is kárhoztatom."
A tanító urnák sem kellett több; el
kezdett h&laványodni, kék ülni, vörösödni,
szóval a chameleonnak minden színét arczára
ölté a nagy zavar és ijedtség miatt, melybe
véleményem határozott kifejezése által ejtéra ;
ö, ki engem részint azért, mert igen gyak
ran részeltettem abban az örömben, hogy
unalmas beszédeit megbalgattam, részint,
mert gyakori látogatásai alkalmával finom
magyar dohányomat élvezheté s egyéb
okoknál fogva is különösen tisztelt, azt
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midőn imára szólt a harang mélabús hangja, egy jó csomó anyós élezet, melyek a
szövétneket gyújtott a sirra, hogy .világos és külföldi, képes és nem képes, napi fe
ságot árasszon szét s összekulcsolt kézzel heti lapokban, havi folyóiratokban eddi*
égre tekintő szemekkel fohászkodott a elszórtan megjelentek — s azon kívül több
Mindenhatóhoz hogy — az örök világosság eredeti hasonló tárgyú elinésséget összegygj.
fényeskedjék neki. Oly szép, oly nemes es töttem s mindezt az igen tisztelt olvasók!
megható a kegyelet eme ünnepe. Ha egész zönség nem kis mulattatására könyvalakban
évben elhagyatottan van is a sírok hazaja, kiadom. Művem megírásánál nagy segit^.
e napon ünnepi fényben ragyog s e fényben gemre voltak — néhány fővárosi jeles irón
oly fenséges az őszinte könyek gyémánt kívül — Feiler Mihály, Haksch Lajos,Lénké
csillogása. ()ly megható, volt ott a temető Lajos és Várady Ferencz pécsi hirlapszer.
végében, annál a gyepes sírnál, az a három kesztők. RónakyKálmán, jogszigorló és még
szál gyertya kísérteties halavány fényével, többen, kik közel egy tuczat kisebb-nagyobb
az a két kis árva patakzó könyekkel. A tréfás anyós - beszélyke - félét bocsájtottak
járókelők oda tekintettek s kebleikből kitört rendelkezésemre. Az ..Anyósok Könyvé“ben
a sóhaj s megtorolták szemeiket. Vájjon ki lesz ezenkívül körülbelül 2<K) anyós adoma
törli le az árvák könyeit ? Az isteni gond s mintegy 300 velős szellemszikra: bölcs
viselés. De hagyjuk abba e bús hangot, mondások, gondolatok, hasznos tudnivalók
hagyjuk el a sírok hazáját — béke és áldás jó tanácsok, átkok és szitkozódások, kérdések
és feleletek, tövisek, csalánok, bolond gom.
a szendergők porára!
— A pécsi kereskedelmi iparkamara f. bák, csodabogarak, röppentyűk, kartácsok,
hó 7-én (hétfőn d. u. 3 órakor saját helyi bombák, torpedók, frissítők, kedélyeskedések!
ségében, a pécsi kölcsönös segélyző egylet nyájaskodások, csipkedések, tromfok, forgál
Király utczai házának I sö emeletében csők, szilánkok, eszmetöredékek, apróságok,
rendes közgyűlést tart. A napirend tárg y ai: vegyesek, egyveleg, különfélék, — egész
1. Elnöki előterjesztések. 2. A kamarai iroda halmaza lesz e műben szép rendben össze
ügyforgalmi jelentése. 3. A földra. ipar és foglalva és rendetlenül szétdobálva; az első
keresk. m. kir. minisztérium leirata Nagy- től az utolsóig mind mind az — anyósokról
Atád somogymegyei község folyamodása Szóval e könyv tartalma teljesen hű tükre
egy országos és egy heti vásár engedélye lesz az anyósoknak s azt nagy élvezettel
zéséért való kérelmének véleményezése iránt. olvashatja mindenki, házasulandó és nőg
2. A közmunka és közlekedésügyi m. kir. ember egyaránt. Az „Anyósok Könyve** íz
miniszter leirata az államvasutak igazgató előfizetési fölhívással azonos papiron, igen
ságának a sunja-uj-gradiskai vasút által Ízléses kiállításban 8—10 Ívnyi (128—160
szükségelt felszerelési ezik kék szállítása oldal) terjedelemmel fog megjelenni. — gaz.
tárgyában kibocsátott hirdetménye ellen tett dagon illusztrálva a ’ „Veréb Jankó*1 péca
kamarai felterjesztésre.
5. Tolnamegye élezlap képeivel s számos hazai művész
készített
rajzzal. Közel
száz
alispáni hivatalának átirata Bölcs községbeu által
a marhahusmérésnek a mondott községben díszes kép lesz benne. A mű dc<zember
való korlátozása tárgyában. G. A kamara elején fog napvilágot látni s a t. előfizetők
1888. évi költségelőirányzatának megállapí nek átadatni, illetve bérmentve elküldeni
tása. 7. Elnökségi javaslat a pécsi kiállítás Előfizetési ára egy forint, mely összeg —
támogatása érdekében a földm. ipar és ke vidékről legczélszerübben postautalványon
resk. m1 kir. miniszteiumhoz intézendő fel- — minél előbb, de legkésőbb november hó
terjesztés tárgyában. 8. Elnökségi előter 30-káig szerző kiadó cziraére küldendőkbe.
jesztés a budapesti országos kiállítás hivata Előfizetéseket elfogadnak még: Dómján L,
los jelentésének véleményezése tárgyában, Engel Lajos és Valentin Károly fia helybeli
9. Több pécsi kereskedő beadványa annak könyvkereskedők, úgyszintén Taizs József
kieszközlése iránt, hogy a keresk. tanonezok könyvnyomdája és az összes hazai postahi
oktatási ideje szerda szombat délutánról kedd vatalok. Pécsett, 1887. november 2-án,
és csütörtök délutánra vagy estére tétessék tisztelettel Sirisaka Andor. — Ajánljuk a
át. 10. Az osztrák-magyar bank pécsi fiók kuriózus könyvet sanyargatott vők, gyötrött
jának megkeresvénye fi váltebiráló ajánlása menyek s „minden nemü“ és korú házas és
iránt. 11. Az első magyar gáesországi, a nem házas, nős és nőtlen, férjes és hajadon
magvar nyugati a magyar észak'keleti, valamint özvegy és nem özvegy olvasók
a budapest pécsi vasutak és a magyar áll számára.
lamvasutak gépgyárának anyagszükségleti I
— Hangverseny. Gulyás Gizella zongorahirdetményei. 12. A es. és kir. közös had művésznő, Erst Adóit pécsi énektanár köz
ügyminisztériumnak hadfelszerelési tárgyai reműködése mellett ma (szombaton) tartja
nak szállítása tárgyában kibocsájtott hir I meg hangversenyét a „ Hattyú**-teremben.
detménye.13. Halvax József lölvomodása Műsorozat: I. a) . Ibráml (F.-molh Chopintől.
a mágocsi anyag- ipar iskola támogatása | b) Bölcsödal Götztől. c) VIII. Magyar*
iránt.14. -I. Engel József indítványa a Rhapsodia Liszttől. (Rendes billentyűzettel
kövezet-vám szabályzatok kormányhatósági I ellátott zongorán). II. a) Zarándok kara
jóváhagyása tárgyában. 15. Ugyanannak „Tannhauser4* böl Wagnertől, laz uj bil
indítványa a visszatérített vasúti szállítási lentyűs zongorára alkalmazta Jankó Pál.)
díjtöbbleteknek a szállit51eveleken való ki b) Fonódal „A röpülő hollandi**-bői Wag
tüntetése tárgyában.
nertől. (zongorára alkalmazta Liszt Ferencz).
— Az uj zálogház. Ma nyílott meg az (Jankó Pál féle billentyűzettel ellátott zon
uj városi zálogház, a város uj jövedelmi (?) gorán.) III. a) Ahnung, Benditöl. b) Verrath
forrása. <Hesóbb valamennyinél s mégis elég es nie, Benditöl. c) FrühlingsliedMendelssohn.
drága. No de talán majd olcsóbb is lesz. ha Dalok, énekli Erst A. IV. „Változatok*
a mutatkozó forgalom megengedi, hogy le Paganini féle gondolat fölött Brahmstól. V.
jeid) lehessen szállítani a perezenteket. Az Delibes Leonaa „Naila** czimü balettjéből.
u j zálogintézet vezetője G a á 1 László káp (Az uj billentyűs zongorára alkalmazta
talani volt számtartó. 0 az üzlet igazgatója, Jankó Pál.) A III. sz. alatti dalokhoz a
pénztárnoka, ellenőre, becsüse és könyvveze zongorakiséretet szívességből ifj. Simacsek
tője s mindezért a sok tisztért kap évi G00 Alajos vállalta el. Jegyek válthatók Valentin
frtot, daczára, hogy a város hatósága által Károly fia könyv- és zenemű kereskedésében,
kibocsátott pályázati hirdetményben 1000 és este a pénztárnál. Kezdete fél 8 órakor.
frt évi fizetés volt jelezve. No de hát. úgy
— Danko Gyula síremléke. A mi megbol
látszik, a pályázati hirdetményt nálunk dogult és felejthetetlen emlékű czigány*
nem mindig szokták betartani, a mi ha nem prímásunk síremléke megkészült s már
is törvényes, de lassanként még uzussá is halottak estéjén meg is ko9zoruztatott
válhatik s aztán senkinek sem ju t eszébe künn a temetőben. A síremlék költségeinek
kifogásolni.
fedezésére már régebben indított gyűjtést
— ..Anyósok könyve. Sirisaka Andor, Herczenberger József helybeli táneztanitó,
a ..Babonáról*4 czimü közhasznú könyvecske ki össze is gyűjtött mintegy 45 forintnt. ez
szerzője újabban az „Anyósok könyve** cziraii összeg azonban nem elegendő; a miért föl
illusztrált huinorisztikus miire hirdet elő hívjuk mindazokat, kik annak idején gyö
fizetési fölhívást, mely következőleg szól: nyörködtek Dankó Gyula remek játékában
Van szerencsém köztudomásra hozni, miszerint s vigadtak a kaczagó hegedű hangján s
elmerengtek mélabús dallamain : most
hogy a becsületsértésért legalább is párbaj megadta magát s egyúttal megfizettem neki marad az úgynevezett közös imádságnál. dások megszüntetésére van hivatva. Nem- áldozzanak kegyelettel a boldogult czigány
ban kell elégtételt adnia.
derekasan sétám elrontásáért.
A katholikus gyermek, ha szüleivel otthon j csak hogy nem szünteti meg, sőt inkább emlékének. A sirkövet Vogl N. János jó
Nem szeretvén az embereknek még
„Ismételve kénytelen vagyok taga- imádkozik, azonnal azt a kérdést veti fel azt nagyban elősegíti. Csak szemfényvesztés nevű pécsi iparos készítette el igen díszesen
szóval sem fájdalmat okozni, e jó indulat dólag felelni a tanitó u n a k . A közös előttük, miért nem vetnek keresztet az akar ez lenni, mely az álliberalismus ked- s áldozatot is hozott a néhai prímás emlé
felébredt bennem a tanító ur iránt is s iskola nemcsak nem alkalmas, sőt, ellenke iskolában ? A szülői magyarázat nem elégíti ! velőit oly mély álomba ringatja. A közös kének, a mennyiben a 120 trtos sirkövet
siettem őt újólag felbátorítani.
zőleg nagyon is káros hatású a gyermekek ki a kiváncsi gyermeket, zsidó vallásu iskola egyenesen az istentagadó, vallástalan, csak 60 frtba számította. Oly szép és nemes
„Sohse aggódjék kedves tanító ur. valláserkölcsi érzelmének kifejlődésére. A társától akar felvilágosítást nyerni s mi ! erkölcstelen szabadkömives felekezetek go vonás ez, a minőt a mi egyébként derék
engem nem sértett meg: ismerem irántam katholikus vallás szentjei, a kikről bizonyo lesz ennek következése? gúnyolódás a leg nosz szülöttje, a melynek megbuktatása „nyárs polgárainknál44 nem igen szoktunk
való jo indulatát, ezt önről fel sem tudnám san hallott már a tanitó ur is valamit, az szentebb dolgok felett.
minden vallását meggyőződésből szerető meg. A sirra Várady Ferencz hírlapíró irt
tenni; éppen azért ezután is csak oly fesz által erősödtek úgy meg a hitben, és a hit
Hát a tankönyvekről mit szóljak ? becsületes, művelt embernek szoros köte- rövidke emlék-verset. A hiányzó összeg
telenül. viselje magát mint eddig. A tény parancsainak szigorú teljesítésében, hogy Mivel az iskola közös, a könyvek is közö 1essége.“
fedezésére Herczenberger József ezímert
az, hogy egy és ugyanazon dologban két mindig a vallás eszméinek körében éltek, sek. vagyis a közös iskolába mindenféle
Mig ezeket mondottam, a tanitó urnák küldendők az adományok.
ellenkező ponton állunk s miután ön azokat, minden lépten nyomon figyelmeztették ma vallásu szerző könyve belépti joggal bir. j melege szemmel láthatólag fokozódott, foly
— Dísztelen disz. Büszkén áll az izraelit*
kik a közös iskolát kárhoztatják, művelet gukat arra. hogy a hit szabványaitól el ne Csak nem rég olvastam egy ily közös jel ton törölte arczárói a verejtéket: pedig hitközség diszes uj iskolája s előtte a dísz
leneknek tartja, méltó és igazságos, hogy térjenek, hogy az ember rendeltetése a sir legű történelmi tankönyvet, mely a közös láttam, hogy már nem a hőség sajtolta ki telen deszkakerítés, telve belül fölhalmozott
álláspontját érvekké! támogassa, a mit én homályával nem végződik, hanem egy szebb, iskolák számára van szerkesztve. A refor- belőle a keserű csöppeket. Midőn utolsó kövekkel, szeméttel, piszokkal. Vájjon meddig
is megteszek s azután — győzzön az boldogabb, örökké tartó élet felé kell a matióról szólva azt is mondja — szóról szavam elhangzott, felkelt, s szó nélkül marad meg ez igy ? Valóban csodál juk, hogy
igazság !
hullámoktól, zavaros gyarló földi élet ten szóra idézni már nem tudom — hogy a távozott. Arczárói le lehetett olvasni a nagy az izraelita hitközség elöljáróságának nem
„Az élet kedves tanító ur ? az élet gerén vitorláznia. Ee hogy a tanitó urra 1G. században ogy jeles férfiú — értsd boszuságot, s ama balgondolatot, hogy én sérti a szemét az a sok — s z e m é t . S
épen olyan, mint mi vagyunk, ha mi hatásosabb bizonyítékkal éljek, menjünk Luther Mártont — lépett fel. ki a papok mindezt csak az ő boszantására mondottam, csodáljuk, hogy- a város hatósága tűri *
egyesek nem vagyunk is kiművelve, az vissza vagy két ezer évvel a múlt időkbe, által megrontott vallást helyreállította stb. hogy csak azért keveredtam vele vitába, tarthatatlan állapotot. Úgy látszik az
élet is vallástalan ; mert hiszen az életet, mit olvasunk a buzgó zsidókról? Azt, Ilyes hazugságot tanulni még csak megjárja hogy vallását ily módon pellengére állítsam. izraelita hitközség érdemes elöljárósága azt
mely alatt úgy hiszem a társadalmat érti, hogy a törvéhykönyvet (papírtekercs alak a protestáns vagy zsidó vallásu gyerme Pedig korántsem! hogy boszumat töltém hiszi, hogy majd a város közönsége togja
mi magunk alkotjuk, s ha az egyes részek ban homlokukra, karjaikra kötözték, a keknek, de ugyanezt kell tanulniok a rajta — ha ugyan ezt boszunak lehet ne azt a piszokhalmot elhordatni s az iskola
nem tökéletesek, sőt rosszahajlók, maga az minek bizonyára nemcsak az ő vallásosságuk katholikusoknak is, a kik a hamisittatlan vezni — nem tagadom, de hogy miért, faláig nyúló teret kiböveztetni. Ezt ugyan
egész társadalom is ilyen leszen. Ha kisded fitogtatása volt czélja, hanem az] is, hogy és nem ezélzatos történet alapján úgy bizonyosan nem is sejtheté. Ezóta nem jött hiába várják, mert ha esetleg a város meg
korában nem vetjük a gyermek fejébe az mindig szemeik előtt álljon az útmutató. oktatandók, hogy Luther nemcsak jeles felém jeléül annak, hogy neheztel a történ is csináltatja, nem ajándékba fogja tenni;
irás és olvasás mesterségét, a tudományokat, Hol találunk ily intő, figyelmeztető jelekre férfiú nem volt, hanem az utókor méltó tek miatt. Pedig meg lehet győződve a jobb lesz hát a szép épület díszének mega késő aggkorban hiába való lesz igyeke a közös iskolában ? Innen kihányták a megvetését érdemelte ki magának, mert nem tanitó ur, hogy én mindenkit tisztelek épen felelőleg kitisztogatni, kicsinosítani azt a
zetünk. így vagyunk az erkölcsi oktatással szentek képeit, kihányták annak feszületét, meggyőződése folytán függetlenítette magát vallásáért, csak azt a vallást azután meg szemétrakásos helyet.
is. A ki zsenge korában nem szokta meg kit a katholikus ember Istene gyanánt a katholikus egyház üdvös befolyású leg győződésből tartsa, kövesse annak parancsait:
— Az iparos tanonezok. Hogy mi az a
viselni a vallás üdvös igáját, az később tisztel és imád. Mindent találhat ott a főbb tekintélye alól, hanem szennyes lelkü- de ha valaki azért hugyja el vallását azért rakonczátlanság és pajkosság, arról csak
nehezen tűri meg magán, lerázza azt, mert gyermek, csak azt nem, a mire épen a leg lete, hogy Bora Katával, ezzel a Lutherhez vallástalan, mert más vallásban, illetve annak lehet fogalma, a ki látja, hogy
kedvesebb neki az élet szabadon, mert nagyobb szüksége volna: a vallásosságra hasonló apáczával egybe kelhessen. Ha még vallástalanul könnyebben áldozhat gonosz müveinek az iparos tanonezok, a mint a*
annak követéséhez van szokott, a mit való ébresztést. És mily eredménye lehet azt is hozzátesszük, hogy a tanitó magyará szenvedélyeinek, azt becsületre méltónak iskolából kibocsáttatnak. A mikor a kondás
rosszra hajló lelke sugalmaz.
annak, ha oly vallásu gyermekek vannak zat közben még jól meg is szokta toldani nem tarthatom.
este szétereszti a röfönezöket, olyan formán
Csak az iskola tehát az a hely, hol a együtt az iskolában, legközvetlenebb érint az említett köuyv hazug állításait, a
A távozó tnnitó ur után még legyen rohannak haza az iskolából ezek a paj**1*
gyermek tanult, becsületes, jóravaló hon kezésben, kiknek egyik része csalónak, katholikus gyermek nem fogja tudni, hová szabad azt a kérdést emelni: műveletlennek kölykek, de azok a röfögő állatok még sokkal
polgárrá válhatik. De alkalmas e eme fon gazembernek kiálltja azt, kit a másik rész hajoljon, a tanítónak higyjen-e, vagy pedig tart ja-e még ezután is azt, ki a közös iskola szolidabbak, a mennyiben — ha bár rendet
tos feladat betölthetésére az a közös iskola ?** legnagyobb jótevőjének, Istenének vall ? a tisztelendő urnák, ki őt a vallás igaz üdvös voltát kétségbe vonja? Én, ha még lenül is futnak — de legalább egymást ne®
„Miért ne volna alkalmas?*4 kérdé Lehetetlen, hogy a mindent kíváncsian meg- ságaira oktatja. A tanítónak, ha kötelesség- ezer oly jó barátot veszitek is el, mint a
nagy pathoszszal a tanító ur, a ki az éu gyelő gyermeki ész előtt föl ne tűnjék a szerüleg óvatosan beszél is, egy véletlenül tanitó ur. ha még ezer ily szomorú végű (?) teperik földre s nem marakosznak. ^ oS
czáfolhatatlan bizonyítékaim hatása alatt közte és társai közt létező különbség. elejtett szava, mely a más vallásu gyér párbeszédbe is kell bouyolódnom, ezután is iparos tanonezok, különösen a hentes fiaki
baromi brutalitással esnek egymásra a °v
alig.győzé a gyöngyöző verejtéket töröl- Krisztus keresztje a zsidóknak botrányko- mekek hitére vonatkozik, elkeseredést okozhat,
getni, a minek szerfölött örültem, mert ez zása lön, s igy teimészetes, hogy a zsidó I és épen ez czáfolja meg azok állítását, a , mindig, de mindig kárhoztatni fogom, mert otrombán eldöngetik a gyengébbeket, hogy
biztos jele volt annak, hogy bensejében már ■gyeiinekek kedvéért a keiesztvetés is el ikik szerint a közös iskola a vallási súrló | hitem, meggy özödésam és tapasztalásom imegérik az ütlegeket Kiheverni. S ha •
|erre kényszerítenek.
rendőr közbe lép, kiröhögik, kifigurázzák •
Mohács mintegy 15 éve, hogy a hala teendők az előkészületek. Mindenkinek meg
külön állami intézmények alatt, egymástól
eltérő speeziális kultúrával fejlődtek, sőt dás teréről letért, falúvá törpült, rendezett kell tennie a maga dolgát, de különösen
gyakran egymással nem csekély ellentétbe tanácsú városból nagyközséggé zsugorodott azoknak, a kik „patres conscripti**, a város
is jutottak ; több hatalmas európai dynasz- össze. Mankót adtak a kezébe, mivelhogy atyái.
Mohács közéletének szinjátékában egy
tának a szétdarabolt állapot tettleges tá nehány népboldogitó izgatásra a nép, az
mogatása : végre némikép még a tökéletes istenadta nép követelte a mankót: törők nem legérdektelenebb jelenet tog nehány
nyelvegység hiánya is, mely szerint például tátva kiáltotta a félrevezetett plebs, hogy nap múlva lejátszódni. Élső pillanatra nem
a nápolyi a piemontit, a szicziliai a rómait nem tud a maga lábán járni. És még tűnik talán nagyon fontosnak a színmű e
vagy toscánait alig. vagy épen nem érti büszke volt saját gyámoltalanságára, kér része, csak akkor, ha az előrebocsájtottakat
meg stb. stb. : mindmegannyi oly életbevágó, kedett az eredménynyel, melyet apostolai igazán átértjük és átérezzük. 1 j jegyzőt
erős akadály egy ország politikai egyesíté „sikerének állítottak a jóhiszemű együgyű- választ Mohács. E kérdés más körülmények
sére, hogy annak tettleg mégis bekövetkezett ség előtt. Eldobta magától a jogot, mint közt nem érdemelne ennyi szót, de ma fon
valósulása első pillanatra csakugyan mese eldobja életét az öngyilkos, csak azért, mert tos mozzanata a jövő csatatervének. A kit
a haladás ellenségei megutáltatták vele a most választ Mohács jegyzőjének, az ^ lesz
szerűnek látszik.
Nézzük már most, hogy ezen összesé- jogot, az e jogon élősködők helyett. Rend Mohács rendezett tanácsú város.. . főjegyzőjévé’.
gökben véve óriási gátló okokkal szemben, szer változást, igazabban visszafelé haladást nem szabad tehát egy, „falú jegyzőjét44 ül
mik azon akadályok, melyek a magyar követelt a helyett, hogy lerázta volna tetni be a székbe. Árpád, Doboka, Szűr
függetlenségi programm valósítását hátrál magáról azokat a tehetetleneket, és tudat községek követelményei, uraim, végre is
tátják ? Valóban aránylag elenyészőn cseké lanokat, kik a város közéletében vezér nem lehetnek irányadók ma egy fejlődni
lyek ! Mindössze is a nemzet kisebb-nagyobb hatalomhoz jutottak, de kiket az újabb akaró városra nézve, Mohács mértékének
részében az erélyes akaraterőnek s önbiza aera túlszárnyalt, elhagyott, múmiákká mégis csak „magasabb“-nak kell lenni az
lomnak most még fogyatékos volta; a jelen változtatott. Erezte a nép a bajt, de nem ujkorszakot közvetlen megelőző napokban.
miniszterelnöknek azon politikailag ment ismerte a baj okát. A nép úgynevezett Szorongást érzünk és sajnálatot megyénknek
hetetlenül demoralizáló ténye, hogy 10 évi barátai pedig felhasználták ezt a „tudat- a Duna folyam mellett fekvő városa iránt,
ellenkező, nagyrészt fényes küzdelem után lanság“-ot saját czéljaikra. Kényelmetlen ha az ottani közhangulatnak mondott „tej
átment „a másik táborba*1, mi által ezrek volt rájok még az a kis világosság is, mely bólongatások fölött meditálunk. Hát nincs
jobb hitét megingatta ; a nép maga jóértei* a mohácsi tanácsterem zöld asztala körül már Mohácson gondolkodó fő, nincs már
mii lévén, néhány nemzetiségi izgatónak néha-néha felderengett. Tényleges hatalomra ott önérzet, nincs akarás, nincs szégyenpir ?
hiú fészkelődése, mit, ha a magyar állam- vágytak, gazdálkodni a város javaiban, Hát már minden zsákmányúl esik a komaeszme ellen irányul, elfojtani mindig hatal azt pedig szakavatott közhivatalnokok ságnak, atyatiságnak, a családi érdekeknek,
munkban állt, áll s még inkább fogna állni mellett nem hitték elérhetni. „Kis törvényt — még a község jelen és még inkább
független nemzetül : a lajtántuli tartomá nekünk !“ hangzott Mohács utezáin. Nem jövő érdeke is? Ma, mikor az egész czivinyokban mindinkább már csak szórványosan kellett nekik az „úr“, mert ők akartak lizált világban az igaz képességet együtt
jelentkező „rögeszme*1 az u. n. birodalmi lenni az „elöljárók**. Hatalmas lett a kívánják az intensiv műveltséggel, szélesebb
egységre nézve; végre alkotmányunk másik vezérek népszerűsége és olyan mint a látkörrel attól, kinek a közéletben vezér
tényezőjének, az államfőnek, a fennálló köz rohanó áradat, legyőzte a legerősebb szerepet adnak a kezébe, — ma, midőn a
jogi rendszer védői által székiben vitatott, gátakat is; de hogy is ne, mikor az volt a eharlatánok kora lejárt, ma, midőn a
de be nem bizonyított, sőt alkotmányunk jelszavuk, hogy: a mi népünk szegény, hivatali állásokra képzett és képesített
sértése nélkül soha be sem is bizonyítható keserves verejtékével nem hizlalhatja az embereket a legnagyobb számban kaphatni,
idegenkedése a dolognak czélba vett uj „urakat!** Valóságos pórlázadás dühöngött ma a mohácsi közhangulat a táros jegyzőjét
rendjétől, ha többségre kerülnénk is. Első Mohácson és — Dózsa szelleme győzött; mé</is a colt bocskorosok, bábosok és yinezérek
pillanatra világos, hogy most felsorolt magyar a jog és a haladás fölött temetési éneket soraiban keresi! nem akarunk féireértetni :
talán senki nálunk nagyobbra nem becsüli
gátló okok a fentebb előadott olaszországiak zengtek a sötétség s irigység papjai.
És Mohács a mankóval kezében meg az önművelődést, senki jobban nem tiszteli
mellett úgy számra és politikai fontosságra
az
igazán „saját erejéből** magát felkűzdött
mint benső tartalomra s horderöre nézve állt. Most is ott van a hova húsz évvel
csaknem elenyésznek — innen van a z , ezelőtt elért, vagy ha egészen igazságosak egyént: de mert ismerjük az alapos műve’
ismételve mondom, hogy az olasz egység akarunk lenni, még bizonyos tekintetben dés nagy nehézségeit, mert jól tudjuk, hogy
fenséges példáját sohse szűnjünk meg meg „hátrálást** is kell constatálnunk. Szegénye különbség van műveltség és modor közt,
figyelni, sőt hangsulyozuk. a hazafias nagy dett vagyonban s általán aligha valami mert igazságosak tudunk lenni és elismeré
sokat gazdagodott szellemben ; nincs érzéke síinket meg nem vonhatjuk attól, a ki
czélunkért való nemes küzdelem közben.
A mondottak kikerekitéseül még csak a szép. a hasznos, a közjó, az igaz és hosszú éveken és nagy áldozatok árán sze
ennyit: A magyar függetlenségi s a per- igazság iránt, mivelhogy — csak egyetmást rezte meg az érett műveltséget és a
sonalis unió alapján sarkaló programm sorolunk fel — utczái rondák, egészségtele chablonrendszerű vizsgálatok keretébe igazán
könnyen valósítható, ha magunk akarjuk nek. roppant terei holtan terülnek el. a nem is vonható képességet, épen azért nem
tettleges érvényülését, ellenben, ha önmagunk lakosság élete és vagyona ázsiai biztonság tarthatjuk egyéni" jogúnak az „önképzést**
nem akarjuk, nem lesz az „kivihető*4 soha, nak van kitéve, a lopás, csalás legvak az iskolával. Ezen az alapon áll a törvény
legfeljebb azon egyetlen esetben, ha az eu merőbben és a legrendszeresebb stratégiával is: átmenetképen engedményeket adhat az
rópai konstelláeziók úgy alakulnának, hogy űzetik minden istenáldott napon és éjen : 1883. 1-só" törvényezikk, de Mohácsnak meg
mellőzhetlen nemzetközi követelmény lesz kórháza, középtanodája nincs, a kereskedelem joga van választani az értékesebbet.
Eszünk ágában sincs egyes személyek
úgyis annak életbe hívása. Akkor ugyan hanyatlik, a nép eladósodik, a hitellel a
mindazok, kika kivihetetlenséget prédikálták, sötétségben a legnagyobb visszaélés történik, mellett korteskedni, ilyen szerepre soha se
vállalkozunk,
csak meg akartuk világítani
összefont karokkal tétlenül várhatják, illetve az ízlés a nyilvános kényelem, a közesin,
tapasztalhatják majd a programm kivihető a jóakarat, a becsületesség, a kötelesség, a a „sötét** láthatárt. Biztos tudomásunk van
ségét. de az európai fölvilágosultabb nemzetek korszellem megértése Mohácson csaknem arról, hogy a megüresült jegyzői állásra
s maguk a történelem lapjai is menthetlenül ismeretlen fogalmak. Nincs igazi vezető, igazán kvalifikált s a műveltség szép szín
rájok fogják sütni azon szégyen bélyegét, nincs eszme, nincs ezél, irán y ! Sötétség, vonalán álló egyének fognak pályázni,
hogy magyar létükre mitsem működtek babona, rágalom, irigység pedig lépten válaszszon Mohács magához méltó jegyzőt!
nyomon. Kell, hogy megszánja már a Ez alkalommal a képviselőknek meg kell
hazájuk önállósításában.
gondviselés e szegény várost és kell adnia gomlolniok. hogy a községi törvény Gi» ik
egy Mózest, ki a tévelygés púsztájából szakasza értelmében a jegyzők élethossziglan
M o h á c sró l a m o h ácsiakn ak
választatnak s hogy ugyanezen törvény
kivezesse e jobb sorsra érdemes népet.
.
— Egy kis m*nuutt>. - —
Késik, nagyon soká késik a férfiú, a 71 ik szakasza szerint a rendezett tanácsú
A ki Baranya vármegye hatósága alá megváltó, ki e félrevezetett község vezérle városok jegyzői lehelnek azok is kik csupán
tartozó legnagyobb községnek, Mohácsnak, tére vállalkozzék, késik a tűzoszlop is, mely a jegyzői vizsgálatot állották ki: mely két
közéletét éber figyelemmel kiséri, a ki e szó a helyes irányt megmutassa a mai sivatag praemissából következik, hogy a november
szoros értelmében vett „nagy** községnek ból. zűrzavarból. Ma még csak törzsfönökök ló ikén megválasztandó jegyző a legkönyebközügyei, viszonyai, fejlődése, vagy ezutóbbi- vannak s ezek részint nem ütik meg a ben lehet még Mohács rendezett tanácsú
rak akadályai iránt igaz s önzetlen érdek vezér mértékét, — nagyságát, részint a városban a — főjegyző! Kezdje már most
lődéssel viseltetik, annak lelkét gyakran közérdek kárára kicsinyes szempontból, meg a város képviselötestüsete a haladást
foghatja el szorongó érzés s kínzó aggodalom. egymás iránti féltékenységből, az úgyneve — előre.
Es van-e felvilágosodott a közügyekkel zett „népszerűség“ elvesztésének félelméből
törődő lakója Baranyának, ki a megyének nem mernek a gyökeres gyógymódhoz fogni.
már lakosságánál, nemzetgazdasági viszo A tűzoszlop. a helyi sajtó még halvány
nyainál fogva is legjelentékenyebb községe színeket sem láttat. De a rendszerváltozás
— Halottak estéje. A szív kegyeletes
iránt egészen közönyös tudna lenni; van e. kérdése már megérett, itt a tizenkettedik ünnepe, midőn a sírokat megkoszorúzza az
ki süketté akarná magát tenni, szivét jég- óra. \ alamiképen hogy nem világítunk ma Isten örökvilágában hívők sokasága, kedden
kéreggel körülvenni akkor, midőn a megye már mécscsel. nem olvasunk faggyúgyertya folyt le. Valóságos népvándorlás volt a
legfontosabb városának nagy bajáról csak mellett, nem utazunk delizsánczon, nem temetőkben. Mindenki, a kinek kedves
egy feljajdulást is hall? Nem hisszük. haiezolunk kováspuskával: akképen a sutba halottja pihen ott lenn, hol mér „nem fáj
Széles e megyében nem találkozik egy is fogjuk dobni a — kupaktanácsot!
semmi, híd oly édes megpihenni** — föl
ilyen. A közélet emberét e megyében Mohács
Addig is azonban még bekövetkeznék kereste a szendergő por csendes tanyáját s
betegségének hire közönyösen nem hagyhatja. az újjászületés nagy napja, már ma meg kön} áztatott koszorút helyezett rá s este
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Szó'a ötlete támadt, hogy a csövet, miután abba
Trutya uramnak ugyancsak volt esze,
— Hehehe ! — vihogott tovább a pajkos Nem tudta elgondolni, hogy honnan veszi ó
mi szó. de ez már valósággal nem járja. újonnan puskaport töltött, betette a befütött inas — teremtuescse! van esze az én maisz- kigyelme egyszerre azt a nagy lelki erőt, hogy még ideje korán elmenekült a vihar
Elvárjuk, hogy a rendőrkapitány sorainkat kályhába, Ezen eljárásnak aztán az a vég térné asszonyomnak — csakhogy nem sok. hogy még a felesége ellen is tel mer lépni. elöl, melyet enmaga felidézett. Nem jó olyan
figyelmére méltatja s ha már a közönség zetes eredménye volt, hogy a puska csöve Erőnek erejével nyerni akar a lutrián. A
— Hiszen eddig nem igy volt ez — kor a felesége körül lenni, mikor kitör
érdekében nem is, de a policzia tekintélyé csakhamar elsült ugyan, de a golyó a vin mióta én a gazdámat szolgálom — a minek gondolá magában és igaza volt.
belőle az indulat.
i t megóvása érdemében megteszi a sziik- czellér feleségének a lábába fúródott.
Trutya uram azalatt a pitvar elé ért.
Miska is bizonyára igy vélekedett,
már van vagy három esztendeje — minden
jéges intézkedést, hogy ennek a gyalázatos
áldott
héten
a
lutriába
küldözget.
Persze,
Ott
pihenőt
tartott.
Lehet,
hogy
nem
volt
mert
mialatt Sára asszony igy dúlt fűlt
— Orvvadaszat. Hogy Baranyában az
rakonczátlanságnak veget vessen.
orvvadászat jobban dívik mint az országnak hogy gazduramnak minderről mit sem sza még egészen tisztában mondókájával; lehet haragjában, ő egy ugrással a műhelyben
— Művészét. Az Arany szobor pályázatra bármely részében, vitatni felesleges, mert bad tudnia, mert ha tudná, ha csak meg az is, hogy még sem tartotta olyan csekély termett s ott a forgácsok közé bújva, a
7 pályamű érkezett be Budapesten. A beadott bőven tapasztalhatják, azok, a kik a vadászat
sejtené, hogy az én édes maiszterné asszo dolognak a feleségével szembeszálni. Annyi világért ki nem mozdult volna az nap többé
pályaművek közül Kiss György munkája iránt érdeklődéssel viseltetnek. Nincs vad! nyom milyen módon kótyavetyéli el az ő bizonyos, hogy kényes helyzetbe sodorta odújából.
említhető első helyen ; a legsikerültebb. Ez az általános panasz s miért nincs, mert kigyelme pénzét,hát bizony olyan csetepatéi magát.
Sára asszony alig győzte haza várni
Megyénk szülöttének eme újabb sikerét, azt azt a csekély vau állományt, melyet az kerülne ki belőle, hogy n o !
.Miska az akáczfa mögé húzódva, csak ezen a napon az urát. Már a delet rég el
hisszük velünk együtt az egész város e. idők mostohasága, a kártékony vadak cl
— De nem tudja a boldogtalan. Én leste, hogy mi lészen vége mindennek. Már it ára ngozták volt, de Trutya uram csak nem
megye művelt közönsége örvendve veszi tu nem pusztítanak ; a vadorzók lövöldözik meg minek szólnám el magamat ? — leg hogy jó nem, azt bizonyosra vette, ismervén mutatta magát. így elmúlt a délután, sőt
domásul.
agyon s a hatóság, mely hivatva volna e feljebb Istenesen eldöngetne érte, a mint a maiszterné asszony virtusát. Ember legyen az est is és Sára asszony még, mindig hasz*
— Express. Ha valaki sürgős ügyben bajnak elejét venni, szemet huny. A sport hogy bizonyos is, hogy azt tenné. Hiába, a gáton, a ki véle ki akar kötni. Lelki tálán várta haza az urát. Éjfél felé már
levelet ir s azt akarja, hogy a levél az kedvelők, kik busásan adóznak s fizetik a hálátlanság a világ sora! Aztán ez még szemeivel már látta is azt a „ne mulas“-t, beleunt a várakozásba, s azért lefeküdt;
illető helyre
való
megérkezése után vadászati bért, félnapot, két határt is be csak bagyján volna, de mit szólna a dolog a mely itt nyomban bekövetkezik.
aludni azonban drága kincsért sem tudott
Gondolataiból egy erős rikácsoló női YullJH.
a * o n n a 1 kézbesittessék, ráírja a járhatnak, inig egy-pár nyulat, vagy foglyot hoz a maiszterné asszony ? — az meg épenhang rázta fel.
borítékra, hogy : „e x p r e s s, és föl ejthetnek zsákmányul. A minap egy bara séggel mind a két szememet kikaparná.
Épen az éjfél utáni kettőt ütötte el a
Hé, Miska te ! megjöttél ? — Gyere toronyóra, midőn Miska, ki szintén nem
adja a postán s az ilyen levél aztán nyai község határában volt alkalmunk
— Jobb sorsom van nekem igy. Maisz
azonnal kézbesittetik a ezimzettnek. akár vadászni, hol évekkel ez előtt valóságos terné asszonyom a titoktartás fejeben úgy m á r! . . . No, hány esztendőre mozdulsz tudott elaludni, mivel tán sejditette, hogy
a ma átélt eseményeknek még egy kis utó
nappal. akár éjjel ju t is rendeltetési vadaskert volt. Egy-egy nap 25—30 nyulat tart, hogy tulajdon édes gyermekét se meg ! ?
Ez a maiszterné hangja volt.
helyére. Van azonban rá eset, mint a mikép lőtt 10—12 vadász, ma ott 12 önkitek 14 jobban.
játéka is lészan, nehéz léptekkel hallott
— Jaj nekem! — reszketett bele a valakit belépni a pitvarba.
Pécsett is megesett hogy az ,,express44 hajtóval, nagy erőfeszítéssel 13nyulat sikerült
— Aztán meg hát minek is csinálnék
megtévedett s ennek következtében el is lőni.
Azután ismét mély csönd borult az
A vadászaton egy járásbírósági galibát a nemes famíliában. Haszen a gazd- szegény inas.
— Jaj, a feleségem ! — fohászkodott a egész házra, — ő is csakhamar elaludt . . .
késett. Mohácsról indítottak meg egy ilyen hivatalnok is volt, ki fölkereste a esendői - urain se jobb a deákné vásznánál! ? No
levelet „express44 és hát oly nagy volt a tanyát s kérdést intézett a csendőr-őrsveze bizony, meg van ü kigyelminek is a maga pitvar előtt Trutya uram. Elment most már
pécsi postán az ..express44 buzgóság. hogy tőhör., hogy vájjon nem e veszik észre az gyengéje — nagyon szereti az isten áldását! a kedve Sára asszonynyal szembeszállni. Csak
Másnap Miska már kora reggel talpon
volt. Szeget ütött a fejébe az a nagy csön
a levél ezimét csak úgy ..express4' olvasták orv vadászokat, a mint lesen 1edu irogatjak Van agy néha, hogy reggeltől öreg estéig, már ne is volna itten.
Mármost mihez fogjon ? Bizonyos, hogy desség, a mit a háznál észrevett. Sehogy
át s hevenyében el is expressültették az a nyulakat V ,De bizon rajta is csípjük öreg estétől meg kivilágos kivirradtig egye
express-szolgával a — „N á d o r“ szál őket — válaszolt az őrsvezető— dehiába.“ bet se tesz, minthogy a szőlő nedvét kóstol, ha még tovább is itt marad, hát nagy baj sem tudta elgondolni annak okát, hogy a
lodába. mert valami ,,N á d o r ” féle — „Hogy — hogy ?“ — „Hát ha cl is gatja. Hordja is a pénzét Mózsi gazdához támadhat belőle. Az meg már egészen bi maiszterné asszony mért nem ezibálta föl őt,
szó is volt a levélen. A szolga összevissza vesszük e fegyverét s bejelentjük, nem tör hogy otthon meg ne penészedjék a ládafiók zonyos, hogy megest ő fogná a rövidebbet meg a többi cselédséget. Hiszen eddig ez
volt a regula a háznál.
járta a ..Nádor*4 minden zegét zugát a No. ténik semmi baja az illetőnek. A minap is jában •. . De nini ! — csak most veszem húzni.
Itt tenni kell valamit. Körülnézett.
1-től a dupla n ig. de mind hiába, csak elvettük egy molnár fegyverét s azt mondta : magam észre, 1. >gy mialatt én itt. el fecseg
Kíváncsisága nem engedő nyugodni.
nem találta a czimezett urat sehol. Végre majd visszaadja a főszolgabíró ur: mindössze tem a drága időt. az alatt a maiszterné Örömmel vette észre, hogy Miska még min Oda sompolygntt a lakházhoz s az ablak
sikertelen fáradozás után vissza a posta két pár réczémbe kerül.“ No hát biz ez asszony bizonynyal türelmetlenül várja már dig ott ólálkodik az udvar közepén. Hozzá mellé lapulva, bekandikált.
télé veszi útját s útközben találkozván nagyon szomorú állapot.
Szinte visshahökkent azoktól, a miket
a lutriezédulát. — Ejnye csak tudnám merre sietett.
Veréb Jankó úrral, gondolván, hogy ennek
— Miska t e ! Hallod-e ! — Nesze fogd oda benn látott.
- - A legmagasabb udvarnál a Krondorfi van, hogy mielő' b átadhatnám 6 kigyeimé
mindenkit kell ismerni Pécsett, megszólítja, savanyuviz képezi a legkedvelteeb asztali nek. Nekem már úgy is szinte a markomat ham ar! eben a lutriezédula - add át ma
Trutya uram ott ült az asztal mellett
vájjon nem e lenne szives meg romlani, italt. — Soha ezelőtt ásványvíz oly kedvező égeti.
gad a féleségemnek. Én majd csak akkor szomorúan — bekötött fővel. Sára az meg
hogy hol található a czimzett: dr. l ’nger fogadtatásban nem részesült, mint ez : szá
Ezzel a lakház tele sompolygott és a számolok be ö kelmével, mikor haza jövök. egy nagy vederből borogatást rakott arczára
— Soh'se fogom biz é n ! Szebben esik közbon nagyokat sóhajtozva. Az asztal alatt
János köz- és váltó ügyvéd.4* Veréb Jankó mos barátait érdekelni fogja, hogy ezen nyitott ablakon be-bekandikált. hénehóba
pedig egész halmaza hevert a széttépett
barátunk kézbe vevén az express levelet, páratlan minőségű savanyuviz idei elküldés pedig még egy halk „pszt" et is hangozta a‘, ha gazduram adja át.
— Kölyök, parancsolom ! — Nesze fogd ! jiapirdarabkáknak. mikben Miska rögtön a
leolvasta róla, hogy biz az a dr. Unger mennyisége a 3 millió palaczkot megüti. — tott.
Miska vihogva vette ismét át a rés maiszterné asszony által négy éven keresz
János köz- és váltó ügyvéd — a mint elég Pécsett főraktár van Simon Jánosnál.
Trutya urain ezalatt, ámbár egy árva
tül gyűjtött lutriezédulák foszlányaira ismert.
világosan olvasható a levél boritékán kukot sem értett a távolaid) álló Miska kontót.
Sára asszony épen akkor jelent meg
Miska csak káprázatnak vélte az egé
Budapesteu, Nádor-utcza 17. szám alatt
beszédéből, valódi birka, türelemmel guggolt
lakik. így esett meg a kuriózus eset. hogy
a növénykerités aljában. El nem gondolhatta, egy jókora piszkaiéval a pitvar ajtajában. szet. Pedig nem volt káprázat, sem a gonosz
Csarnok
— Ahá, berekben a farkas.
lelkek ineselkedése — való igaz volt a mit
az expresset ..Budapest. Nádor-utcza4' —
hogy miben sántikálhat az a gyerek. Ledig,
— Jaj, a feleségem ! — Nem akarok látott.
— helyett — Pécsett a ,,Nádor“-ban akar
hogy valamiben mesterkedik, azt Trutya
A lutris ezédula
Négy hosszú esztendő óta e napon volt
már
kora
reggel
—
él
lommal
összeperelkezni
uram Miskának halk motyogásából, meg
ták kézbesíteni.
— Életkép.
abból a ezédula formából következtette, ö kelmével. — S azzal Trutya uram a először igazán csöndes a ház a mi Miskának
— Gyogytar vizsgalat. Dr- Hölbling Miksa
Irta : k lement Alajos.
melyet az kezében rejtegetett Kíváncsisága j lehető leggyorsabb módon kirobogott a nagy szinte rosszul esett, annyira megszokta már
megyei tiszti főorvos m. hó 24-én reggel
a természete a maiszterné asszony örökös
— Né te. né ! . . . még most sem lá csak fokozódott, midőn Miska az ablak alá kapun.
Mohácsra érkezvén, a járásorvos kíséretében
Szegény Miska búsan tekintett elinaló zsörtölődéseit.
az ottani két gyógytárt és a d. szekcsőit tom jönni!? Pedig már több egy álló óránál, kerülve, be-bebob’ngatott.
gazdája
után.
Truttya uram is, a helyett hogy mint
Nem
is
.-'.Miatta
már
most
tovább
aj
még az nap. a n.-bólyit pedig másnap meg hogy oda van az a gaz lurkó! — hogy
— Na tessék ! — sóhajtott aztán — máskor Mózsi korcsmája felé venné útját, a
leshelyén. Le--un s óvatosan feltápászkodott
vizsgálta. Miként értésünkre esett, a főorvos veszne oda a lustaságával együtt !
Körülbelül ily forma szavakban adott s lábujj he: \ a járva, az ablakhoz közele most meg már rajtam marad az egész teher. műhelybe téved s oh csodák csodája, napestig
mindent a kellő rendben talált és igy meg
Ugyancsak csávában hagyott. Bár a hátamat szorgalmatosán gyalul, enyvez s munkál
kifejezést elégedetlenségének nemzetes Trutya dett.
elégedetten távozott.
Miska éji abban a pillanat an fordult, is magával vitte volna, mert félek, hogy kodik.
Mátyás asztalosmester uramnak kedves élete
Hymen. Szőke Imre fővárosi vendéglős párja : az öreg Sára asszony, midőn hasz vissza, midőn Tmfva uram a háta mögé helyette nekem duplán jut ki abból a pisz
Miska meg azon törte az eszét, hogy
eljegyezte Jiiger Irmát. Jager malomtulaj
vájjon mi okozhatta ezt a nagy változást a
talan várta haza a Miska inast, a kit — került. Szinte bányát, vágta magát, annyira kaiéból.
donos leányát Péesváradon. — Gyöngyi mint ö kigyeltne maga is mondja — már megrémült. Ijedtében még a lutriezédulát is j
Sára asszony pedig ezalatt ugyan csak házi regulákban. Mikor pedig épenséggel
Izsó a r.épszinház tagja, ki egypár év előtt több egy álló óránál, hogy elküldött a lutriba. elejtette, mit gazduram nem is mulasztott türelmetlenkedett már, mert az ámbitusra nem tudta kifundilni bolond eszi vei, hát
Pécsett is volt, nőül vette özv. Breitnerné
kiállva,
újból neki eresztő rikácsoló hangját. azzal vigasztalódott, hogy — hiszen nem
el
gyorsan
felvenni.
Az ám a lutriba. Szenvedélye volt Sára
szül. Guttman Irma asszonyt.
— Miska te ! hallod-e hát megsiketültél, lesz ez sokáig igy ! Megsüthetnék azt, ha
Szegény Miska már m o st m é g Jo lib an
asszonynak a lutrirakás. Négy esztendő óta
hogy nem hallod a szavamat ? ! — No állasz-e ez már most mindig igy m aradna! —
— Halálozás. Komáromv István felső- nem múlt el olyan hét. a melyen ő kigyelme megijedt.
— Micsoda ezédula ez ? — kezdé rá no! Mit bámészkodói o tt? — Mozduljt már. Ezeket gondolva eldudolá kedves nótáját,
ireghi ^Tulnamegye) plébános hétfőn okt. hatvan-nyolezvan krajezárt belé nem rakott
a
ki lelke van !
hugy:
hó 31-én hajnalban életének 72. évében volna. Csodálatos az egész dologban csak az. Trutya uram maisztrami auktoritással.
Miska egy ugrással Sára asszony előtt
— Ez . . . ez — lutriezédula ! — hebegé
meghalt. Evek óta szenvedő volt, a halál hogy e hosszú idő alatt egyetlen egyszer
M egvirrad még valaha.
termett.
ki a megrémült inas.
Nem lesz m ind ig éjszaka . . .
azért valódi megváltás volt reá nézve. sem szolgált neki a szerencse.
— Ihol vagyok, instálom !
— Hát még is jól hallottam, hát csak
Mintegy tizenkét évvel ezelőtt szélhiidés
Hanem azért ő csak rakta, rakta tovább j
Pedig
csalódott — soha sem virradt
— Hol kuncsorogtál egész mostanság ?
érte. mely olyannyira megbénította, hogy szünet nélkül, hét bét után, még pedig foly j ugyan igaz — folytató Trutya uram nemes
nem csak beszélő képességétől fosztotta meg, vást egy és ugyanazon számokat, mert attól haragra gerjedve — a mit az emberek — hogy vesztél volna a pokolba lustasá fel többs Trutya uram házában a lutrijáték
csillaga. Letűnt az örökre. Hogy voltaképde még arra is képtelenné tette, hogy Írással fél, hogy ha egyszer elmulasztaná azokat utón útfélen rebesgetnek, hogy az én felesé goddal e g y ü tt!
— Holló! hátha osztég velem együtt a pen micsoda bűverő tüntette le annak titkát,
tudassa kívánságát. így sinlett ekkoráig, rakni, hát bizonyos, hogy ép akkor kijön gém minden pénzemet a lutriba hordja ? —
s a plébániát adminisztrátorok igazgatták. nének. És Sára asszony, ki még néhány év És te mindezt jól tudtad, gazkülyük s nekem ; nagy teriió is veszendőbe menne ? — S azzal Trutya uram meg az ő kedves élete párja,
az öreg sára asszony sohasem fedezték fel
somolyogva nyujtá oda a lutris ezédulát.
Az elhunyt, született Zimányon Somogy előit mint szelíd s jólelkii gazdasszony volt mégis soha egy szóval sem mondtad ?
— Mégis csak kitanult egy kópé vagy a kiváncsi szomszédoknak. — magukkal vitték
— Jajjaj! olyan ártatlan vagyok az
megyében 1815-ben s majdnem egész életét ismeretes messze földön, utóbbi időkben anya sirba.
mint káplán és plébános kevés megszakí nyira beleliáborodott a lutrijátékba, hogy egész dologban, mint a maszületett bárány. te, hallod-e !
— Haszen, ha olyan nem volnék, a
— Á rtatlané? — Hát most is mi
tással. I r e g h e n t ö l t ö t t e , melynek 31 szünet-szüntelen csak az járt a fejében, hogy
évig volt plébánosa. Jó napjaiban népszerű mi módon nyerhetné meg a főnyereményt. dolgod volt itt? — mit kerestél az ablak milyen vagyok, hát bizony rég lábat adott
irodalom.
volna már a maiszter uram.
ségnek örvendett, szívélyes magyaros modo Midőn pedig azt látta volna, hogy minden alatt, mi ?
háziasszony4'. 42. száma a következő
Már ugyan miért, te! fürkészett to tartalom..Am almagyar
— Én . . . semmit, instálom! azaz, hogy
rával megnyerte magának a népet, eleven számítása, minden tépelödése haszontalan s
jelen t meg: I. F ö l a | > : A m agyar nőkhöz.
vább Sára asszony.
kedélye s tapintatosságával az értelmiséget. hogy pénzecskéje is mindjobban fogyatkozás hát — voltaképen . . . tulajdonképen . . .
— A tanítók menliáza. — Vendéglátás. — Orvosi
NI iska a vállát rángatva, egyet hunyo tanácsadó. - - H ázi g yó g ysze rtá r.— T oille tteszerek.—
— Beszélj! s egy szót el ne hallgass
Temetése mindenszentek napján délután volt nak indul, sőt talán ma holnap ily utón
Ruházat. — Befőttek. — Gyümölesgazdaság. — Szoba
nagy részvét mellett. A gyászszertartást módon utolsó garasocskája is veszni indul, abból, a mit tudsz, ha csak azt nem akarod, rított a szemével.
— Találm ányok.
Házi állapotaink. —
Hát. bizony csak azért, hogy maisz kertészet.
S z e g f ű Mihály ezim. kanonok, ozorai annyira elfogta az izgágaság, úgy rákapott hogy kitegyem házamból a szűrödet !?
H áztartási gazdaság.
Konvhászat.
H e ti étlap. —
— Dehogy akarom azt, dehogy akarom! terné asszonyom minden áldott héten a — Hogyan főzzünk, süssünk"? stb. I I . . . M n n k a n t á n . 4'
esperes plébános végezte. A megboldogult a házsártoskodásra, hogy senkinek sem volt
lutriba küldözget.
Szép irodai n i m ellé klap.— Alom . — Vidéki élet. —
— Akkor hát beszélj szaporán !
hamvainak legyen könnyű a föld !
maradása mellette.
Sára asszony nagyot ugrott ennek hal Caesar. — Hogy ju to tt az öreg n r fiatal feleséghez, (fo lyt.)
— Nem lehet, nem lehet!
Legkevésbé volt azonban nyugta mel
— Iszonyú gyilkosságnak esett áldozatul
Irodalom és művészet. — Gondolatok. — A kétszarvu
latára. Szinte kikelt a képiből, mikor rá ember.
— Micsoda, nem lehet.
I I I . R e g é n y m e l l é k l e t . „A m ire a mama nem
Dohos István tárkányi béres. Október 3*i-án lette jámbor férjének, Trutya uramnak,
— A maiszterné asszony azt mondta, förmedt Miskára :
gondolt." (Regény folyt.)
meglátogatta jovánczai rokonát, a bírót. kinek egyetlen hibája csak az volt. hogy hogy agyon ver. hacsak egy árva szót is
— Mit mondasz? — hogy mondtad?
jobban
esett
torkának
a
Mózsi
gazda
lőréje,
6yakorlati kereskedelmi tudományok 25. füzet.
Ennek a pinezéjében mulatott 11 óráig.
hát megtudta ?
kitalálnék szalasztani a számon.
Ismeretterjesztő, havonkint kétszer megjelenő folyó irat.
Ittas állapotban indult útnak ki a pusztára. mint feleségének örökös perpatvarkodásai
Miska nem merte még egyszer ismételni Szerkeszti és kiadja Z aliá r G yula taná r a m agyar pénz
Micsoda, a feleségem mondta azt?
De a gyula-jovánczai páskom földeknél tovább fülének.
El is párolgott illendüképen hazulról, — Ejnye, te kötni való, te! — hát ki az a mondottakat, hanem csak a fejét rázta intézetek országo. nyugdíj egyesületének igazgatója; a
nem mehetett. 31 én este találták meg. A
budapesti k ir. törvényszék, a Budapest fővárosi arvaszék
„igen -re.
ur a házamnál, én-e vagy a feleségem ?
és a budapesti k ir. kereskedelmi és váltótörvényszék
jobb szeme késsel van kivágva az arcz- ha violaszinbe játszó s arezának kétharmad
És hogyan tudta meg, te tepsifüles hites szakértője keresk. ügyekben- Budapest, 1887.
Engedelmével •— maiszterné asszony.
részét
elfoglaló
orra,
még
ideje
korán
meg
hussal együtt. A vágás kört képez. Az egész
De már erre nagyon in- regbe jött nemes
Szerkesztő és kiadó hivatal: Budapest. II. kér . A lbrechtszimatolta
a
vihar
kitörését.
Wcz a fölismerhetlenségíg össze van vagdalva,
Haszen, ha tudnám ! Magam is csak út 8. szám. E lőfizethetni : (1 évre) 8 írtta l. 12 füzetre
Ép most is, nehogy kedves oldalbordá nemzet,es Trutya uram, hogy öt még a
ngy. hogy iszonyú ránézni. A nyelve meg
jával, kivel tegnap est: derekasan összezör tulajdon inasa sem tekinti urnák a maga akkor vettem észre a hajt, mikor már az ( ' 4 évre) 2 frtta l.
van vágva, a fogai kiverve, — az arez dült s mint rendesen, ez alkalommal is a portáján. Rá is förmedt nagy viharosan :
Magyar háziasszony. 44. sz. Tartalm a : I. Főlap :
orrom elé tartotta azt. a lutris ezédulát.
csont összezúzva, — a háton is egy méh' rövidebbet hozta, találkozása légyen, azon
napfán. — Egv nagy lovagiatlanság. — Á lta 
— Ejnye, te gazezimbora! hát nem
— A reskontót ? — ámult. bele Sára Halottas
lános illemszabályok. - Kérdés a „M agyar háziasszonyát
seb tátong. S z ó v a l , az e g é s z t e s t tűri a fejét, miként illanhatna el látatlan. megérdemlenéd most, hogy kék foltokat asszony.
olvasóihoz — Étrend gyomorbajosoknak. — Párizsi
rong y g y ú
van
s z a g g a t v a . De nem volt az olyan könnyű dolog, a mint verjek a hátadon?
— A z t!
divatlevél. — M it tegyen a háziasszony novemberben.
C s o n t j a i t ö b b h e l y e n ö s s z e v a n  azt az ember hinné, mert, hej! — átkozot
Hát azt meg hogy a patvarba ke- — Orvosi tanácsadó- — Házi gyógyszertár. — H áztar
— Jaj. heh rettenetes adakozó kedvé
nak z ú z v a . Ha mozdítják a hullát, az túl éles szemei vannak még most is Sára ben van ma a maiszter uram !
tási gazdaság. — H e ti étlap. — Hogyan főzzünk, süs
vitette a kezeiigyébe ?
sünk? stb. II. „M unka után.44 — Szép irodalm i mellék
eltört csontok borzalmasan recsegnek. — Ez asszonynak. Még a számokat is óknlárium
— Már azt bizony nehéz volna meg lap. — E g y leányka sírjánál. — Budapesti élet. —
— Lánezosadta! tudni akarom, hogy
a tényálladék. Óvakodom kombinácziókba nélkül tudja lesilabizálni a lutriezédilláról. mit trafikálsz a feleségemmel? — Felelj, mondanom, instálom átossággal, — én csak Nászútazás. — (F o lyt.) Hogy jn to tt az öreg ú r fiatal
bocsátkozni, — nem gyanúsítok senkit, — Hát az urát ne venné észre ? — Eszre biz mert —
éjien annyit tudok, hogy a mint ide az ablak feleséghez? — Irodalom és művészet. — A kétszarva
* napokban úgyis részletes tudósítást küldök. azt, ezer lépésről.
ember. (vége). H í. R e g é n y m e l l é k l e t . A szív világ
Igen ára, de mit szól majd hozzá a alá kerültem, hát egyszerre, mintha csak a titk
a ib ó l. Regény. Lanka Gusztávból.
föld
alól bujt volna elő, úgy előttem ter
maiszterné
asszony,
ha
megtudja,
hogy
én
— Helyreigazítás. Lapunk múlt számának
Tudta ezt Trutyi uram. azért hát
Az Útmutatóból, a magyar és közös közlekedési
met* a maiszter uram. A lutris ezédulát is válla latok
megjelenése után arról győződtünk m“g. nyomban hozzá is fogott a rekognoseziro- beárultam a gazduramnak?
hivatalos menetrend könyvéből megjelent a
— Mitől se félj, oltalmamba veszlek bizonyosan csak ngy csípte el tőlem, mert folyó évi V I I I . (november— deczember havi) füzet, mely
bog}’ nem a kiállítási bizottság tévedett, záshoz. Azonban még alig tett pár lépést a
biz Isten ! én nem adtam oda neki.
banem mi tévedtünk. Hötfler-test vérek nem patak felé nyíló kis kertajtóhoz, hát az én !
a m agyar, közös és osztrák vasutak az első cs. k ir.
— <»h te bangó! Hát nem megparan szab. I)nuagüzhajózá.si társaság, az osztrák-m agyar
Szegény maiszter uram — gondolá
maradtak ki a bizottságból. Nagyon h •lycsen. uteza felől nagy rohanva besiet a Miska
, valam int a budapesti közú ti vasat menetrendéit,
Beismerjük, hogy tévedtünk, tévedni külön gyerek, egyik kezében valami ezédula félét magában Miska — ő akarna oltalmába csoltam én neked, hogy úgy vigyázz arra L—lo yd
különös tekin te tte l a legújabb té li menetrendekre,
ben emberi dolog s a hírlapíró is csak ember, rejtegetve, a másikban pedig jókora ezipót venni, mikor még uálamnál is jobban fél a a reskontóra, mint két szemed világára?!
a bel- és kü lfö ld i útirányokat, a magyar postajára
feleségétől.
— Én semminek sem vagyok oka, toka t, a postai és tá vird a i szabályok kivon atát, a vasúti
fagyban elősegítette tévedésünket az a méregetve, melyből jóízűen falatozott.
— Hát lesz-e m á r! — micsoda, nem instálom. mert én ugyan váltig beszéltem a üzletszabályzatot, Magyarország és Közép.Európa tér
Trutya uram bizonyára attól tarthatott,
körülmény, hogy — midőn Höfrier urat
gazduramnak,
de bizony ő kigyelme rám képeit stb. stb. tartalm azza. Egyszóval, a k i utazni
mondod
meg?
.
.
.
Jól
van,
akkor
hát
majd
hogy
Miska
észre
találja
venni,
s
akkor
megkérdeztük a dolog iránt, aképen nyi
s jó adatokkal akarja magát ellátni, az vegye
se hederitett, hanem egyenesen a maiszterné akar
latkozott, mintha csakugyan nem lett volna aztán, a milyen bolond esze van. még fel megmondja a feleségem.
meg az Ú tm utatót, melyben m indent megtalál, a mire
— Jaj, instálom, könyörgöm — a asszonyhoz akart menni.
csak szüksége van- Á ra 50 kr., postán 60 kr. Kapható
^választva. Az ilyen tévedést mindenkor lármázza a feleségét, most a sövénykerités
— Ugyan ugye ? ! Hát aztán miért nem az „Ú tm u ta tó " kiadó-hivatalában, Badapcsten V I. kr.,
örömmel hozzuk helyre, mert jobb tudnunk mellé húzódva, nagy csöndesen meglapult. ezédulát!
Podmaniczky-utcza, 17 a sz. a.
— Majd elindulsz innen ! Mars a dolgod jött, mi ?
a jelen esetben is azt, hogy a derék iparos Pedig Miskától bátran odább állhatott volna,
Az „Ország-Világ" 44. száma Meszlényi G yulá
— Már azt nem tudom, könyörgöm.
J*ég, melynek határozottan érdemei vannak : mert annak most kisebb gondja is nagyobb után ! Ezt majd csak magam fogom átadni
nak,
Szatmár kiszemelt püspökének arczképét közli
Elmenet csak azt hallottam tőle, hogy majd
benn van a bizottságban, ismételve mondjuk volt annál, semhogy a maiszter urammal a feleségemnek.
K ö r ö s v László dr. jellem rajza kíséretében. E számhoz
— Jajjaj! csak azt ne! — rimánkodott beszámol ö a maiszterné asszonynyal, csak van mellékelve az október havi mümelléklet is. Dechamps
J°bb azt tudnunk, mintha az ellenkező törődjék.
haza jöjjön.
Trutya uram maga is meggyőződhetett Miska kétségbeesetten.
(Játszótársak) ez. festeménv ntán. A z e heti szám még
tudatban kellene megmaradnunk.
De már erre Sára asszony végkép kijött a következő közleményeket tarta lm azza: S z é p f a l u d y
Trutya uram azonban nem igen hall
e
felől,
midőn
Miska
előbbre
lépve,
szétbon
— Veszélyes fegyvertisztitási m id. Egy
O. Ferencztöl (Lóránd húga) czim ii elbeszélés. Vékony
a
sodrából.
0
vele
mer
az
ura
leszámolni.
gatott.
már
akkoi
reá,
hanem
egyenesen
a
totta
a
kezében
tartott
ezédulát,
s
vihogva
Mohácsi vinczellér múlt szerdán fegyverét
ltól és Stress Im rétől költemények, Jules ClaretieIlyet még nem hallott. Mint egy fúria, úgy Atönta
toaztitani óhajtván, sehogysem tudta kivenni kisilabizálta belőle a következő számokat: ház felé tartott.
l elbeszélés, P rizm ától (A re kn ta j Horni-skó pompás
fel
s
alá
bomlott
a
tágas
ámbituson.
Miska szájtátva bámult a gazdája után,
humoros rajzaival, ugyancsak as 6 rajzaival egy caikk
a csőbe szorult golyót. Végre azon eredeti „7, 13, 21, 28, 49.“

45-ik

az ország házából. 10 képviselő arczképével. ezenkívül
regény. A deési kiá llítá s ró l czikk Hajnal Istvántól
(képekkel', heti tárcza Székely Huszártól, divatlevél s
a rovatok. A z em litételek képenken kívü l több szép
genre-kép. Előfizetési föltételek : ja n . — deczem. 10 frt
ja n — jón. 5 írt, jú liu s — szeptemberre 2 f r t 50 k i.
jú liu s — deczemberre 5 frt. Az (Egyetértés*sel e g y ü tt:
Egész évre 28 frt, félévre 14 frt. negyedévre 7 frt.
egy hóra 2 frt 50 kr. Az előfizetési pénzek a Pallas
rodalm i és nyomdai részvénytársasághoz küldendők,
Kecskeméti utcza. 6 szám.
Naptárak az 1888 ik szokó évre A „F ra n k lin tá rsu la t" m agyar irodalm i intézet á lta l küldettek be
szerkesztőségünknek a kővetkező, közkedveltségben
részesülő, esinosan k iá llíto tt és nagy gonddal szerkesztett
188 8 -ik évi naptárak. István bácsi naptára vagyis vsaládi házigazdáknak és gazdusszonyokaak, népnevelokn ek.
helységi
elöljáróknak, iparosoknak,
és
földmivelöknek való képes kalendárium 1888-dik szökő év
re A lapitá M ajer István. Szerkeszti Kőhalmi Klim stein
József tanár. Számos képpel. T a rta lm a : I. Az erkölcsi
világ . II . Gazdák ás gazdasszonyok naptára. III. Nép
nevelők naptára. IV . Történetiek. V. István bácsi a
Lazában és a nagyvilágban. V I Művészet és müipar.
V II. Tréfák mezeje. A ra fűzve — 50 kr. A magyar
nők házi naptára 1888*dik szökő évre. Szerkeszti K.
Benicsky Irma, XX . évfolyam A szövegbe nyom ott sok
képpel, s a háztartáshoz szükséges naplói jegyzetekkel
ellátva. Á ra fűzve — 60 kr. Lidércz-uaptár 1888-dik
szokó évre. X X V II évfolyam. Számos nagyobb és a
szöveg közé nyomott kisebb képpel. A ra fűzve — 6o
kr. ü j fa li naptar 1888»dik szökő évre. Egy egész iv
Á ra — 20 kr.
Uj könyvek A Franklin-T ársula t kiadásban Buda
pesten, ujbban megjelentek : Olcsó könyvtár. Szerkeszti
G yulai Pál. Odhin vigasza Éjszakföldi regény a X I.
századból. Irta l)ahn F élix. Németből fordította gróf
Csáky Albinná, gróf Bulza Anna fűzve 80 kr. Vidal
Adrián. Regény. Irta N orris W. E. Angolból fordított
Sz. E. Fűzve 1 fr t 20 kr. Deák Ferencz emlékezete,
i'sengerv A nta ltól. Elm ondatott Deák Ferencznek a
magyar tudományos akadémié á ltal 1877. január 28-án
ta rto tt emlékünnepén. Fűzve 30 kr. Aphrodité. Egy
görög művész regénye. Irta Eckstein Ernő. Németből
lord ito tta Sasváry Á rm in Fűzve 40 kr. Szerb népda
lok és hösregék A eredetiből fordította Székács József
Második ja v íto tt kiadás. Fűzve 50 kr. Bátor Mária.
Szomorú történet öt szakaszban. Irta Dugonics András.
Harm adik kiadás. Bevezetéssel Ueiurich Gusztávtól
Fűzve ÖO kr. Pázmány Péter Irta Pulszky Ágost.
Fűzve 20 h r Fenn az ernyő nincsen kas A g ró f Teleki
fele alapítványból száz arany páiyadijjal jutalm azott
eredeti vígjáték három felvonásban. Irta Szigligeti Ede
F űzve. 30 kr.
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Árverési hirdetmény.
A pécsi kir. törvényszék mint telek
könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Özv.
Bayériéin Fülöpné pécsi lakos végiehajtató
nak, Özv. Vasdínyei Károlyné pécsi lakos
végrehajtást szenvedő elleni 137 frt 50 kr.
töke követeléz és járulékai iránti végrehaj
tási ügyében a pécsi kir. törvényszék terü
letén lévő, a pécsi 2943 sz. tjkben felvett
5680 h. sz. a. fekvőségnek Özv. Vasdinyei
Károlynét tulajdonjoggal illető haszonélve
zetére és függő termésére az árverést 707 frt
ezennel megállapított kikiáltási árban elren
delte és hogy a fentebb megjelölt ingatlan
az 1887. évi november hó 15. napján dél
előtt 9 órakor Pécsett, a kir. törvényszék
telekkönyvi irattárában a község házánál meg

tartandó nyilvános árverésen a megállapított
kikiáltási áron alól is eladatni fog.
árverezni szándékozók tartoznak az
ingatlan becsárának 10° „át, vagyis 70 fit
70 krt készpénzben, vagy az 1881. LX.
t. ez. 42. §-ábanjelzett árfolyammal számított
és az 1881. évi november nó 1-én 3333. sz.
a. kelt igazságügyminiszteri rendelet 8.
S-ában kijelölt ovadékképes értékpapírban a
kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881.
60. t. sz. értelmében a bánatpénznek, a
bíróságnál elöleges elhelyezéséről kiállított
szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.
Kelt Pécsett 1887. évi augusztus hó
31 -ik napján.
A pécsi kir. törvényszék, mint tkknyvi
hatóság.

BOGYAI PONGRÁCZ
kir. törvényszéki biró

i m á-m

i ni
Mindennemű használt szobabútoruk és különféle
házieszközök
esetleg 14-én egész napon önkényüleg fognak a leg
többet ígérőnek Pellérden Kálmándy Lajos nyugalma
zott számtartónál elárusittatni.
K á lm á n d y L a jo s.

Gabona-árjegyzék

nyugalmazott uradalmi szám tart".

Pécs sz. k. városában 1SS7. évi október 29-én
tartott hetivásárról.
) j ó ........................ 100 kg. 6.60
6.40
) középszerű . . .
B úza:
) legalábbvaló . . • * „ • 6.20
) i ó ....................
K é ts ze re s középszerű . . . . „ . . 5.40
5.30
) legalábbvaló . .
5.30
) , i é ....................
) középszerű . . . . „ . . 5.20
Rozs:
) legalábbvaló . . . . „ . . 5.10
6—
) j ó ....................
) középszerű . . • • n • • 6.60
Á rp a :
5.30
) legalábbvaló . .
5.20
) j ó ....................
5 10
) középszerű . .
Zab:
) legalábbvaló • . - • n * * 5.—
) i é ....................
K u k o ric z a l középszerű . . • . n • • 5.40
) legalábbvaló . .
5.30
—
H a jd in a :

. JSkzIi Hu?.... 2ü,TSŐ-L'is :

Birtok-eladás vagy
bérbeadás.
e_ */
Baranya-Szabolcson, Pécs város közelében egy földbirtok,
mely áll lakházból öt szobával, konyhával, kamrával, kél pinczévol, —
melléképületből egy szobával, konyhával, kamrával, istáiéval, lélszerrel. üveg
házzal-, két melegházból-, egy kerekes- és egy forráskút hók 6 hold gyü
mölcsös és veteményes kertből, két halastóval, melyek egyikében aranyhalak
sikeresen tenvésztetnek. — í hold szülőből és 2 hold lóherédből

1.90
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laptulajdonos.

Eddig még fölülmulhatlan 5 ®

a MAAGER A\ .-féle

Köszönet nyilvánítás.

cs. k ir.

Köszönetét mondok nagyszámú roko
naimnak, barátaimnak s jóakaróimnak a
mindazoknak, kik szeretett mim Wámoscher
Laurának múlt hó 28 án történt gyászos
elhunyta s a holdugult hült tetemeinek
eltakarítása alkalmával őszinte részvé
tüknek adtak kifejezést s vigasztalni
igyekeztek és különösen Kulcsár Sándor
reform, lelkész urnák mondok köszönetét,
ki teljes ornátushan jelent meg s szívhez
szóló szép beszédet mondott a kedves, a
felejthetetlen halott fölött.
Her< zeg-Szőllös, 1887. nov. 3.

s z a b a d a lm a z o tt, v a l ó d i

Csukamájolaj
MAAGER VILMOSTÓL BÉCSBEN.
Az orvosi tekintélyek által megvizsgáltatott és könviiyen
niészlliehisége folytán gyermekeknek is ajánlható, mert a legtiszlegjobbnak elismert szer; mell- tiidüliajoh. giirvély. daganatok, kelések. Imr
ék. mirigyhajak, gyengeség stb. ellen — egy üveg ára I Irt — kapható
raktárban:
Bobén. Heuma kt 3. szám alatt, valamint az Oszt rá kar birodalom legtöbb és jobb nevű gyógyszertárai! an.
Pécsett ka p h a tó :

Kuruc* Mihály, Si{, h t r á n ,

rs S/átzer fa krnsb ih'sóbtn._____________

Weiss Jakab.

t i s z t a

Xgiya l.ászlú <jyt'*jij*ztrtái ában; Hah

uradalm i, tb. járás s körorvos.
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Psserhofer J.-töl évek óla

vu

Taimochinin-liajkenőcs, p^ “/"
évek óta orvosok és laikusok á lta l valamennyi haj
növesztő szer között a legjobbnak elismerve 1 csi
nosan k iá llíto tt nagy szeleucze 2 frt.

É ( i i p r a - l m l / s i i m me*,’i/*l'ató 8Z,r sugadug

I U U O l1 U t l l Z i ö a l I l j e|ieU 1 üveg 4o kr. por■ tonicutesen 65 kr.
I K l p f . - P S P T l t . i s ) (I'^ g a i cseppek, svéd tsepn J iu L L ö t I l i i d ,
megromlott gyomor
I rósz emésztés, mindenneműpék;
altesti bajok ellen kitűn ő
háziszer Egy üvegcse 20 k r
I t í f l i l U w l v általá n ismert jeles háziszer,
KJ b U U l l U U V j h u ru t, rek< ltség, göi - kőhögés stb. ellen 1 üveg 50 kr, 2 üveg portó val 1 írt
50 kr.

Amerikai köszvőny-kenöcs,
gyorsan és biztosan ható, kétségtelenül legjobb szer
minden köszvényes és csuzos baj, nevezetesen hátgerinezbaj, fogssnkgntAe, görcs, ideges fogfájás, fejf* ás, fü szaggatás stb. ellen 1 Irt 20 kr.

Alpesifü l i q u e u r , ^ ^ , *

e

t

é

Egyetemes tapasz

Steudel

tanártól

sebek, mérges kelevények és a láb régi időszakon,
k in t felnyíló kelései, makacs mirigykelések, fájó
pokolvar, sebes és gyulladásos mell. megfagyó, t tagok,
köszvénv és hasonló bajok ellen jóna k bizonyult!
E g y tégely 50 kr, portóval 75 kr.

Egyetemes tisztitó-só, w'S'u.t
nö háziszer megzavart emésztés minden következ
ményei. úgym int fejfájás, szédülés, gyomorgorcs,
gyom orhéj, aranyér, dugulás stb. ellen I csomag
ára 1 frt.

Ferenezpálinka

f 60 kr.

üveg 1 fr t 40 kr.
Romershausentól, 1
üveg 2 fr t 50 k r, fél üveg

Szem-esentia, Dr
1 írt 50 k r

Lábizzadás elleni por 1^”^

val 75 kr.

Az itt nevezett készülékeken k ív ü l készletben vaunak, az osztrák lapokban hirde tett összes bel*
és külfö ld i gyógyszerészeti különlegességek, s mindazok, m elyek raktáron nem volnának, kívánatra pon.
tosan és olcsón megküidetnek.
Postai küldemények, előre küldendő készfizetés vagy utánvét m ellett, a leggyorsabban eszkö
zöltetnek.

.Ic előre beküldött pénzküldeményeknél {le;/jobb postánfalrám/nyal sokkal olcsóbb a
postabér, mint utánvét küldeményeknél.

11947
12156.
12186.

1887.

Hirdetmény.

fomunkatárs

N y ilt-té r.)

H

Btl (TV- Il i i

I elismerve mindennemű lágy bajok és üdült sebek stb.
B e lie n 1 tégely 40 kr. porti mentesen 65 kr.

VÁRÁIG FEREXCZ,

felelős szerkesztő.

J.-

. . . ..
, . | |^ .
|^ ezelőtt egyetemes labdacsok neve a la tt: ez otóbbi nevet telj
V e r t I S Z t l l O l a D Q a G S O K j„g g a l megérdemlik, mivel csakugyan a lig létezik beteg.ég,mely
ben a labdacsok csodás hatásukat sí,lencsésen be nem biuo uyitották volna. A legmakacaabl, esetekbe,
melyekben minden egyéb szer siekertelenül alkalm aztatott, ezen labdacsok szamtalanszor ea . legrövidebb
id o 'a lá tt teljes gyógyulást eredményeztek, 1 doboz lő labdaescsál 21 kr. I tekercá b dobozzál I f t t n b .
bérmenteth-n utánvét megküldéssel 1 f r t 10 kr.
A pénzösszeg előre beküldése m ellett bérmentes beküldéssel egy tekercs labdacs 1 fr t 35 kr, 2 t*.
keres 2 fr t 30 k r, 3 tekercs 3 f r t 35 kr, 4 tekercs 4 fr t 40 kr, 5 tekercs 5 f r t 20 k r. 10 tekercs 9 frt
20 k r. (Kevesebb m in t egy tekercs nem küldhető szét.
Szamtalau levél érkezett, melynek Író i hálát mondanak egészségük helyreállítását köszönik. A ki
csak egyszer te tt kísérletet velők, tovább ajánlják. A számtalan köszönő ira to k közül mellékelve közlünk
néhányat.
kaját végezni. Ezen köszönetnyilvánításomat kérem a
Leogang, 18S3, Május J5.
szeuveduk javára közölni és egyúttal kérem, hogy ismét
Nagyon tiszte lt Ursm l Az ön labdacsai valóban
küldjön 2 tekercs labdacsot és 2 drb china. szappant*
csodahatasuak, nem olyanok, m int sok uiás magasztalt
Kiváló tisztelettel
szerek, hanem majdnem minden ellen használnak.
K o v á k A l a j o s főkertész.
A husvétkor megrendelt labdacsokból a legtöbbet
barátok és ismerősök közt osztottam szét és mindegyik
Tekintetes
U
r!
Elörebocsátva azt, miszerint való
nek használt, meg aggastyánoknak is a k ik különböző
színűleg valamennyi gyógyszere hasonló jósággal bir, az
bajban és gyengeségben szenvedtek és ha nem is töké
letesen gyógyultak meg. de javulást taj>asztaltak ea ön híres fagybalzsainával, mely családomban több idült
még tovább használni akarjak. Felkérem tehát, hogy
fagytagnak gyorsan véget vetett, daczára valamennyi
ismét 5 tekercset küldjön. Én és mindazok neveben,
úgynevezett egyetemes szer irá n t bizalmatlanságomnak
akik labdacsainak köszönhetjük egészségünket, fogadja
elhatároztam magamat az ön vértiaztitó labdacsaihoz
folyamodni, hogy ezen apró golyóbisok segélyével meg
legbensobb köszönet linket.
D e n t in g e r M árton.
ostromoljam rég idő óta ta rto tt aranyeres bántalinanut.
Egyaltalában nem restellem önnek bevallani, miszerint
ltega-Szt.-György l£*2. febr. 1«.
regi bajom négy heti használat után teljesen megszűnt
Tisztelt U r! Nem fejezhetem k i elégge köszüneteés én ezen labdacsokat ismerőseim körélten a legbnzmet az ön labdacsaiért, mert Isten segiteege mellett az
gobban ajánlom. Az ellen nincs egyátalában semmi ellen
isztito labdacsai á ltal gyógyult meg nőm. a k i
vetésem, ha ön ezen soraimat, — jóllehet névaláírás
a hasmenésben szenvedett ; és noha még most
nélkül — nyilvánosság elé ohajtia bocsátani.
is kell neki neba bevenni, mindazonáltal már annyira
Mély tisztelettel
helyreállt egészsége, hogy fiatal frisseséggel kéj-es muuBécs. ItM . február 90.
C. w. T.

igen kedvező feltételek mellett folyó évi november hó l-től
örök áron eladandó
Bővebb értesítést nyerhetni király-ulezá 32. sz. alatti ház első emeletében
— a pécsi kölcsönös segélyző-egylet átellenében.

k I S .1 (i Z S F. F,

gyógyszertár

Pécsben.

A birtok esetleg bérbe is kiadható-

) ág y ................
) a lo m ................

S za lm a

Singerstrusse 15.
ZM1U
„gold Reieluapfel"

i a g y - u a i z s a m , , biBt<*,bb

folyó hó hó 13-án délután

Kell Pellérden, 1887. Október hú 1-én.
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Egy újabb

a.

z á l o g h á z

i. é. november hó ö-től kezdve Perczel-utcza (ópósta) 10-ik
jszánni házban, a hol eddig az első pécsi forgalmi és zálog
kölcsön intézet volt elhelyezve, üzembe tétetik.
A város közgyűlése ezen intézményt nem nyerészkedés, — hanem a
| szegény osztálynak a lehető legolcsóbb százalék mellett való segélynyújtás
jczéljából léptetvén éleibe. — ezen zálogházban — érték tárgyuk, értékpapírok
jés ékszerük illán 12",„-lék. — egyéb ingóságok illán pedig 18° „-lék szedetik
— inig a magán zálogházak mindegyikében 15° „-lék. illetve 24" „-lék fizetendő.
Megjegyeztetik, hogy a városi zálogház a közönség rendelkezésére áll:
hétköznapon, éld áételiitt 8-tól 12-tg és ilétutáu 2-tül fí-ig. míg vasár- és ünnepnapokon csuk déletött 8 órától 12-ig.

.3986
k. [ 1887.

Pécseit, 1887, október hó 25-én tartott tanácsülésből

Mohácsi járás föszolgabirájálól.

Pécs szab- kir- város tanácsa-

Pályázati hirdetmény.

vegyi ipar-vállalathoz

800 forint évi fizetéssel és 15 hold föld haszonélvezetével javadalma
zott, elhalálozás folytán üresedésbe jött

mely a bor mellékterményeinek feldol
gozását volna hivatva eszközölni

Mohács n. községi jegyzői állásnak
f. évi november ho 15 ik napján délelőtt 10 órakor Mohácson

oly társ kerestetik,
a n. község tanácstermében megtartandó választás utján leendő betöltésére,
a ki ez iránt érdeklődéssel viseltetik ezennel pályázat nvittatik.
Felhivalnak pályázók, hogy az I88ii-ik évi I. 1. ez. ti-ik i<-ban előirt
s bir csekély tőkével
okmányokkal felszerelt kérvényeiket, f. évi november hó 14-ik napjáig bezá
rólag alulirtnál adják be.
Bővebbet a kiadóhivatal.
A később érkezettek figyelembe nem vétetnek.
Mohács, 1887. október hó 15-én.
* ) Ezen rovat a la tt közlö ttekért nem válla l felelős
séget a szerkesztőség

Melynél fogva alulírott város tanácsa részéről ezennel köztudomásra
hozatik. hogy a í. é. 5. számú közgyűlési határozattal alkotott s a f. é.
(Í6826/IV. a. számú beliigyministeri rendelettel kormányhatőságilag jóváhagyott
| szabályrendelet alapján.

Sey

Lajos,

i i i i i i i A
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►

főszolgabíró.
Pécsett, 1887. Nyom. a Kamazetterüéle nyomdában Koller Lapot.
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H I R D E T É S E K
előnyös áron felvétetnek
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