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Megjelenik hetenként kétszer: szerdán és szombaton.

Szárításától Iroda i

PÉCSETT, Széchenyi-íér 12.67,
hová a lap szellemi részét 

illető minden közlemény inté
zendő.

Kéziratok vissza nem adatnak. 
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valamennyi könyvkereske
désben.
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Szent István.
V f

(i[Z, V.) Evenkint augusztus 20-án Ma-
j gyarország herczegprimása —  az idén 

annak helyettese — ünnepélyes körmenet- 
tel körülviszi az ország szivében a nemzet 
legdrágább ereklyéjét, Szent Istvánnak 
kilencz századon át sértetlen épségben 
íönmaradt jobb kezét. Az ország minden 
vidékéről a fővárosba özönlik a nép, hogy
a magasztos ünnepen jelen legyen. És 
boldog az a szem, mely a szent jobbot 
láthatja, boldog az a halandó ajak, mely 
hálás, forró csókot lehelhet reá. Mert ez 
a kéz volt az, mely nyolczszázkilenczven- 
egy év előtt alapját veté meg a magyar 
királyságnak, s azóta kilencz hosszú száza
don át a nemzet szemében szimbóluma 
volt a népboldogitásnak.

De nemcsak a főváros ünnepel ma, 
a hol a szent ereklyét őrzik, hanem ün
nepet ülnek ma, az első magyar király 
nevünnepén mindenütt, a hol csak magya
rul beszélnek és magyarul éreznek. Az 
ország minden templomában, a büszke 
ragyogó dómoktól a legegyszerűbb falusi 
templomig szent misét tartanak a nagy 
király emlékének tiszteletére, s ország
szerte fölhangzik az ódon, százados ének : 
,Oh dicsőséges szent jobb kéz . . .*

Mert soha kéz nemzettel nagyobb jót 
nem tett, mint a szent királynak jutalmul 
az enyészettől megótt jobbja a magyar 
nemzettel. Az Árpádok karja emberfölötti 
küzdelmek árán megszerezte számunkra e 
verrel áztatott földet, de hazává, állammá 
a szó legszebb és legigazabb értelmében, 
hol mint egy egységes nemzettest a pol
gári jogok es kötelességek arányos meg
osztása mellett, minden erőszak es jogta
lanság ellen biztosítva élhetünk, Szent István 
tette az ő csodatévő és csodává lett jobb 
kezével.

Ki volt ez a csodálatos ember, hogy 
kilencz század homálya nem tudta csök
kenteni az arczárói lesugárzó fényt, hogy 
szerető szivének jótékony meleget meg 
most, századok múltán is érezzük} Bizo
nyára a nemzet legnagyobb jótevője, az 
Ér által a nemzet számára kirendelt apos
tol, kinek az ég által kiszabott föladata az 
volt, hogy sötétségben tévelygő alattvalóit 
a világosság felé vezesse, hogy őket nyo
masztó, mély álmukból szebb valóra éb- 
reszsze. Fölvilágosodott, rendkívüli szellem, 
ki belátta azt, hogy ha nemzete az európai 
államok közt számot akar tenni, föl kell 
vennie a kereszténységet s vele az európai
czivilizácziót.

Es az ég azokat, kiket nagy, rend
kívüli föladatok megoldására szemel ki, 
erot és tehetséget is szokott ehhez adni. 
Szent István egyike a legnagyobb politikai 
lángelméknek, kiben feddhetetlen jellem,

népe iránt melegen érző szív, politikai éles
látás és tapintat csodálatos módon voltak 
egyesülve. Tudta azt, hogy ő nemzetének, 
s nemzete Európának csak úgy imponálhat, 
ha fölveszi a királyi czimet, s ezért Kr. u.
1 ooo-ben királylyá koronáztatta magát, 
miután előzőleg már befejezte a térítés 
munkáját. Nagy, nehéz munka, mely egy-, 
maga is elegendő lett volna arra, hogy ak 
szent király nevét örökre föntartsa. Mert 
a ki vallást adott népének, az mindent adott 
neki. De a király nyugtalan, tettre vágyó 
lelke nem állt meg a térítésnél. Hogy a 
vallást a nemzet számára biztositsa, tiz 1 
püspökséget —  köztük a pécsit —  és öt 1 
benezés apátságot alapított.

Rendkívüli tapintatot, a messze jövőig 
kiható éleslátást tanúsított e nagy szellem 
úgy a kereszténység fölvételénél, mint ki
rálylyá kononáztatásakor. Nem a hozzá 
közelebb álló keleti, görög keresztényseget 
vétette föl nemzetével, hanem a nvugrati 
egyház kebelébe tért, mert tudta, hogy ez 
nemcsak egy európaivá lenni akaró nem
zethez legjobban illő vallás, hanem a czivi- 
lizáczió magvának hintője, a kultúrának 
terjesztője. A királyi czimet és koronát 
pedig két nagyhatalom adományozhatta 
abban az időben: a német császár és a 
római pápa. A nagy király nem a nemet 
császárhoz fordult —  mintha prófétai lelke 
sejtette volna, hogy mily káros lehetne a 
messze jövőben nemzetére a nemet befo
lyás —  hanem a római pápától kért ko- j 
rónát, de olyképen, hogy a magyar király
ság mindig megóvhatta függetlenségét a 
római szentszék ellenében.

És a késő jövendő igazolta a nagy 
lángész eljárását. Mert midőn a nemzet 
eltérve Szent István tradiczióitól, illetékte
len befolyást engedett a német császárság
nak, sőt német uralkodót választott : az 
mindig kárára volt. S hogy a haza az ek
kor fölmerült ezernyi fenyegető vesz között 
végkép el nem veszett, az megint csak 
Szent Istvánnak köszönhető.

Mert midőn már fején ragyogott a 
Szilveszter-adta korona, midőn az államala
pítás nagyszerű munkája be volt fejezve, 
hozzálátott annak megszilárdításához. A 
kornak megfelelő remek törvényeket hozott, 
szabályozta az alattvalók egymáshoz való 
viszonyát, rendezte a hadügyet s fölállította 
alkotmányunk védőbástyáit : a megyékét, 
melyek ellen most oly rut háborút folytat 
a szent király politikai érzékével nem biró, 
annak magasztos intenczióit fölfogni képte
len utókor.

S hogy Szent István nem ephemer 
munkát végzett, hanem szilárd alapokra 
epitette az államépületet, azt bizonyítja az 
a körülmény, hogy immár nyolczszázkilencz- 
venegy évig áll fönn a magyar királyság, j

a magyar állam. Száz véres háború, ezer 
pusztitó csapás, uralkodók gyengesége, 
kormányok élhetetlensége nem tudta meg
ingatni. El az és virágzik s hirdeti alapí
tójának nagyságát, dicsőségét.

Életében is benn van a szentek tra
gikuma. Fejedelemsége első perczétől má
soknak élt, s önzetlenül részesité nemzetét 
szerető, . jóságos szive melegében. Azon 
ritka emberek közé tartozik, kiknek egesz 
élete küzdés egy eszméért. A már meg
szilárdított trónt egyetlen gyermekére, a 
szent életű Imre herczegre akarta hagyni, 
kit nagy föladatára lelkiismeretesen előké- 
szitett. A magyar Corpus Juris első kötete 
őrzi azon remek tanácsokat, miket a király 
fiának az uralkodásra vonatkozólag adott. 
Az újabb jogtörténelmi kritika kétségbe 
vonja ezek valódiságát, de legyen bár né
mely részük apokriph, annyi tény, hogy a 
nagyobb rész a szent királytól származik. 
Elképzelhetjük fájdalmát, midőn a sors egy 
csapással megsemmisité legszebb reményeit, 
s ó ott állt fia koporsójánál, mint jármüve 
szétszórt romjainál a hajótörött. A haza 
sorsa fölötti mély aggodalom, a nehéz gond 
csakhamar irba is vitte őt, s meghalt, 
hogy örökké éljen.

Ez vázlatos, de hu képe a nagy ki
rálynak, kinek emlékét holnap fogja ülni a 
hálás nemzet. Országszerte fölhangzik majd 
az a régi, csodás varázsu zsolozsma arról 
az áldott és áldó jobb kézről, s millió ajak 
zengi majd dicsőségét annak a szent fér
fiúnak, kire úgy ráillenek a költő szavai : 

Ki vagy te fényes csillag az ó világ 
Sötét ködében ? Századok éjjele 
Nyugszik te rajtad ; mégis égő 
Arczulatod közibénk sugárzik. . .

Az országgyűlést — annyi vajudas 
utau — augusztus 17-éu mégis elhalasztottak. 
Ekkor olvastatott föl ugyanis a királyi kézirat, 
mely a tanácskozásokat október hó 3 ig elna
polja. A Szapary erőlködésének, konok eröaza 
koskodásauak ime az lett a vége, hogy a ház 
minden egyes tagját halaiig kifárasztotta, gazda
sági és egyéb ügyeinek elintézésében megakasz
totta, a rendes szüuetet egy hónappal megkur- 
titotta — csupán azért, hogy enuyi muukaval 
két-paragratusos törvényt szüljön a világra, 
melynek meg csak magja sincs, éitelme még 
kevésbé. Parturiuut montes et uascitur ridiculus 
mus. Ez a Szapáry miniszterelnökségének a leg
jellemzőbb mottója.

Beiratások az összes városi isko
láknál.

Az iskolaszék elnöke által kibocsátott hir
detmény szerint az 1891/92. tanévre szóló be
hatások a következőleg ejtetnek meg:

I.
1 . A városi népiskoláknál a tauköteles 

növendékek beiratasa I. évi augusztus hó 30, 
31, es szeptember hó 1 -sö napjaiu mindenkor 
d. e. 8 órától 1 2 -ig és d. u. 2  órától 4-ig 
történik.
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Az ünuepélyes isteui tisztelet (Veui saucte) 

szept. hó 2 -án reggeli 8 órakor Jartaíjk ; az 
előadások pedig reá következő napon kez
dődnek.

Később jelentkezők ellen a törvény szi
gora alkalmaztatik.

Itt kiemeltetik, bogy a belvárosi elemi 
leányiskolában mar a IV. osztály is megnyitta- 
tik s ezeu iskolára nézve a beiratások a fön
tebb említett napokon O posta-utcza 1 2 . sz., a 
Hoffmauu csalad tulajdouát képező báz első 
emeletén kibérlett iskolai helyiségben eszkö
zöltetnek.

2. Az összes népiskolák első osztályába 
csak azon üu- vagy leauy-gyermekek vétetnek 
löl, kik a beiratáskor életök 6 -ik évét mar be
töltötték.

3. Az ismétlő-iskola kötelesek, vagyis azon 
növeudékek, kik sem az iparos tauoncz-isko- 
lába, sem pedig a középiskolákba, illetőleg pol
gári leányiskolába nem járnak, í. évi szeptem
ber bó 6 -ik napjan d. e. 8 órától 1 2 -ig tartoz
nak a Szigeti külvárosi, illetőleg a Fölső-Vám 
ház ntczai népiskolánál beiratkozni.

Az ismétlő iskolások részére az előadások 
a behatást követő vasárnap kezdődnek meg.

4 Azon tankötelesek, kik a törvény által 
elő8zabott ebbeii kötelezettségüknek nem a vá
rosi, hanem más magau vagy felekezeti elemi 
tanintézetben tesznek eleget, azt a hatóság eset
leges fölhívására igazolni tartoznak.

5. Minden tanuló csak azon kerületbeli 
tanodánál iratkozhatik rendszerint be, melyben 
lakasa van s ettől való eltérésnek rendkívüli 
körülmény esetén csakis az illető szülő indo
kolt kérelmére az iskolaszék adhat engedélyt.

Az iskola-kerületek a következőképen al 
lapittattak meg, u. m.:

a) A belvárosi tanoda kerületébe tartoz
nak: Auna, Apácza, Boltív, Czitrom, Czindery, 
Deák, Ferencziek, Főidő, Gábor, Gyár, Haltér, 
Haltérköz, Hunyady, Iskola, Irgalmas, Indóház, 
János, József, Kaposvári, Kaptalau, Kazinczy, 
Kert, Kígyó, Király, Kisfaludy, Kis-tér, Lyceum, 
Mária, Majlath-tér, Majláth, Megye, Mór, Nagy- 
Flórian, Nepomuk, bel- és siklósi-országút, Pap
növelde, (a papnövelde épület sarkától a Kis-
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Fióriáu-utcza kezdetéig, Perczel (O-posta), Peter, 
Plébánia, Radonay, Scitovszky-tér, Szepesv, Sik 
lósi, t>zéchényi-tér, Teréz, Vörösmarty es Zrinyi- 
ntezák, illetőleg terek.

b) Az Agostou-téri és vámbáz-utezai nép- 
tauodak kerületébe tartozuak : az Ágostou-tér, 
Ágoston, Ágota. Autal, ALó- és Fölső Balokány, 
Alsó- és Fölső Haviboldogasszony, Alsó- és 
Fölső Malom, Alsó- és Fülsö-Puturla, Baratur- 
Környék, Battyány, Erzsébet, Farkas-Istvan, 
Fchérvary, Fölső-Vámhaz, Fereucz, Budai-Fő, 
Gáspár-Köruyek, Grüudler, Halász, Haraogöntő, 
Hatház. Hegyaija, István, Kalvaria, Karoly, Ka
talin Kis Flórián. Kis, Könyök, Láncz, Légszesz
gyár, Major, Mandula, Marton, Mindenszentek. 
Orsolya, Pajta, Paly a, Papnövelde-köz, Papnö
velde, (a Kis Flóriau-utcza sarkaiéi keletre), Pu 
cber, Süruaz, iSzikla, Szőlő-köz, Szőlő, Tettye- 
ter, Tettye, ó-temető, Varnbáz, Vásar-tér, Zi- 
diua, Zöldla, Zsolnay-utczak, illetőleg terek.

c) A szigeti külvárosi 'anoda keretébe 
tartozuak: az Árpád, Atilla, Balics, Bátori, 
György, Kaszárnya, Kis-Gvüd, Szig.-Kiráiy, Kis- 
Kereszt, Kis-Uókus, Klimó, Kórház, Makar, Mik
lós, Mezőszéi, Nyíl, Petrezselyem, Raduics, Ró 
kusalja, Rókus, Rét, iSzig. Országút. Saucz, Tá
bor, Tábornok, Vitéz, Vilmos es Xaver-utczak.

d) A bányatelepen és vidékéu tartózkodó 
azon szülők gyermekei is, kik nem tartozuak a 
cs. és kir. 1-ső szabadalmazott Duuagözhajózási 
társulat Kötelékébe, a létre jött megegyezés 
folytán a társulat által töuutartott eienii tauiu- 
tézetbe fognak járbatui s igy nem mint eddig 
— fölsö-vamház-utezai népiskolába, bauem a 
banyatelepi társulati tanintézetbe tartoznak be
iratkozni. Ezek tehát a beiratások iránt ott ki- 
bocsajtaudó hirdetmény szerint tartoznak eljárni, 
a mire különösen figyelmeztetnek oly megjegy
zéssel, hogy közülük azok, kiá nem a kellő 
időben iratkozuak ott be szigorúan fognak meg- 
bűntetteim.

e) Ráczvaroson és vidékéu lakók gyerme
kei a Németb-Ürögbi községi iskolába tartoznak 
járni s az ott kitűzött időben — Különbeni bün
tetés terhe mellett — beiratkozni kötelesek.

6 . Azon ifjak, kik a budai külvárosi tauo
dak bármelyikénél a 4-ik osztályt sikeresen el
végezték és még tanköteles korbau vannak,

vagyis 1 2 . életévöket be nem töltötték és közép* 
iskolába nem meuuek, tartozuak magukat az 
ágoston-téri népiskolánál az V-ik osztályba be
íratni.

A hasonló körülmények között levő szigeti 
kül- és belvárosi ifjak pedig a belvárosi tanodá
nál levő V-ik osztályba kötelesek beiratkozni. 
Azon leáuy-nüveudékek, kik a IV. osztályt sike
resen elvégezték, de még tanköteles korban vau
nak, úgy a szigeti külvárosi, mint a budai külvá
rosi két kerületben az ottani V-ik leányosztályba, 
esetleg úgy mint a többi kerületbeli IV ik osz
tályt végzett leányuöveudékek, a polgári leány
iskolába tartoznak beiratkozni. A budai külvárosi 
két iskolakerületre nézve az V-ik osztály az 
ágoston téri tanodában leend elhelyezve s igy 
ezeu osztályra nézve a beiratasok itt eszköziendök.

7. A városi zenetanodáuái a beiratások 
ugyancsak a föntebb kitett uapokon tartatnak 
meg, mégis megjegyeztetvén, hogy ebbe nemcsak 
az elemi iskolai uövendékek, hanem a közép 
iskolai tanulók is fölvétetnek.

_________ P E C z ’ i FI  G Yf i uó .  _________

II.
A polgári leáuytanodanal a beiratások szin

tén f. évi augusztus 30 — 31 -ik és szeptember 
1 sö napjain reggeli 9 — 12 óráig és d. u. 3 — 4 
óráig, a Sörbáz-utczában levő polgári leányiskola 
épületbeu fognak teljesittetni.

A Uunepélyes isteni tisztelet szeptember 
bó 2 áu d e. 8 órakor tartatik, a rendes elő
adások pedig a reá következő napon kezdetnek 
meg.

Ezen tanodába azon leányuöveudékek vé
tetnek fül, kik az elemi IV. osztályt jó sikerrel 
elvégezték.

Ezen intézetre vonatkozó bővebb felvilá
gosítások az 1890/91-iki tanév végével kiadott 
értesítőben foglalvák.

III.
Beiratási dijak a következők :
A belvárosi fiú- és leányiskolánál különb

ség nélkül 5 írt. A külvárosi elemi fiú- és leány- 
ískolákuál különbség nélkül 3 írt. — A zeneta 
nodáuál havoukint 1 fit tandíj fizetendő.

Vidékiek ezen dijak kétszeresét fizetik.
A polgári leányiskolánál : az I-sö osztályú 

uövendékek 1 frt 50 krt, a II. osztályúak 2 
j frtot, a III. és IV. osztályúak pedig 3 irtot tar

toznak fizetni havoukint.
A szülök és gyámok, kik gyermekeik vagy 

gyámoltjaik után járó tandijat vagyoutalauság 
miatt íizetui nem képesek, ezen körülményt kü- 
löu szegénységi bizonyitváuynyal nem tartozuak 
a beirataskor igazolni; miután vagyoni viszo
nyaik, esetleg a felmentés indokolására szolgaló 
egyéb körülmények a hatóság részéről annak 
idején hivatalból fognak megvizsgáltatni.

A polgári leányiskolánál pedig csak azon 
vagyontalan szülök gyermekei tarthatnak igényt 
a tandíjmentességre, kik jeles előmenetelük ál
tal magukat ezeu kedvezményre érdemesítik, 
melynek elnyerése végett az iskolaszékhez tar
tozuak folyamodni.

IV.
A szülök gyámok figyelmeztetnek, hogy 

az 1887. évi 22. törvényezik 3. § a szerint a 
miudeunapi, ismétlő és ipariskolába járó gyer
mekeik gyamjaik beiratasa alkalmával, — a 
pécsiek az illető kerületi orvos, a vidékiek 
pedig körorvosuk bizonyítványával — beigazolni 
kötelesek, hogy azok eredményesen védbimlövel 
beoltva, illetőleg ismét oltva lettek, avagy a 
beoltás kötelezettsége alól fölmentve vannak-e ? 
mert csakis ily gyermekek leszuek a taninté
zetbe veglegeseu fölvehetek.

— (A király születése napjai az
idén kevesebb íéuynyel folyt le, mint az eddigi 
években, mikor a katonaság itt tartotta gyakor
latait. Az idei a szokott katona-parádé nélkül 
folyt le. Kedden reggelre az összes középületek 
zászlódiszt öltöttek, 9 órakor pedig a székesegy
házban nagy mise volt, melyet Feszti  Károly 
választott püspök mondott s a melyen megjelen
tek Kardos Kálmán főispán, titkára Fej é r* 
v á r y Imre br. kíséretében, A i d i u g e r János 
kir. tanácsos polgármester a városi tisztikar és 
bizottsági tagok élén, Cseresnyés  táblai 
tanacseluök a táblabirák éléu, S z i k s z a y kir. 
tanácsos törvényszéki elnökhelyettes, O p r i s

Péter pósta-távirdaigazgató, Dragonescu  
Dümjén kir. tanácsos péMügyigazgató, Rózsa 
és Scbl i ppenbacb ezredesek s az összes 
állami és egyéb hivatalok tisztikara, a katona- 
tisztikarnak még itt levő tagjai. A székesegyház 
előtt állott egy honvédgyalog diszazázad zászló
val, Mihalcsics százados vezetése alatt, s két 
bonvédhuszár-8zakasz gyalogosan, Világi főhad
nagy vezetése alatt. A mise közben a gyalogos 
század disztüzeket adott. Délben a püspöki rezi- 
dencziában 53 teritékü diszebéd volt, melyre a 
hatóságok fejei s a főbb tisztek voltak bivata 
losak.

— (Az egyházmegyéből.) A püspök 
a mohácsi plebauiara Keseri cs  Fereucz la- 
kócsai plébánost nevezte ki, a ki új aliasat 
legközelebb elfoglalja. A lakócsai plébániára 
adminisztrátorul Z súly évita Márton budai- 
külvárosi segédlelkész küldetett ki.

— (Kossuth nevenapját) mint né 
hány év óta már szokasbau vau, az idén is meg- 
Unuepli a függetlenségi és 48-as pártkör. Ez 
évben szélesebb alapra kivaujak fektetni ezt az 
ünnepélyt, s a szokásos tarsasvacsora előtt al
kalmi beszéddel és szavalatokkal fogjak megülui 
a uagy száműzött neve ünnepet. Ez okból a 
fiatalságnak minél nagyobb szambau való bevo
nását batarozta el a rendezőség, mely a jogaka
démia kelybeu tartózkodó polgárai közül fog 
fölkérni egyeseket alkalmi kültemt-uyek eisza- 
valáíára.

— (A  petróleumlámpa áldozata.)
Ez a veszélyes portéka mar s/.amos áldozatot 
szedett az emberiségből, a miuek legtöbbuyire 
a vigyázatlausag és könnyelműség az okozója. 
Ily vigyázatlausagnak lett áldozata vasárnap egy 
We r l e  Mari nevezetű mosónő, ki estefelé 
meggvujtaui akaivau a lámpát, az égő gyulával 
a petroleumos üveghez ért, mely hirtelen meg- 
gyuladt. A halálra ijedt asszony kezébe vette 
az égő petroleumos üveget, hogy kidobja az 
udvarra; de alig ért a kouyhába, ruhaja is lau- 
got fogott. A kétségbe esett asszony jajgatva 
futott ki az udvarra, a mi áltál természetesen 
még jobban eget: rajta a ruha. A szomszédok
nak végre sikerült a szerencsétlen asszonyt meg
menteni a lángoktól, melyek azonban auuvira 
megégették testéi, hogy féllioltau kellett a Kór
házba szállítani, a hol most élet-halál közt vi
vődik.

— (Megint a bányászok.) Ug\ lat
szik, hogy a kolóniái bányászok összeesküutek, 
mert úgyszólván a napirendre vették föl az

i utouallast. Csak a minap követtok el egy oly 
gálád megtámadást, mely az egész várost izga- 

i lomba hozta, s most megint egy ily utonállásról 
értesítették a rendőrséget. Ugyauis Krausz  
köuyvbordó héttőn este uyugadtou jött haza 
felé a bányatelepről, midőn hirtelen barom há
nyás rárohaut s a földhöz teperte. Midőn a 
megtámadott kiabálni kezdett, befogták a szá
ját és ütlegelni kezdték. Körülbelül fiz perczig 
tartott a dulakodás, mialatt lábairól levetették 
a czipöt s a nála levő kileucz forintot elvitték. 
Még a ruháját is el akarták venni, de szeren
csére a távolból kocsizörej hallatszott, mire az 
utonállók elillantak. A rendőrséget errö nyom
ban értesítették, mely most crélyeseu nyomozza 
az útonálló sihedereket.

— (Apáczaszentelés.) Szeut-Dtváu 
napjan deielött érdekes ünnepély fog vegbe 
menni a helybeli apáczak templomában, a 
mennyiben F e s z t 1 Károly dr. vál püspök a 
végzett apáczauövendekeket fogja fölszeuteiui. 
Az Uunepélyes aktus reggeli kiieticz órakor 
kezdődik, s utaua mise, mely aíait a lölszeute- 
les történik.

— Hol a mentő-egyesület?) Nem
azon a hangon szólalunk föl, mint tette azt va
laki egy más lapban; nem is oktalan sürgetés 
a czélunk, alap »san ismervén a késedelem oá ait, 
melyeket elfogadunk: hanem c*ak addigra is, 
mig a nemes eszme kivitelre juthat, ideiglenes 
intézkedéseket kérünk a majdan tervszerűen ren
dezendő egyleti működés pótlására. Héttőn délutáu 
egy szerencsétlen ember összeesett a S/écbeuvi- 
téren, a „N-mzeti söicsarnoi;“ előtt. Nem kutat
juk, vájjon csak (?) részeg volt-e az az ember 
vagy szánalomra méltó betegség érte-e utoii ; 
elég az hozzá, hogy dísztelen, undorító voit au-
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uak a gyámoltalannak a fetrengése. És ez a jó 
érzést bántó látvány tizenöt perczig éktelenke
dett ott a lőtér, közepén mindenki inegbolrauko- 
z as ara, s a rendőrségnek tizenöt perez lefolyása 
után sem volt alkalmas eszköz a reudelko- 
zeserc melylyel a közönséget ez undorító lát
ványtól megkímélje. A szolgálatot tevő rendőr 
tanácstalanul tipegett-topogott a tér mindeu laja 
tele s csak nem tudott segíteni magau s azon a 
szereucaétleneu, no meg a közönségen. Nem 
volt kéznél hordható ágy s nem volt ember, 
a ki azt az agyat — ha volt volua is — 
vigye. Utoljára is — egy negyed óra után 
— egy városházi rabbal, vagy kivel burczoltat 
tak be azt az ocsmauy emberalakot. Hát talán 
előlegeken auuyit megtehetuéuek, hogy egy — 
az eddiginél jobb íajtáju — hordozható agyat 
beszerezzenek * euuek a kezelésére két ember 
állandóan rendelkezésre álljon, s e mellett a 
rendőrség is valamivel gyorsabb működést fejt
sen ki ilyen alkalmadkor, uehog) a közönség 
íertalyorákig legyen kénytelen gyönyörködni az 
értélé látványokban.

— (A pécsi törvényszék köréből.)
Keuedi Imre törvényszéki jegyzőnek — ki a 
vizsgálóbírói teendőket végezte — mohácsi kir. 
albiróvá történt Kiuevez'-se következtében a tör
vényszéki vizsgálóbírói teendőkkel Peitler  
Imre törvényszéki aljegyző bízatott meg.

— (H ym en.) M erei Pál kadarkuti 
jegyző e hó 8 -áti eljegyezte Bokor Mariska 
kisasszonyt, Bokor Fereucz tanár leányát.

— (A  pécsváradi búcsú.) Szómba 
ton NagyBoidogasszouy uapján uagyon sok 
környékbeli községbeu volt búcsú A pécsvára- 
diról a következőket Írjak lapuuknak : A bú 
csut már kora reggel mozsarak dörgése jelezte. 
Délelőtt 10 órakor volt az liuuepélyes szent 
mise, mely alatt az ottani gyermek-zenekar mű
ködött közre. A tagas templomot zsúfolásig meg
töltötték az ajtatos hívők, kiknek nagy száma 
a közeli falvakbúi zarándokolt oda. A mise es 
szent ooszéd után a szokásos búcsú czeremóuia 
következett, mely ezen a vidéken akként fo
lyik le, hogy egy — már hónapok óta külön 
ezen czélra táplált kost különböző sziuü szala
gokkal fölezifráznak, s azt zeneszóval kürülbord 
jak az egé̂ z mezövarosbau , mialatt a legények 
az egyes házakban sorsjegyeket árulnak. Midőn 
a varost már körüljárták s a sorsjegyek elfogy
tak, visszatérned a nagy korcsmába, hol az ün
nepélyes sorshúzás törtéuik. Az a szerencsés 
halaudó, a ki az lluuepi kost megnyeri, azon 
kitüntetésben részesül, hogy a kost zeueszóval 
és óriási uéptömeg kíséretében saját lakásához 
yiszik, a hol azt neki, mint szereucsés halandó
nak, ünnepélyes beszéd és dörgő éljcuzés kí
séretében átadjak. Természetesen a kitüntetett 
„hős44 ilyenkor — ha még oly szegény is — 
örömében 1 — 2 hordót csajira veret, s jói meg
vendégeli a szerencsét hozókat, kik aztau meg
kóstolva a Bacchus vagy Gamhriuus csalékouy 
italát, folytatják azt egész masuap kivirradtig. 
Búcsuuapjáu este iluuepélyes táuczmulatsagot 
rendezuek, még pedig külön a polgárok és kü- 
lüu a mesteremberek. Az előbbiednek talpa ala 
a czigány húzza a ropogóst, az utóbbiak azon- 
bau a trombiták szava mellett járjak a czepper- 
lit. Ezen schéma szerint folyik le aztáu egyik 
búcsú úgy mint a másik. Az idei búcsú csak 
auuyibau különbözött az előbbi évektől, hogy 
az idén sokkal kevesebb volt a verekedőn mint 
azelőtt, a minek oka talau a vidéken annyira 
respektált es szigorúan betartott muukaszü- 
net volt.

— (A siklósi országos vásár) a
uiult hétföu és keddeu szépen folyt le, melyre 
uagy számú lovat és marhát hajtottak föl. E 
vásáron nagy kelete volt a lábos jószaguak, 
sőt a vásártér majdnem szűknek bizonyult. Szer
dán a ruhavasarra is sok vidéki iparos jött 
össze, de csalatkoztak, mert a szerdai vásár 
úgyszólván teljesen uéptelen volt.

— (Nyári mulatság.) A dombóvári 
oukéutes tűzoltó-egyesület sajat czéljaira folyó 
hó 23-dikáu a Sziget erdőben nyári mulatságot 
rendez. Kzdcte délután 4 órakor. Kedvezötieu 
idő esetén a tauczmulatság a Korona-vendéglőben 
tartatik meg.

— (Rem ényi Mohácson.) Keméuyi 
a uapokbau kezdi meg dólmagyarországi máso
dik körútját, melyben Mohács varosat is megláto
gatja s ott f. hó 2 2  eu a casino nagytermében 
hangversenyt rendez, meiyeu kísérője B o d ó 
Alajos zongoraművész is közreműködik. Kellé

nyinek Mohácson igen sok ismerőse van, kik 
tiszteletére fóuyes bankettet foguak rendezni.

— (Járványos száj- és köröm fá
jás) lépett föl Somberek és P e 1 l e r d 
községek szarvasmarha állományában, mely 
miatt a járási főszolgabírók a kór tovább terje
désének meggatlására a szükséges óvintézkedé
seket már megtették.

— (Gőzfürdő Baranya-Sellyén.)
Nincs az a kisebb rangú város széles vidéken, 
melynek olyan csinos, jól berendezett gőzfür
dője volna, miut a milyen vau most az egy
szerűen nagyközség szamba menő Sellyéuek itt 
alsó Baranyában A takaros kis épületben meg 
van minden, a minek a mai igényeket szolgáló 
fürdőházban lennie kell. Vannak ott kényelmes 
öltöző-kabinok, k ad túrd ők Zsolnay-gyártmányu 
tehérmazos agyag lemezekkel kirakva, meletr* 
hasain, gözkamara, frottirozó kamara, hideg
fürdő pompás touchokkal, pihenőszoba — szó
val egy teljesen s czélsz<*rüeu bereauezett gőz- 
és kádfürdő all reudeikezéséze a seilyei közön
ségnek. A tízezer forintot meghaladó költséggel 
épült fürdőt Fazék as Sándor ottani birtokos 
emeltette, i<i a községbeu régebben épült gőz
malmot megvett»-, azt tetemes költséggel kibővi 
tette, nagy gabonaraktárt kapcsolván hozzá 
elevátorokkal, s a mellé építette a most már 
teljesen készén álló gőzfürdőt, melynek ügy mint 
agözmalomnak gépberendezését Kuepprecht pécsi 
jókiruevti ezég ailitotta föl. Fazekas, ki ter
mészetes teh tsérével es nemes önképzéssel 
egyszerű szüiszabó legényből emelkedett löl 

* Sellye egyik legvagyonosabb s legértelmesebb 
i polgárává, kit az ot'aui református és katholi- 

ku-i hitközség, maga a helység közönsége, az 
ottani társadalom, rt töl sem sorolható jóté
konyságaiért, de egyeb polgári eróuyeiért is, 
valósággal báiváuyoz: ezt a kis fürd») intézetet 
is Sellye közönségé javara emelte az au vagi 
haszon minden keresése nélkül, csupán azért, 
hogy az ö szereteti szUlövarosauak a többi kö 
zott még egy tekintélyes emléket hagyjou hatra, 
mely arra intse minden lakóját a helységnek, 
hogy becsületes, kitartó munkával mire viheti 
az ember s hogy a tisztes munka gyümölcséből a 
közjó is részesüljön, melyén n legszebb jutalom 
a közbeesüiés, miből S Ilye faradhatatlan jótte- 
vőjének, Fazekas Sándornak is tekint .nyes rész 
jutott.

-  (Phylloxeras községek.) Dezső 
Miklós s/.oiöszeti váudortauitó hivatalos körútja 
alkalmával Cserdi, Keö, Herczeg-S/.ölö», Bodoiya, 
Baranyavár, Monostor, Szúr, iíiuieshaza, Dohoaa, 
Szahar es Baar községek szőlöterületeiu konsta
tálta a phylloxera jelenlétet.

— (A  zágrábi kiállítást) miut Pécs
ről ott járt tudósitoK iria, e hó 15-én nyitotta 
meg a horvut báli. A gazdagon füllobogózott 
város öröm arbau úszik. A kiállítás országos 
jellegű es igen jól sikerült. A mintegy 7 hold- 
nyi tcrületeu 30—4u szebbuél szebb pavillon áll. 
Littke pavillonja Pécsről sziutéu csiuos. Keu- 
geteg sok a tárgy. Leggazdagabb a házi ipar 8 
a női kézimunkák farlata. Sok tárgy mar nem 
is talált elhelyezést. Baross es Jozipovich mi
niszterek jelen voltak a megnyitásnál.

— (A pécsi pezsgő diadala.) Tudó
sítónk már megírta, hogy a zágrábi kiallitasou 
igen csinos pavillonja vau Li ttke pécsi pezs 
gögyárosnak. Újabban azt az értesítést kaptuk, 
hogy a kiállítás megnyitásánál, melyuél Littke 
is személyesen jeleu volt, Baross és Jozi* 
p o v i c h miuiszterek, Khue n-II éderváry  
kurvát bán, Lukacs államtitkár, Berto Is
ii e i m tábornok és Kuluier báró meglátogat
tak Littke pavillouját s itt a legbizelgöbb elis
meréssel szolottak a megizlelt pezsgőkről. Hosz- 
szabó ideig tartózkodott itt a kiváló tarsasag, 
mialatt tolytou a magyar szó jurta,  a 
mi a zágrábi kiallitasou egyedül  e helyen 
t Ö r t é q t meg. Ugyancsak a napokban más 
kitüutetés is erte a Littke-czeget. Budapesti 
üzlethelyiségében ugyanis megjeleut a rende
zendő chicagói világkiállítás végrehajtó bizott
ságának iiekáuy í tgju, kik pár napot a magyar 
tövarosbau töltöttek. Látogatásul*, czeija az voit, 
hogy személyesen kérjék fül a Littke-czéget a 
kiallitásou való részvételre. A bizottság, melv 
Budapesten a jelentkezések löivétele vegeit Kü
lön irodát tart, e személyes megjelenéssel csak 
kiváló ezégeket tüutetett ki. Külöuöseu meg
nyerte tetszésüket a „Monopol4* pezsgő s az 
ősz elnök, ki egyszersmiud az Ohio allam el
nöke, a Littke-családot éltette poharazás közben.

— (Szerencsétlen esés.) Szombaton
este leié Bogy a y honvéd huszarhaduagy ki
lovagolt, útközben azonban lova megbokrosodott 
és lovasát oly erővel vetette a földre, hogy esz
méletlen állapotban szállították szülei lakasara. 
A szereucsétleu liatal tiszt homlokán jelentékeny 
sérülést szenvedett, de a gyors orvosi segély 
folytán allapota ma már javulóban vau.

— (Gabonavásár Szt.-Lörinczen.)
Polgár Jenő toszolgaüiró a >Szt.-Lonuczen tartani 
szokott csütörtöKÍ hetivasarou hirdetés útján töl- 
szólította a környékbeli iukósnagot, hogy minél 
tömegesebben hozzanak oda vasárra gabonafé
lékét. Lhez kéj>est a veuui s/.audékozók megle- 
betös gabouapiaczra toguak találni Szt.-Lüriuczen.

— (Egyesült czigánybanda.) Az
is ritkaság, ha két ciudás megfér egy csardá- 
bau ; de az mar éjien esodaszamha megy, hogy 
két czigánybanda megférjen egymás mellett 
szépségesen. Pedig ezt a csudát megcselekedték 
Jóuás Jancsi meg Farkas .Sándor, kiknek jól 
megválogatott bandáik egyesüléuek s most e két 
primas közös ezégje alatt muzsikálnak derék 
buzgósaggal. Szombaton este a Kibay-kavéház* 
bau tartotta meg a 10 tagból ailó egyesült 
banda az első esteiyt a közönség uagy meg
elégedésere. Kérik is a derek liuk a közönség 
pártfogását, miért ók viszont jó muzsikával szol 
galuuk.

— ( Ködfátyolképek. ) León „ta
nai" (?) akadémiai testö szorkesztöséguuiibeu jár
ván nagyszámú hirlappéldáuyt mutatott elő, me
lyek a különböző varosokbau tartott ködtatyolkép- 
mutatványokról elismeréssel szóluak. A Közle
mények utau itelve Leou ködlatyolképei az ily 
látványokat kedvelő közönségnek élvezetet ké
pesek uyujtaui. Az egyet l en előadást a 
Sciioltz-fele sórcsaruokbau tartja csütörtökön, e 
hó 20 un. Bővebbet a falragaszok foguak tu- 
a datni Közönséggel.
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Beiratás a zene és szini akadé
miában. Az orsz. in. kir. zeue- es sziumú* 
veszi akadémia 1891/92-ik tauévére a z e ne
sz e 11 osztál yban (Audrassy*ut 07. szám.) 
szept. 1 — 8 uapjaiu a z eues z éti osztály-  
buu (Kerepesi-ut 1 . sz,) szept. 4—-0 között le
het beiratkozni. A zenész éti osztál ynak 
karám tanfolyama vau : 1 .) akadémiai, 2 .) zon- 
gora-tauárképzö (gyakorló iskolával); 3.) előké
szítő taulolyam. — Az aivademiai tautolyam tan
szakai : 1 .) zeneszerzés, 2 ) zougora, 3 .) ma-
gaueuek, 4.) hegedű és viola, 5.) gordouka; 6 .) 
gordon, 7.) orgoua. Az előkészítő taufolyam tau- 
szakai : 1 .) zougora, 2 .) hegedű, 3 .) gordouka, 
4 ) gordoa. A gyakorló iskolaoan: zougora. A 
zeuészeti osztály tauarai : Beliczay Gy. (zene
szerzés) : Bloch J. (hegedű); Chováu K. (zou
gora), Érkel Gyula (zougora), Fayi Frigyes 
(zougora), Giauiczelli Karoly (gordon), Dr. Bar
rack József (zenetörténet, zeueaesthetika, poé
tika), llerzfeld Viktor (zene-elmélet), Hubay 
Jeuü (hegedű), Kaessler Jauos (zeneszerzés, kar
ének, orgoua), Palóczi Lipot (olasz uvelv), Passy- 
Coruet Adél (magauéuek), Popper David (gor
douka), Szabó X Fereucz (üaugszerelés és par- 
titura-oivasas),Szeudy Árpád (zougora), Tüomau 
István (zongora), Dr. Varadi Autal (vers-költé- 
szettau és szaválás.) Tandíj az akadémiai tau- 
tolyamou a zougora tauszakou évi 100 írt, a 
zeneszerzés, magáuéuek és orgoua tanszakon évi 
70 írt, a hegedű (és viola), gordouka és gór- 
dou tauszakou évi 50 irt, 2.) az) előkészítő tau- 
tolyamou a zougora és gordou-tauszakou évi 
50 írt, a hegedű és gordou ;a tauszakou évi 30 
írt, 3.) a gyakorló iskolábau (melybe 8 —12 
éves gyermekek is fölvétetnek) zougoratauitas- 
évi 25 frt, 4.) a zougora tanárképző tautolyam- 
bau (meunyibeu u jelöltek mar bevégezték a 
zongoratauszakot) évi 50 frt. Biratási dij az 
akadémiai, valamint az előkészítő és zougora- 
tanárképző tanfolyamon 5 Irt, a gyakorló isko
lában 2 trt. Fölvételi vizsgalatok szeptember
9-éu a vouos uaugszerekre, szept. 10-éu magán- 
en-kre, szép;. 1 1 -éu zongorára, 1 2 -en folyta
tólag zougorara, d. u. zeneszerzés és orgoua, 
14-eti fölvétel a gyakorló iskolába (zongorára.) 
A s z í né s z e n osztál ynak két tauszaka 
vau: dramzi és operai. Tanarai: Bercsényi 
Béla (drámái gyakorlat és sziuészet elmélete), 
Bokelber Ernő (torua), Dr. Csiky Gergely (dra
maturgia, mythologia, lelektau), Erkel Gyulâ  
éuekgyakorlat), Keresztessy József (vivas), Kol- 
1er Fereucz (táucz), Nagy Imre és Náday Fe-
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reucz (drámai gyakorlat) Paulay Ede (dráma* 
gyakorlat és színészet elmélete), Passy Cornet A. 
és Pauli Rich, (magánének), Rayé Lajos (fran- 
czianyelv), Szabados Béla (ének correpetitor), 
Ujházy Ede (operai színpadi gyakorlat), Dr. 
Váradi Antal (magyaruyelv, bölcsészettan, aes- 
thetika, történelem, jelmeztan.) Tandíj : az operai 
tanszakon 70 írt, a drámai tanszakon 30 írt. 
tíeiratási dij 1 írt, belépő uj növendékek föl* 
vételi dija 5 frt. A tandíj a zeuészeti és színé- 
szeti osztályban egyaránt két egyenlő íélévi 
részletben előre fizetendő. Szegénysorsú de ki
váló tehetségű és szorgalmú növendékek tandíj
mentességet élveznek és ösztöndíjban is része
sülhetnek. A zeueszerzési és operai növendékek a 
m. kir. opera, a drámai növendékek s nemzeti 
színház előadásait dijtalauul látogathatják. Bő
vebb értesítést a zenészeti osztályról dr. llar 
rack József titkár (Audrássy-ut 67. sz. II. em.) 
a szinészeti osztályról dr. Varadi Antal titkár 
(Kerepesi-ut l. sz. III. em.) ad.

A  budapesti állam i ipariskolá
ban (VIII. kér. Népsziuhaz-utcza 8. sz.) a be
iratások szeptember hó 1 . napjától 5-ig tartat
nak. Az intézetbe rendes tanulókul  föl
vétetne k azok a 15. évet betöltött ifjak : 
a.) a kik a polgári iskola, gimnázium vagy 
reáliskola négy alsó osztalyabau jó oszt ál y
zatú bi zonyi tványt  nyertek azon 
tantárgyakból, a melyek az ipariskola első 
évfolyamának fő tantárgyait képezik ; ezek : a 
magyar nyelvtan, számtan és algebra, mértani 
rajz. b.) iparossegédek és mindazok, kik az 
előbbi pontban kívánt ismeretekben a fölvételi 
vizsgálatnál kellő készültséget tanúsítanak c.) 
Rendki vül i t auul ókul  fölvétetnek egyes 
szakosztályokban azok, kik az iparos tanulók 
szamára szervezett iskola három évi tanfolyamát 
bevégezték és legalább jó osztályzatú bizonyít
ványuk van, továbbá, kik a megkivántató isme
retüket kellően igazolják. Ál talában meg
kíván t a t i k : hogy a belépni  kívánó 
növendék az általa választott szakcsoportbeli 
iparágban már előre gyakorlatot szerzett, de 
legalább is azon két havi nyári szünidő alatt a 
mely után az iutézetbe akar lépni, a gyakorlat
ban foglalkozott legyeu. Az intézetnek öt szak
osztálya van u. m. az építészeti, a gépészeti, a I 
vegyészeti, a fém-vasipari s a faipari szakosz- , 
tály. A tandíj félévenkint 10 frt. A beiratási 
dij 2 frt. Az állami ipariskola igazgatósága.

C S A R N O K .

Az idegen.
Elbeszélés.

spanyolból fordította: Bedeky Gedeon.

I.
Cadizben voltunk, a hervadó lombok ha

vának, mosolygó októbernek utolsó uapjaibau. 
Ez a mi városunk, a melyik a hosszú, tik
kasztó nyáron át elhagyatva, némán bámult 
alá sziklaemelvényéről a lent hullámzó ocze- 
ánra, most egyszerre, miutegy varázs ütésre 
megelevenül.

Hosszú zaj kerekedett föl az északi tar 
toinányokból, hogy a hideg télnek uralma alól 
megmenekülve üdülést, gyógyulást vagy leg
alább könnyű halait találjon a mi balzsamos, 
meleg egünk alatt. Az a kép ujult meg ismét, 
a melyik évről-évre ismétlődik : elküidötte fél
tett betegeit majdnem egész Európa; a szél
rózsa minden irányából hozott a gyorsvonat 
vagy a hajó egy-egy gondosan bepólyalt, sá
padt alakot, a kiknek mindegyikéről leolvasha 
tod a gyilkos tüdövéuz jelét, de a kiknek 
mindegyike mégis bízik, reménykedik a szebb 
jövőben és eseugve várja a fakadó tavaszt.

Látjátok ott azt a fiatal hölgyet, sápadt 
arczával, téveteg tekintetevei? Az egy dúsgaz
dag p.'érnék a lánya, a kinek a miilók sem 
képesek rózsát varázsolni az arczára; most 
idejött megnalui. Talán a porladó teste is szí
vesebben nyugszik a mi napfényes egünk alatt, 
mint ködös Albiouuak uyirkos földjében.

8 látjátok amott azt a meggöruyedt vézna 
férfialakot, az elmaradhatatlan papaszemmel or

rán? Az a fonnyadt test egy magasra törő» 
büszke léleknek a tanyája, a melyiknek fölröp- 
penését az egész tudós világ osztatlan figyelme 
kisérte, de a melyik most bizony szárnya szegve 
fog visszahullni a pálya kezdetén. Most eljött 
ide, azért a keskeny kis sirért; mintha hazája 
meg nem tudná adni neki.

És igy tovább . . .
A régi zsáner, régi típus mindenütt ; csak 

az arezok változnak. A melyik tavaly még itt 
vánszorgott, az idén már lefeküdt, pihenni ; az 
ideiket jövőre uj váltja föl.

Az a magas karcsú hölgy is, ott a kak
tusz allée végén, uj jövevény. Lassan, óvatosan 
lépked, napernyőjére támaszkodva; szemeit fá
radtan hordozta körül a sokaságon s bágyadt 
mosolylyal fogadta az üdvözléseket, mintha 
miudez a nyüzsgés, elevenség terhére volna s 
vágya vonzaná már abba a másik hazába, a 
hol nincs betegség, nincs baj semmi. Mellette 
az az elvirult franczia társalkodóim, úgy lát
szik más nézeten van; ő neki szép még az 
élet, s sebesen pörgő nyelvére egész élvezettel 
veszi sorba a türdö közönséget, hogy szarkasz
tikus, de sohasem szellemes megjegyzéseivel 
kisérve találja föl Aliceuek, a kinek most bizo
nyára nagyobb gondja nincs, minthogy made
moiselle Eveline uyomau sorra vizsgálja a be
tegeket topánjuk sarkától kalapjuk tolláig, s 
megbotránkozzék azon, hogy ott az a lady 
nem vitt magával garde des damest sétájára, 
s csodálkozzék a fölött, hogy itt ez a magas 
szőke fiatal ember, minek vonul úgy vissza a 
társaságtól, s miről gondolkozhatik, mikor oly 
merengve néz a távolba.

Eveline fecsegései untatták, fárasztották a 
beteget s látható kedvetlenséggel és izgatottság
gal hordozta szemeit végig a sokaságon s te 
kintete érdektelenül siklott tova azokon az 
alakokon a kiket a mademoiselle nyelve he
gyére vett.

De . . . még sem egészen érdektelenül. 
Mikor a társalkodónő a szőke fiatal embert 
biralta, az a bágyadt pillantás, a mit felé ve
tett, mintha egyszerre megelevenült volna, a 
szenvedő arezon mintha egyszerre élénkség, 
érdeklődés pírja futott volna végig . . .

S ez az érdeklődés föltűnhetett még kísé
rőjének is, a ki pedig nem igen szokott törődni 
betegével, — mert csodálkozva szólította meg :

— Az Istenért, Alice, mi baja? mitől in
dult föl annyira?

— Semmi, semmi, felelte a leány, szóra
kozottan. Csak múló gyöngeség.

— Talán megint láza tér vissza? Akkor 
jobb lesz haza meuoüuk, volt Eveline válasza, 
természetesen egy sóhaj kíséretében, a mi azt 
akarta jelenteni, hogy ő neki bizony nincsen 
ínyére a hazamenetel s jobb szeretne inkább itt 
vizsgálódni a társaság fölött s észrevételeivel 
gyönyörködtetni szomszédját.

De a leány kapva kapott az alkalmon s 
örömmel moudta :

— Igeu menjünk haza. Fázni kezdek.
S megindultak.
A sétálók rajta felejtették szemüket a be

tegségében is gyönyörű lauyon, de az nem igen 
akarta észreveuui a föltUuést; észrevette hat 
helyette a társalkodóm’!, s a lekötelező uyajas 
mosolynak esetleu paródiájával iparkodott meg
köszönni a kitüntetést.

S a helyzet, az otthouu sem változik. A 
legelső vendéglőnek díszes szobáiban az döb
beni képpel találkozunk: a mademoiselle sebe
sen pörgő uyelvéu megfordul miudeuki, a ki 
csak elég szcreucsétleu volt neki szemébe öt
leni: Alice pedig faradtan hallgatta.

Mikor azutáu kifáradt ö is a beszélgetésbe, 
illetőleg hamarjában elfogyott az auyag előle s

I látta, hogy a beteg nem igen hajlandó a dis
kurzust tovább fűzni, kipördült a szobából, hogy 
oda kinn észrevételeit újra föltálalja a cseléd
ségnek, s mikor azok a tortúra elől egyenkint 
megszöktek, bizalmas ensemble-t rendezzen egy 
nyugalmazott kapitánynyal, a kit hálójába kerí
teni ezúttal legfőbb vagya.

Alice pedig oda benn, a mint a made 
moiselle magára hagyta, sírva dőlt le a pam- 
lagra.

Mikor Eveline közelében van, akkor vidám 
arezot kell tettetnie, mosolyognia kell, mert 
minden busongás, minden köny ellen a kisasz- 
szony leghevesebben tiltakozik, mivelhogy az 

; izgatottság art a beteg idegeinek.
Pedig, ha úgy egymagában elgondolja azt 

az életet, a mi eddig jutott neki, s a jövőbe 
pillaut arra a csonka életre, a melyen ezután 
tog kínnal végig vauszorogni, hat lehetetlen, 
hogy iegalaoü kouyekkei ue vadulja szomorú 
sorsat.

Szülőiről csak annyit tud, hogy dúsgazda
gok, meg hogy nagyon szerethetik öt, mert kü
lönben nem baunauak olyan pazarul az ezre
sekkel, mikor arról vau szó, uogy leányuknak 
szerezzenek örömet s az ó egészséget állítsák 
megint helyre.

Hanem az a sóüaj, a melyik a kehiéből 
föltört, azt aruita el, hogy uem ilyen szeretetre 
vágyott ö. Ne csillogása, hauem melege is le
gyen auuak a szeretetnek, a melyik boldogí
tani akar ; s ez csak leuyiik, de uem melegít. 
Anyját sohasem latta, apjat is csak ritkán, s 
mikor bizalommal futna karjai közé, az csodál
kozva, ridegen tartja vissza magatói, s egy par 
közönyös szó az egész, a mit vált vele.

IS hogy a szülői szerotetet pótolja, itt vau 
arra ez a tarsaikodouö, a ki a mellett, bogy 
örökös veulauyos fecsegésével amúgy is kiali- 
hatatlauuá teszi magat, szívtelen, önző terem
tés, csak magára gondol.

iá a mi ezt az eibetegitett kedélyt, szen
vedő lelket meg jobban elkeserítheti, arra epeu 
jó az a roncsolt, görnyedt test. Tűrni, lemOQ. 
daui mar úgyis megtanult; tegye hat ezt a le- 
mondást meg teljesebbe a tudat, hogy az öröm 
es a boldogság, a mit eddig hiaba keresett, 
ezentúl is csak elerhetetieu lesz szamara. Reme- 
uyeinek, vagyainak utjai elvágja az a keskeny 
úl, a mely mindinkább növekvő bizonyossággá! 
tűnik föl előtte, s a melytől szülei szereteteuek 
egyetlen bizonyítéka, a vagyou sem menti meg 
többé.

Pedig, ha remélui elfasult lelke, beteg 
szive uem is mer, vagyai meg volnának.

Egy ébredő szereiemuek lazas vágyódása, 
megmagyarazhatatlau sejtelme. Mikor egy évvel 
ezelőtt Meraubau kereste a gyógyulást, olt is 
mely nyomot hagyott lelkében az a futó talál
kozás, melynél ifjú sziveuek eszményét, remé
nyeinek összes czélját ismerte föl.

Az ideál taiau reg megfeledkezett a ne- 
hauy jabiouos szorul, a melyre szorítkozott 
összes társalgásuk, meg a leányról is, a kivel 
találkozott: de ö lölismerte miudjart, itt a hal
doklók utolsó deszkaszaláuak helyén, a balzsa
mos legü szép spanyol városban is.

Oiy közel egymáshoz, egy sorsban osztoz
unk; s mégis oly messze választja őket a kö
zeli halai, lövőjüknek közös laiüatara.

A lauy megszüut sirui, abba hagyta a zo
kogást; csöndes merengéssel uezett maga elé, 
niiut a kinek egeu uiucs egy sugár se, a miről
reméuvt várhatua.»

(Folytatás köv.)

A p . U 1 H j dül lO
NAGY FERENCZ

** ; r iz e i  a t
1AKSCH LAJOî»
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Hegyháti járás főszolgabirájától.

Pályázati
Elhalálozás folytán üresedésbe jött Magyar-Szék, Német Szék, M -Hertelend 

Kis-Iiertelend, Barátur, Liget, Egyházbér és Bodola községek egyeteméből álló

m a g y a r-szék i k ö r je g y á llom ás
betöltésére ezennel pályázat nyittatik.

A választás határidejéül 1891. évi szeptember hó 2 áriak reggeli 9. órája 
tűzetik ki Magyar-Széken a körjegyzői irodában.

A körjegyző javadalmazása 919 frt 18 kr. készpénzfizetés és szabadlakás.
P elhivatnak pályázni óhajtók, miként sajátkezüleg irt és szabályosan felszerelt 

kérvényeiket, melyben nyelvbeli ismeretük is igazolandó —  f. évi szeptembea hó 1-ig 
beadják, figyelmeztetvén, hogy későbben érkező kérvények figyelembe vétetni nem 
fognak.

Sásd 1891. aug. hó 11-én.

Kiss Aladár,
főszolgabíró.

H aszon  és tű zifa  e la d á s.
Székhelyi Majláth György grót bakóczai uradalmában a következő három évben

vágás a lá  kerülő fatömeg
a legtöbbet Ígérőnek eladatik.

A vételre vonatkozó ajánlatok zárt levélbe foglalva legkésőbb szept. 14-én 
déli 12 órára az uradalmi erdöhivatalhoz czimezve benyújtandók, hol a fa-eladás 
föltételei is megtekinthetők.

Eladó házak!
Pécsett a Wigan-testvérek a tulajdo

nukat képező házaikat, melyek közül az 
egyik az országúira, másik a Majláth- 
utczára nyílik, szabad kézből eladják.

Bővebb értesitést ad Wigan
Ferencz

budai vásár-tér 3. szám.

W e r n e r  l e á n y t a n o d a

é s  n e v e l d e .

Pécsett, (Hunyady-utcza 6. szám.)
23 év óta fönnálló leány-tanintéze

temben (neveldémben) a beiratások aug. 
30-ától szept. 3-áig eszközöltetnek.

A bennlakó növendékek
fölvételét illetőleg kívánatra készséggel 
szolgálok prospektussal és részletes tudósí

tással.
Pécsett, 1891. augusztus bavabau

Werner Magdolna
tanintézeti tulajdonos.

Kelt Bakóczán, 1891. augusztus 14-én.

Az uradalmi erdőhivatal.
(Utánnvoniat nem dijaztatik.

H irdetm ény.
Pécsett, szigeti ország-ut 66-ik számú 

(hentes üzletre, és hús vágásra) beren
dezett h áz azonnal kiadó. Vagy pedig
nagyon kedvező föltételek mellett eladó.

/

Értekezhetni lehet Irgalmasok-utcza 
14-dik számú házban az emeleten lakó 
tulajdonosokkal.

Üzlet-mepyitás.

i l l
? r
«
ü

Támaszkodva sok évi működésem é> tapasztalataimra a világhírű Rcthber- 
ger Jakab, Bées I., Istvántér 9. sz. alatt lévő üzletében, elhatároztam magamat, ele
gendő pénzkészlettel rendelkezve és kellő szakismerettel ellátva, Pécsett, Király- 
utcza I. sz. a. egy önálló férfi és fiú öltöny raktárt nyitni.

N- t. vevőimnek szolgálatára állok: dúsan felszerelt, nagy választékú, szolid 
és jól készített bécsi öltönyökkel, olcsó de változhatatlan szabott árak mellett.

Ezen elveimre támaszkodva, s minthogy legtöbb törekvésem oda irányul, 
a n. t. közönségnek bizalmát elnyerni, bizton reményiem üzletemnek számos meg
rendelések általi támogatását.

Mélv tisztelettel
- «

Schim itz Soma
becsi férfi és fiú öltöny-raktár

P é c se tt . K ir á ly -u tc z a  1. szá
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felelve ízléses kiállítással, legjutányosabb versenyárak mellett. Továbbá 

készítenek angol árnyékszékeket, fűrdőberendezéseket, és kitünően mű
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M e l y i k  l a p r a  f i z e s s ü n k  elő?
Gazdag tartalojáuál, nagy terjedelménél fogva a legolcsóbb magyar lap az

•

Az Európa kávéház kerthelyiségében

a mely az uj évvel immár 25-ik évfolyamába lépett. Ez a magyar olvasóközönség lapja. 
Hiteles forrásokból származó értesüléseinek gyorsasága, alapossága és sokasága, ro
vatainak változatossága, kitűnősége, a különböző olvasmányok gazdag tárháza tették az 
„Egyetértésit népszerűvé. Az országgyűlési tárgyalásokról a legrészletesebb s 
e mellett tárgyilagos hű tudósítást egyedül az „Egyetértés4* közöl Gazdasági rovata  
elismert régi tekintélynek örvend. A magyar kereskedő s gazdaközönség nem 
szorul többé idegeu nyelvű lapra, mert az „Egyetértés4* kereskedelmi s tőzsdei 
tudósításainak bőségével s alaposságával ma már nem versenyezhet más lap. A ke
reskedő, az iparos s a mezőgazda megtalálja mindazt az „Egyetértésiben, a 
mire zük*ége vau. Valtozatosau szerkesztett tárczájában, annyi regény olvasm ányt 
ad, mint egy lap sem. Két bárom regényt közöl egyszerre, úgy, hogy egy év alatt 
30 — 40 kötetnyi regényt, részint eredetit, részint a külföldi legjelesebb termékeket jó 
magyarsagu fordításban kapnak az „Egyetértés** olvasói. A ki olvasni valót keres és a 
világ folyásáról gyorsan és hitelesen akar értesülni, fizessen elő az 
„Egyetértés** re, melynek előfizetési ára egy hóra 1 írt 80 kr., */« évre ó trt 8 c-y évre 
20 irt. Az előfizetési pénzek az „Egyetértés4* kiadóhivatalába küldendők. Mutatványszá

mot a kiadóhivatal kívánatra egy hétig ingyen és bérmeutve küld.

föllépte

Az első  p é c s i  daltársulatnak
Angclotti igazgató igazgatása alatt.

Válogatott műsor, bővebbet a napi hir
detések, szabad bemenet. Vasárnap és 
ünnepnapokon belépti dij 25 kr.

t
. . » .•I

i f j j i f e t  t !
A ki éasnaierüeu czigarettázik, tudj» azt, hogy a czigaretta jóságánál nemcsak a dohány, hanem a papír 

finomsága is mérvadó. Ezérr. de meg egész égé érdekében is ügyeljen minden czigarettázó, hogy u használandó 
papír finomsága minden kételyt kizáró legyen. Teljes megnyugvással és bizalommal használható a
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GRIFFON
a legjobb szivarkapapir

kapható A l t  I l o l l  i l l  kereskedéHében Pécset

. * . ̂ 1 c

rosok is vaunak, kik a papírnak kezdetben eljes lapszámait és imák minőségét is leszállítják s kevesebb, silány 
papirt szállítanak. Ezekre utalván, bízvást hisszük, hogy minden értelmes czigarettázó a mi „Les derniers Cartou- 
che8“  jegyű árunkat fogja használni, mely évek óta bizonynlt jobbnak, miudeu más czigarettapapirnái. Egyuttal 
figyelmeztetünk mindenkit, hogy papirosunk czimiapján ezégünk neve áll

Az 1891,92 iskolai évre kellő feltételek
mellett

B R A U N S T E I N  F R E R E S
Czîgarettapapirunk és inn • 1> tűnk 4:3 /u « raktára 1 écsben* 1 9 Sr Im ttcnrin:; 25. s z .  alatt létezik. Valódi francain 

Le a d eru iéreo  Cartouche»* pír é* az óbból készült hüvely Pécsett kapható Alt és Böhiu óh K einfH d 
” A. un Imái.

e g y ,  e s e t l e g  k é t  k i s e b b  

k ö z é p t a n o d a i  t a n u l ó

teljes ellátásra felvétetik, kik lelkiismeretes, szi
gorú gondozásban részesitetuek, sőt az erősebb 
tantárgyakban külön oktatást is uyeruek. — 
Papnövelde-ntcza 23, sz. alatt.

PÉCSETT

liiilw iTaklái'ii és m i'iliclyc
(tetemesen n&gyobbitva)

F e r e n c z i e k - u t c z a  I I .  s z á m .

(A pécsi edénygyár raktár ugyanott.)

Nagy választékban teljes es stylszerüeu berendezett alvó-, disz- és ebédlő-szo- 
, b ó k , mindennemű fa-, vas- és kárpitozott bútorok, kepek, tükrök, függönyök, függónytar-

t ó k ,  és minden <_* szakmába vágó czikkek.

Abban a helyzetben vagyok, hogy bútorvásárlások nálam ep oly jutányosán 

eszközölhetók, mint Budapesten vagy Becsben.

a:ntt Taizs .!ó*M‘iuél Pécsett. 1 '■síi 1


