GOb

Mutatvány-szám.

1881.

Deczember 22-én.

Előfizetési árak:
Egész évre . . .
8 frt.
F é lé v re ............................4 „
Negyedévre .
. . 2 „

Hirdetési árak:
A négy-liasábos petitsor
1szeri felvétele .
.
2sztri
„
.
3szori
.,
.
A három-hasábos ,,Nyilttér“
petitsor 10 krjával számittatik — Hirdetés-bélyegár
30 kr.

Hirdetések felvétetnek

PÉCSI LAPOK.
7 kr.
.
.

Megjelenik hetenkint háromszor
és pedig :

vasárnap, szerdán és pénteken

ti
5

„
„

e g y e s

t a r t a lm /u . la p .

tippelik A.. Schalek Henrik,
llaasenstein és Fogler.
Mosse Rezső bécsi; — Goldberger A. I! budapesti: —
ti. L. Haube és társa
M. frankfurti;

Haasenstein és Fogler
Steiner A.
hamburgi irodáiban.

Szerkesztőségi iroda hal-tér 5-ik számú házban. Hirdetések és előfizetések felvételi
irodája Ramazetter Károly kiadóhivatalában boltív-közben a könyvnyomda mellett.

Bevezetésül.
A midőn valamely nép, mint a ma
gyar. előreláthatólag hosszabb időre meg
oldotta
alkotmány - kérdéseit s fokozot
tabb jelentőség polezára emelkednek reá
nézve azon kérdések, melyek az állami in
tézmények szorosabb fogalmán kívül esnek
és úgynevezett társadalmi ügyeket képeznek,
elengedhetetlen követelmény gyanánt lép
fel mindenki előtt a ki értelmet és vonzal
mat érez magában hazá ja sorsa biztosítására,
hogy e kérdésekkel haladéktalanul szembe
szálljon. Innen azon jogosultság, melylyel
az állami fejlődés ezen fokán részint a culturalis érdekek minden körét átölelő úgyne
vezett t á r s a d a l m i l i i r l a p o k , részint
pedig azon lapok, folyóiratok s egyéb szel
lemi termékek, melyek a társadalmi életnek
csak egyes iránylataival foglalkoznak, az
állami élet érdekei szempontjából természet
szerűleg bírnak. Ámde a mily természetsze
rűnek jelentkezik ily időkben az eféle irányú
szellemi tevékenység szükségessége s ebből
származó jogosultsága, már első tekintetre is,
csak annál komolyabb s annál nagyobb fe
lelősséggel jár azok fellépése, a kik e tár
sadalmi kérdéseknek ha nem is végleges
megoldására, — mert ehhez jóakaraton kí
vül positiv eszközökkel rendelkező hatalomra
is van szükség, — hanem azoknak legalább
tisztába hozására s ezzel megoldásuk künynyitésére vállalkoznak. Véghetetleniil külön

Tárcza.
Egy öreg ember tűnődése.
— A z év vége felé. —

Öreg ember vagyok már é n ! Agg. te
hetetlen, ősz ember. Csak a kedélyem íiatal
még. Olyan vagyok mint a vén tölgy, odvas
törzszsel, mohos kéreggel, száraz ágakkal, a
tetőn van még csak egy zöldelö lomb emléke
zetéül a múltnak, mikor sugár, magasratörö
helyre legény voltam. Bizony régen volt.
Málcsi néni is alig emlékezik ró, pedig ő a
valóságos eleven krónika: a megye 60 éves
története a kis ujjábán van, még a nagy
kapcsos bibliát sem kell segélyül hivni, pe
dig annak a két első és négy hátsó perga
ment lapjára minden sógor, koma, édes
öcsém és kedves hugomasszony születési és
halálozási napja fel vagyon jegyezve, közbenközben földrengés, döghalál, sáskajárat, tűz
és pes'is és több ilyen csodás természeti tü
nemények váltakozásával. ,.Mikor is szüle
tett Ferencznek a Gazsi fia ?“ „Hat mikor a
temetőben a Peták uram kísérteire járt 1831.
febr. 28. beszéli a néni. Éppen a nemesi bál volt
mikor az Elekék Mariskáját először mutatták
be, volt is nagy csodálkozás, hogy a 14 éves
tacskót már báloztatják, no de hiszen Lóri
az anyja is amolyan kikapó volt, nem hiába
a bajai ágból származott, mert a zempléni

Egyes szám
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vasárnap 10 kr.

bözők egymás között eszmeileg a módok, | melyek az emberiséget egyetlen század alatt
eszközök és irányok, melyek valamely czél i előbbre vitték, mint annakelőtte évezredek,
elérésére vezethetnek s bárkinek is teljesen j megsemmisítsék,— és miért? m e r t a t ö r 
szabadságában áll magánügyeiben tetszése j t é n e t i esetlegen kivül minden más alapot
szerint közöttük választani. A társadalom nélkülöző uralkodási vei lei fásaik memento
érdekeivel foglalkozónak
azonban
már móriját képezik.
egészen más a helyzete. Nem csak az j
Mentői előbbre halad az emberiség a
határozó reá nézve, vájjon egyszerűen j művelődés ösvényén, annálinkább tágul azok
érvényre emelheti-e nézeteit a törvény j köre, kik vezetni s annál kisebbre szorul
és jog utján a szellem fegyvereivel, hanem azoké, kik vezettetni vannak hivatva. Hogy
e mellett tőle azon kérdés is szigorú és lel a társadalom minden ügykörében az egyen
kiismeretes tekintetbevételt követel, képes-e lőség elve győzedelmeskedjék, ez minden
követett vagy követendő iránya a társada- j szabadelvű honfinak törekvése, s az leend e
lom fejlődési érdekeit m a r a d a n d ó l a g s lapoknak is. Igaz ugyan hogy liberális né
h a r m ó n i á b a n a z o n e s z m é k k ö v e t e l  zeteinket csakis a társadalmi kérdések bí
m é n y e i v e l biztosítani, a m e l y e k k i v í  rálatánál és ismertetésénél tüntethetjük ki,
v á s a k o r u n k d i c s ő s é g é t k é p e z i . S de ne higyjék olvasóink, hogy e tér szűk körű,
annál is inkább meg kell mindezt alaposan lesz elég alkalom és mód arra. hogy megmu
fontolnia, mert lépten-nyomon sajnálattal tassuk, miszerint mi a haladás, a józan és
sőt megdöbbenéssel tapasztalható, hogy alig valódi haladás, de íg y úttal az önzetlen te
van kérdés közérdekű, melyet mai napság vékenység emberei vagyunk.
legtöbben tisztán mellékéi dek szemüvegén
keresztül ne tekintenének, csak arra gondolva
Karácsony ünnepére.
mekkora azon összeg, mely egy eszme fel
A béke, kiengesztelés és a szeretet
áldozásával a mérleg követelése s mekkora
az, a mely annak követésével a mérleg tar ünnepére készülünk. Az öröm és a boldog
tozási rovatát öregbíti. Ily gondolkozásunk várakozás érzetével dobog a s z í v : kará
nál azonban még aránytalanul veszedelme csony ünnepe!
sebbek azok, kik eszmék köpenyébe burko
Gond és keserv, küzdés és csalódás,
lóznak ugyan, de csak azért, hogy azon sőt még a nyomor is szünetet tart egy pár
szellemi kincseket, a melyeket milliók vé órára, mig a zöld fenyőágon a szeretetnek
rükkel és vagyonukkal szereztek meg s a a hit varázsa által ragyogtatott mécse ég.
ágiak, azok kitűnő erényüek voltak, hiszen
ismerte a Tónit, a Lizit a Körtvélyesy Maki
feleségét, a ki“ — Tudom már édes Málcsi
néni. „Tudod f i a m ? (annak hivja a félvá
ros apraját nagyját) hát nem is folytatom.*1
Pedig folytatja, hogy ne is folytatná, sorra
veszi a törzseket, ágakat, hajtásokat és mindeniknek tudja a hibáit, fogyatkozásait de
az erényeit is.

a kit pedig lehordott, az jobb szeretett volna
hétszer hét vármegyén túl lenni.
Bezzeg a mostani fiatalság ad is az valamit
az öreg szavára, még kigunyolja, kicsufolja..
hogy nem fél a mindenható Isten haragjától!
De hiszen akkor nagy szó volt ám az Isten ha
ragja, rettegett attól akár uraság volt akár
béres. Most — nem is úgy imádkoznak, mint
mi. De javában erkölcsös élet is volt.

Látom egyszer hogy nagy csődület van,
De arra nem emlékezik mikor én
még fiatal voltam. Mosolyog is ha mondom. oda nézek mi ez ? A poroszlók vezetnek ki egy
Régen volt az öcsém, ne is dicsekedjél ezifra . . festett dámát, úgy beszélték valami
azzal fiam. En a világért sem mondanám, sehvalizsér kapitány hozta Bécsből. Kivezet
hogy ö se az — bizony Isten kedves egy ték a város határára, onnan a főszolgabíró
drága jószág a jó Málcsi néni. Vén gyerek kisértette tovább, bezzeg régi módival, nem
vagyok, de még most mélyen meghajlok e a vasasi biró Juliska lányával. Aztán a ser
tiszteletreméltó nő előtt és örülök ha rán- dülő v<nykák nem néztek ki az ablakon,
ezolt kezét megcsókolhatom : de még arra nem sugdostak, búgtak a dologról, — az
sem szólnék egy kukkot sem, ha valami ko ilyen festett dámáról még mi is csak úgy
romhoz nem illő csínyért jól megfenyítene. lesben, titokban beszélgettünk, csakhogy a
Meg is tenné mert jól ért a kormányzáshoz. : feleség se hallja. Hej most, bezzeg most,
Hat fiút. négy leányt (áldás volt akkor a de — talán jó is hogy öreg lettem. Málcsi
gyermek, még ha szegények is voltunk) ne néninek ne is beszéljetek a dologról, mert az
velt ö fel. azután 31 unoka hajolt meg előtte. ily erkölcstelen beszédű embernek fejéhez
Ő választotta nekik a pályát, ő nézte ki a csapná a bibliát, pedig az szent könyv ám!
birtokot, ö vette először szemügyre a ház- Hát még most sem jutottam tovább a fiatal
tüznézőt, ö ellenőrizte a gazdaságot, meg a koromnál —- de nem is úgy számoltuk mi
nevelőt is ö examinálta meg. 0 volt a dok az esztendőket mint most; minket a komá
tor, meg a patikus, meg a szükségben ke romi, meg a győri kalendárium, azután az
resztelő. (Azért a plébános, chirurgus és a egri csizió, no meg a krakkói naptár igazí
többi is megkapta a taksát.) A kit ö meg tott. Egy olyan kalendárium ezer bölcsességet
dicsért az hét vármegyére vihette a hírét, tárt fel előttünk: elővigyázatosságot, a pia-

Pécsi Lapok
Péca 1881._________________________________
Annyi
kérdés
tolul elénk a hányán bol
A végóráihoz közeledő évnek haldoklásában
dogtalanok
ez
estén.
És mi e kérdések kö
azon pillanat ez, midőn kiengesztelödve, bünbánólag és bűnt megbocsájtva békével és vetelménye, mi a felelet reá ? Van elég, —
szelíden megnyugszunk sorsunkban és bizta- kettőt említünk.
Fejlesszük, neveljük, istápoljuk a jóté
tölag intünk a hátramaradottaknak a jövő
konyság
erényét! Ez az első. Fájdalom, van
reményei elé.
elég tér és alkalom a gyakorlásra. A köz
Társadalmi életünknek legszebb, legje
adakozásra felhivó ivek üresen maradt helyei
lentékenyebb ünnepe a karácsony, mert ki
mennyi nevet befogadhatnának, hányán ad
váló jelensége a családiasság. Ez ünnep nem
hatnának többet, sokkal többet és hányán
tisztán vallási többé, ma már a vele járó
valamit! Egy árva, egy özvegy, egy tehe
hegyeletes és szép szokások miatt általáno
tetlen — állítsuk elébe gyermekünket, hogy
sán ünnepeltetik; fénye nöttön nő, hiszen a
kis keze hozzászokjék nemesen cselekedni.
jótékonyság, a könyörület és a gyermeki
És a másik felelet?
ártatlanság melege táplálják.
Elismerés azoknak kik a jótékonyságot
A rideg közönyösséget a gyengéd ügye
gyakorolják és a kik a szegények és árvák
lem váltja fel, hajlékunkat az együttlét
segélyezését rendezik.
és öröm érzete teszi barátságossá, a gondot,
A béke és szeretet napja van, de
bánatot a mások öröme feletti megelégedés
— holnap, azután? Ismét a régiek le
mosolya takarja és ezek összhatása alatt
szünk, visszatérnek az önzés, a viszálkodás,
felmelegedik még az önmagával meghasonaz önbizalom hiánya, a kétségeskedés, s
lott s z í v i s .
mindazon hibák és bűnök, melyek meglazít
A karácsony szép szokásait ismeri
ják a családiasság lánczát, melyek nyugodni
mindenki, igyekezzünk e szép szokásokat
és igazán örülni nem hagynak.
melyeknek az erkölcsös nevelésre valóban
Az ünnepi csend időt enged arra: meg
varázshatása van, híven megóvni, terjesz
gondolni mulasztásainkat.
teni ; ne legyen család, melynek körében ka
Eszünkbe juthat mit és mennyit teherácsonyestén a zöldfenyü ne diszlenék.
tünk és kell tennünk a közügyek terén. ElA szeretet övezze azt körül!
mélkedhetünk arról is, hogy csak összetartás
S mégis e képnek árnya is van: há
és egyetértéssel létesíthetők a közérdekeknek
nyán boldogtalanok ez estén, ez ünnepek
szolgáló nagyobb alkotások és ha erről elalatt! Az ügyefogyott özvegyek, a nevelet
mélkedünk, önkényt fél fog tűnni a minden
len árvák, a tehetetlen aggok, a szenvedők
kori viszálkodás, a személyes hiúságon alaés nyomorultak közül hányán kiáltanak
puló ellenségeskedés kicsisége.
kétségbeesetten igy tel: adjatok, adjatok a
Ez is egy árnyék. De menjünk neki
mit Isten adott !
bátran, elűzhetjük egy szóval és ez a —
Bejut-e ezen szózat oda hol örülnek,
munka.
vigadnak? Gondol-e mindenik ünneplő azok
És most boldog ünnepeket!
fohászaira, esdekléseire, könnyeire ? Pedig
mily magasztos érzet az, ha azoknak is jut
A színház-kérdéshez.
tatunk valamit, kik a sors legsúlyosabb se
bei alatt véreznek.
X úrral Bécs szörnyű catastrophájáról
És juttatunk-e eleget? Gyakoroltatik-e beszélgeténk. Hogy kedélyünk a lenyűgöző
a jótékonyság általánosan, olykép hogy a borzalomtól menekedjék, barátunk szokott
komolyságával a szomorú tárgyú beszélge
társadalom igaz hasznára legyen ? Gyakotést azzal fejezte be, hogy „ezért nem me
roltatik-e valódi szánalomérzettel, hiúság nél gyek én színházba."
kül? Beoltjuk-e azok szivébe a könyörület
Természetes, hogy a ki X urat ismeri,
erényét,kiket ma ajándékokkal elhalmozunk? jól tudja, hogy e mondás élez volt csupán,

neták járását, okszerű gazdálkodást és igy to dicső idők is voltak akkor, tudja-e Málcsi néni
vább, igy azután l assan- l assan csak elmúlt mikor lett Dömötör .1ózsef először követté ? .
az esztendő, jutott idő örömre, búra, remény az volt a nemes vetélkedés... Már hogyis ne
re, meg csalódásra is. Maradtunk fiatalok a tudnám — és folytatja Málcsi néni aprón, he
mig csak birtuk testben lélekben, pedig hát gyire, jaj ha azok . . a gyerekek most tanulni
bírtuk. Most már a íiatal is —•öreg. Tessék tudnának! hallgathatnák áhítattal, lelke
csak megnézni a bált, hányán tánczolnak. sedve.
Tánezoltunk mi Pécsett, Siklóson, Szigetvá- j
Búcsúztunk mi is az ó évtől, de nem ám
ron, Szegszárdon ide, oda, meg vissza négy oly bolondos estélyekben előadott sangereikálló hétig — fórt. Jaj volt annak a ki oda kel mint ti. Ittunk, ettünk, kántáltunk, dalol
mert állani a középre — vizsgálni. Kopó tunk, dikezióztunk, dea vége 12-kor pontban az
módjára futott ám, — de nem is árult a le volt — „boldog újévet*1, és „tessék haza men
ány petrezselmet, még ha nem is volt amo ni''. A boldog újévet szívből igaz barátsággal,
lyan igazi szépség. Meg nem is csacsogott valódi atyafiságos érzettel mondottuk el, az
bele minden tejfelszáju legényke a világ sora „otthon" meg édes egy szó volt, melynek me
feletti discursusba . . . most már logyikus lege kellemesen dobogtatta meg a szivet. Még
korában is valóságos pergamen. Hej lázas csak gondolni sem szabadott az otthon elkerü
rohamossággal halad most az idő —- alig 4- i lésére; egy család, egy szív, egy lélek. Most?
szer fordul meg az a temérdek vexli benne, j — Miért is tűnődöm ? — Én már öreg vagyok.
Yexli — no ezt nem ismertük. Akkor csak i A gömbölyű világban újra lepergett egy év.
a becsületre kölcsönöztek, ez nem volt ingó j nekem talán az utolsó, hadd legyen. . nem fé
jószág. Adott szó — szent v olt; nem merte lek a válástól. Csak maga édes jó Málcsi néni
megszegni senki. Ha pedig nem tarthatta meg, éljen még, kívánok szivemből boldog újévet!
megmondta bátran igazán; és újra hittek neki. íg y talán még eszébe jut valahogy, hogy „én
De ha mégis úgy történt, hogy megszegte, is voltam fiatal".
X.
azért titokban tartották; ám hogy, hogy nem,
az ilyen embert már a szeméről ismer
Egyröl-másról.
ték. Meg azután olyan pecsovicsok sem
voltunk ám mint most — de pszt! pedig
. . . „ Ur a m! ön lapot indít. Üdvözlöm.
lássa szerkesztő uram, ez az én elemem, Szabad tudnom mit tart ön a berlini szö
talán annak a fűszerétől lettem olyan vetségnek, a danzigi találkozás, a konstan
öreggé. Vele is voltam oly sokáig fiatal, hej tinápolyi congressus és a bécsi látogatás által
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mert az élet száraz prózáját, a kenyérhaj
szában fáradt világot pár órára felejteni, a
kimondott „elv" daczára a színházban lát
juk öt.
Lehetnek azonban a kik az utóbbi na
pok hatása alatt a fenti szavakat komolyan
ejtették ki, s a kikben e kimondás valóban
elvvé érlelődött. E lehetőség meggondolása
adta toliunk alá e sorokat, mert félő, ha ha
táskörünkhöz képest az ellenkező túlzás el
lenében szót nem emelünk: megtörténhetik,
hogy nálunk is leég a szinház, nem ugyan
a tűz folytán, hanem a lelkesedés hiánya
miatt. Ezt pedig megengednünk nem szabad,
mert hazánkban a szinház kérdése nem csu
pán átalános cultur-szempontból, hanem mint
a nemzeti nyelv ápolója, hirdetője Ítélendő
meg és minden időben szemünk előtt kell le
begni annak, hogy midőn Pécs városa szinházában a nemzeti nyelvet egyedüli úrrá
tette s ezáltal a hazatiság és nemzetiség te
kintetében
magának
érdemet szerzett:
ugyanakkor kötelességévé vált e város
minden művelt lakosának, e ragyogó érde
met a rozsdától megóvni.
Kétségtelen, hogy minden érző szivet a
bécsi Ringházi catastropha mélyen megren
dített és mig ki-ki a felebaráti szeretetböl
fakadó részvéttel gondolt a szerencsétlen ál
dozatokra, addig másodsorban a dolgok logicai rendje szerint az „otthon" kérdése ke
; rült felszínre, azaz, hogy nempoliticai lap
j létünk ellenére is parlamentaris kifejezéssel
éljünk — „haza beszélt." Beszéljünk mi is
tehát „haza," nem csupán mert lapunk főczélul a helyi érdekeket tekinti, hanem mert
|
a felzaklatott kedélyek lecsillapítása köte
lességünk.
j
Színházunk, koldus szegény külsejével, a
szemlélőre lelkesitöleg nem hathat, de közbiztonság tekintetében, ha a kellő óvintéz
i kedések alkalmaztatnak és megtartatnak, még
megállja helyét és a közönség nyugodtan
hallgathatja végigaz előadásokat; mert mig
egyfelől a közönségnek csakis igen szerény
számát fogadhatja be, addig másfelől több
oly mellék kijárattal rendelkezik, mely vész
esetén a bentlevöknek menedéket nyújt. A
nyomban kiküldött vegyes bizottság színhá
zunkat tüzetes szemle alá vette s ennek foly
tán a szükséges rendszabályok és intézkedé
sek foganatba is vétettek; e rendszabályok
a belügyminiszter által a színházak bizton
sága czéljából összehívott enquette javaslata
és ajánlata folytán különben is rendszeresittetni fognak.
egy politikai ehaossá nőtt világrenditö ese
ménynek hatásáról? Szerbia azon törekvését
illetőleg hogy királysággá akar lenni, szem
ben a szomszéd államok nagyravágyó tervei
nek komoly megfontolásával, é s " — Es —
az égre kérem — hallgasson, én politikával
nem foglalkozom. A berlini chaos, a bécsi
congressus és a konstantinápolyi látogatás
körülbelöl csak annyira érdekel engem, mint
az ön „ dragaderos “ -ának füstje, mely rög
tön elpárolog ha sokat beszél es kellemetlen
gomolylyá lesz ha újra rágyú jt. . . Helyes
uram! ez a kérdés hasonlata. . tűz, füst,
kábító szag. egy uj szikra, fellobbanó láng,
é s — És a vélemények oly zagyvalé'-a,
melyen eligazodni csak egy harmadosztályú
consuli tiszteletbeli titkár merne, ha képes
lenne reá .. . Ah ön levelezőket is tart a
külföldön ? kitűnő .. leleplezésekre vágyik,
egy Amim esetre, egy báró Stein-féle felfe
dezésre kicsinyben . . é s — Es —- előfizetőkre
édes uram. Vagy úgy . . megyek, nyílik i t t
még elég tér számomra, hol kipróbált tehet
ségemet érvényesíthetem. Isten önnel.
Uj látogató, Szabad ! „Szabad? ah ez a
szó, melyért szivem repes. Miként a rab kit
a földi igazság fogva tartott, szabadulásakor
I az örömérzet őrjöngő hangján igy szól a
világosság felé., szabad., akként vágyom
én a szóra, hogy hazám nyolezszázados vér
zivatarja után így kiálthassak fel, és! — Es
urain — szabad szivarral kínálnom . . sza-
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Nem tartjuk t e h á T l í d d ^ F l T T ő W
oldalról felhangzó és túlzó aggodalmat, mert
egyébként is bizton hisszük, hogy a rendőr
ség a közönség biztonsága felett őrködni és
a szigorú rendszabályokat betartatni köteles
ségének ismerendi.
E tekintetben csupán annyi mondan
dónk van. hogy magától a közönségtől várjuk meg jól felfogott érdekében, miszerint a
rendőrséget eljárásában támogatni fogja és
hozzá szokik az ellenörködéshez, mert a kö
zönség méltó magatartása és elövigyázata a
rend alapja.
A biztonságimul ideiglenes megnyugvás
azonban legkevésbé sem feledteti el színhá
zunk egyéb gyarlóságait; a színház kül
seje, ódonsága, nézőterének kisszerüsége és
kényelmetlen volta, a játszóhely nyomott
ig * ^ díszleteinek teljes elhanyagolása, s
egyéb számtalan hibák és hiányok égetővé
teszik a kérdést: mikor fog már Pécs állandó
díszes csarnokot emelni nemzeti művészeté
nek ? Egy város, melynek tőkéje és közön
sége is van az eszme létesítéséhez, mely né
hány év alatt kiváló fejlődésnek indult, s
ma már népességénél fogva is a vidéki vá
rosok első sorában foglal méltó helyet, egy
nj állandó, sőt monumentális külsejű és jelen
igényeknek megfelelő berendezésű színház
felépítését továbbra nem hagyhatja. . . Eper
jes; Nyitra, Pápa, Czegléd megelőztek máris
bennünket.
A „m ikéntiről közelébb bővebben.

Újdonságok.
Lapunk czimére nézve, lesznek olva
sók, kik a múlt emlékei alatt, abból a lap
iránya és magatartására némi következte
tést vonnának. Mi kijelentjük, hogy lapunk
a több évek előtt hason ezimii p o l i t i k a i
és vegyes tartalmú lappal semmiféle összeíüggés- vagy származási viszonyban nincs.
A „ P é c s i L a p o k * ezimét azért választot
tuk, mert az egy helyi lap elnevezésének
leginkább megfelel, s a közönség előtt már
ismeretes.
A városi képviselő-testület rendészeti
bizottsága közelebb ülést tartott, melyben
megbeszéltetett Szieberth Nándor bizottsági
tagnak azon indítványa, hogy Pécsett, egy
bejelentési és nyilvántartási hivatal állíttas
sák tel. Az indítvány egyhangúlag helyeseltetett, és a bizottság ez ügyben követ
kezőleg határozott: a nyilvántartási és be
jelentési hivatal mielőbbi életbeléptetése elkerülhetlenül szükségesnek találtatván, az

had tudnom kihez van szerencsém, szabad
kérdenem mivel szolgálhatok?.. „Ön lapot
indít meg, ön egy végzetes lépésre szánta
el magát, ön félig elvan ítélve. De én meg
mentem; Ama párt, azon elv, azon nézetek
és“ — És szabad tudnom nevét hogy ponto
san küldessem a lapot ? Félévre .. vagy egész
évre?. . Vagy úgy — én nem subventionálok senkit. Ez nem tartozik azon eszközök
közzé, melyeken diadalra juttatnám elveimet.
Szolgája uram ! Jó napot!
Kopognak.. tessék ! . . Igen, igen az ön
eszméje tetszik. Tehát merőben társadalmi.
Lelkem egész melegével üdvözlöm önt s kí
vánom, hogy az igazság asszonya csókolja
homlokát. Ón ismeri a társadalmi páriákat
azon férgeket, kiket az intellectualis erőnek
tartó, de egész külső belsőségében üres szem
kápráztató szappanbuboréknál nem egyéb
hatalmi emberek lábbal taposnak és — ,,Es
kénytelenek a tudomány kincstárában kin
cseket kereső és találó elméjüket, potom 60
kr. napidíjért az emberiség örökös gunyjára elsorvasztani. Értem uram - - de a tisz
teletpéldányok mind elkeltek11. „Őszintén saj
nálom, különben annyit küldenek nyakamra,
hogy lapját időm sem lenne elolvasni.“ És
elment. És ! a legdiesőbb szócska, köt, fon,
gyarapit. Az „és“ az a nyelvben, a mi a
pénz a kézben. „Albert, és — Lehet-e A l
bertét egy „és“ — néikiil képzelni ? „Dü
höng az orkán* ehez is okvetlen kell egy
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elötanulmányozáshoz megkivántató adatok
•eszereztetnek s ezek után egy részletes
terv és költségelőirányzat fog a közgyűlés
ele terjesztetni.
Választók névjegyzéke. Az 1882. évre
jogosult képviselő-választók névsora szerint
az összes választok száma 1532; és pedig
a belvárosban 788, a szigetiben 325. a bu
daiban 419. Az ez évihez képest szaporodott.
Uj szakmunka. Dr. Illés Károly kir.
ügyész a magyar büntető törvénykönyvek
magyarázatán dolgozik, a munka tartalmazni
fogja az 1878. V. — 1879. XL. tezikket,
az 1880. X X X V II. tezikket (életbeléptetési
törvény) továbbá mindazon törvényeket, melyak büntetéseket rendelnek, s az életbelépt,
törvény által fentartattak, végül a sajtó
törvényeket s vonatkozó rendeleteket; fel
öleli tehát mindazon anyagot, mi a fenyitö
eljárás határába esik. A büntető és rendőri
törvény altalános része teljesen kész. és
már nyomtatás alatt is van.
Jótékony adomány. Megyés püspökünk
100 forintot küldött a „Rudolphinum11 árvá
itáz k arácsonyfáj ára.
Felolvasás. Grünhuth Ignácz ügyvéd va
sárnap délután felolvasást tartott a keres
kedő segédek önképző és betegsegélyzö egy
letének termében a kereskedő ifjúság szá
mára. A terem egészen megtelt hallgatókkal,
kik között több ügyvédet és tekintélyes
önálló kereskedőt is láttunk. A felolvasás
t^'gyát a e s ő d és az a körüli eljárás képezék, tekintettel az uj csődtörvényre. Az
igen időszerű és a kereskedőket közelről
érintő tárgyat a felolvasó jeles szakavatottsággal, élvezhető könnyed modorban, és
minden részben helyesen választott gyakor
lati példákkal ismertette. A felolvasást lel
kes éljenzéssel és tapssal jutalmazták a jelen
voltak.
Báli hírek. A jogakadémiai ifjúság jövő
évi január hó 11-én rendezi fényesnek
Ígérkező bálját. .— A mint halljuk, a fögymnasium VII. és VIII. osztályú növendékei is
rendeznek a farsangi saisonban egy bált.
Nyest-menyót nálunk. Vasárnap délelőtt
a főtéren valóságos népesödülés támadt. A
szokatlan jelenséget egy nyest-menyét idézte
elő, melyet egy suhanez lánezon ezipelt a
Hermann-féleszncskereskedésbe eladás végett.
A nálunk ritkaságként mutatkozó állatot,
melynek rendes lakhelyét a Kárpátok hegy
ségei képezik, —- városunk felett a Kis Gadó
Ignácz szőlejében fogták.
Mücke Venusa. A városunkban tartóz
kodó jeles festő, most nem rég fejezte be egy
é s „szilaj szél csapkodja a rozzant házikó
ablakait ? íg y folyik tovább a kis regény.
A vége is csak é s — ők boldogok*. Vagy
. . „és Alfréd szive megtörött11. Én rendkí
vül hódolok az „és“ -nek, nem tudván megbo
csátani azon vakmerő ember bűnét ki ebből
a kedves szócskából az egyik betűt egy vessző
vel elkergetni rendelte ,,’S“ . Semmi lágyság,
finomság. De hogy tovább fűzzem ezt a szócs
kát, — egy tánezterembe vezetem olvasóimat.
Párosán tessék belépni, mint a kik ott ta
nulni készülnek. Egy „pár11 általános feltű
nést kelt és a kis angyaloeskák orczái elpi
rulnak, összejönnek, sugnak-bugnak, tana
kodnak és az urfiak, a reményteljesek, az
egy és egy párt alkotó összekötő kapcsai
csakhamar megtudják a valót. Felforr lovagiassági érzetük. Urak é s gentelmenek ! ez
boszut kiált. A tánezmester néz, kutat,
haboz, tévedez, végre elszánja magát, se
gélyre siet, meghajtja magát a pár egyik
fele előtt. . tánezra kéri. karra fogja, hoppra
kél és — az „és“ -nek fele kirepül a terem
ből. Tehát az É. S. pedig látva, fut utána.
A táneztermen kivül azután ismét egye
sül az é meg az s és lész újból é s, a mire
a tovább tánczoló ifjúság nagyot nevet. Es
a többi, vagyis röviden mondva s. t. h. Ez a há
rom betű is nagy segélyére van a tárczairónak, hatása ritkán marad el és különbözően
alkalmazható. Olyan az körülbelül mint a
színfalak megetti bádog-mozgatás, hogy a
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kiváló alkotását, mely Venust ábrázolja
életnagyságban, a mint szoba-fürdőjébe lép.
— A nagy szabású kép eredeti kompoziczió,
kivitele sikerült. Megtekinthető a festő mű
termében. Ajánljuk a műértő közönség fi
gyelmébe.
Sport. V asárnap nyílott meg a jégpálya,
de másnap már a bekövetkezett langyos eső
következtében elolvadt a jég.
Engel Sándor, tüzrendöri szempontból in
dítványt nyújtott be a városhoz, miszerint
vizsgáltatnának meg az összes középületek,
u. m. a templomok, tanodák, egyleti helyi
j ségok stb. stb. Ez ügyben határozatiig ki
mondatott, hogy ezúttal csak a „Hattyuterem“ fog megvizsgáltatni; — a többi köz
épületekre vonatkozólag szükségtelennek ta
láltatott a tüzrendöri vizsgálat elrendelése.
Lampert Pista Baranyában. A legújabb
időben Iliire kapott rablóvezért megyénkben
is üldözték. A mohácsi s. szolgabiró Je
szenszky Gyula cl is fogott egy embert, ki
nek személyleirása nagyon megegyező volt
Lampert Pistájával, t. i. a bal szeme felett
vágás van stb. rögtön táviratozott Sz. Fe
hérvárra tüzetes személyleirás végett. A személyleirás mindenben megegyezett, csakhogy
Lampert szőke, az elfogott meg barna volt
s ebben különböztek; — de azért az elfogott
továbbra is fogva maradt, mivel személyé
ben szököttkatonára ismertek.
Megmarta a veszett eb. Szombaton a
Molnár-utezában egy kis leányt mart meg
a veszett eb. Amint értesülünk a szeren
csétlen leánykán öt sebet ejtett a megdühödött eb.
Két sajtóper. Kiefer József póesai köz
ségi bírónak Koch Károly póesai és Borbély
János herczegszentmártoni lakósok néptaní
tók elleni sajtóperei 1882. évre január hó
9 és 12-ikére tűzettek ki.
A közegészségi állapot e hóban is ked
vezőnek mutatkozik városunkban, hasonlóan
november hónapéhoz, melyről a városi főorvos
ur jelentését e hó 8-án terjesztette elő. Nem
lesz felesleges az igen érdekes és szakszerű
jelentésből következőket elősorolnunk: a ha
lálozás aránya csökkent, meghalt 43 fi, 25
nőnemű összesen 68 egyén (októberben 81).
A leggyakrabban figyeltettek a légzőszervek
hurutjai és lobjai, továbbá a gümökór és csuzos bántalmak, vörheny a városban csak
szórványosan fordult elő. Az összes gyógy
intézetekben ápoltatott 379, ebből a városi
kórházra 259 esik. Született 86, (41 fi és 45
nőnemű). Rendkívüli halálozási eset 3 for
dult elő. A házi állatok között sem járvány
menydörgést jelezze, vagy midőn a szinés2
a falleié igy monologizál: „ime Hamlet szel"
leme“ , azt azonban csak képzelni kell. s. a. t*
Érts a mit akarsz, jön a hogy kívánod. Pél
dául a színikritikus igy ir: a játék összevágó
volt, kitünően játszottak Vendéglő ur, Csantaváry Helén k. a. s. t. b. Természetesen
Sándorffy, Aranyi és Tinody urak magukat
érték az s. t. b. hetük alatt, mig Sallay
Betty, Antalffy Clotild és Tőkés Gyöngyike
gunynyal nézik le a férfitriasz szerénytelen
ségük miatt. . mert a kritikus másokat nem
is érthetett; k ü l ö n b e n — Különben! már
megint a nyelvtanba botlottunk! Ez a
szócska az újdondász legnagyobb réme s
minden intés, figyelmeztetés, ezáfolat, nyi
latkozat magában hordja e szót „különben11
ezután oda tétetik egy hosszú titokteljes —
vagy — — mi éppen nem távirdai jel ha
nem mégis némi villanyosság kinyomatát
jelzi. De hát azért „süsd el magad11!
Ezekből is láthatja édes olvasóm, hogy
a szerkesztőség ágya nincs rózsákból vetve,
nehéz gondok, terhes bajok elviselése kell
ahoz, hogy („nem nyereményvágy, nem sze
replési viszketegség és egyéb önző előnyök
ből elvállalt hazafiui*) kötelességének híven
megfeleljen. Egyelőre jutalmul megelégszünk,
ha édes, kedves olvasónk szívesen fogadja a
jelen számmal adott szerény karácsom aján
dékot, és ha ezzel csak egy parányi örömet
is szereztünk. S. t. b.
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sem ragály nem volt. — Megemlítjük itt,
Színészet.
hogy a bányatelepen a vörheny annyira ural
A közelmúlt tiz év színi történetéből.
gó, hogy a társulati iskola egyik osztálya
bezáratott.
O Megbízatásom van minden egyes esA honvédség köréből. Úgy halljuk, hogy j téröl referálni! Ezen tudat dagasztá kebleBulyovszky Károly honvédezredes gyalog ' met az első estén, midőn alig vártam, hogy
dandárparancsnokká lesz előléptetve és vagy j hetet harangozzanak. Még csak öt óra volt,
Jellencsik Vincze ezredes helyét foglalná el, időm maradt tehát egy hosszabb sétára. Kiszá
mely esetben ez Pozsonyba helyeztetnék át, mítottam, hogy ha a Bárány utón felvágta
vagy pedig Budapestre tétetnék Szabó tábor tok a Mecsekre, mire visszatérek is, még
nok helyére, ki az erdélyi Vl-ik kerületi mindig jókor érkezem. Nagyon siethettem,
parancsnoksági teendőkkel bizatik meg. Bu mert midőn a színházba benyitottam a nézőtér
lyovszky ezredes helyét Laky őrnagy a l még mindig nem volt megvilágítva. Ez
Körmenden állomásozó 8-dik huszárezred osz bosszantott. Fáradt lévén, mit volt mit ten
tályparancsnoka foglalná el. — A honvé nem, felkeresém ülőhelyemet s kimerült tag
delmi minisztérium rendelete szerint a hon- jaimat kényelmesen végig nyujtóztatám a
védujonczok az eddigi 8 heti kiképzésen felül puha bársony ülésen vagy min. Mély gon
a rákövetkező évben 3 havi ujabbi tanításra dolatokba mélyedtem. Feltűnt előttem a múlt
behívatnak és kerületenkint összpontosittat- változatos képeivel, elvonult szemem előtt
nak.
mindazon bájos alak, színdarab és látvá
Karácsonyfa. A nőegylet karáesonfájama nyosság, melyek e ház falain belül valómat
délután fog ünnepélyesen a szegényeknek át egykor megragadák és bennem maradandó
adatni az egylet helyiségeiben.
emlékeket hagytak hátra. Ezek között leg
Színházi hírek, M i h á l k o v i c s Á r p á d első helyen áll Varjuné asszony bájos játéka,
kitűnő tehetségű üatal albirónk egy vigjátéka melylyel neki közönségünket hosszabb időn
„A s a k k t a l á n y - f e j t ö k “ ma kerül először keresztül meghódítania sikerült. Volt, nincs.
színpadra. Bizonyára kiérdemli e téren is a Ki tudná megmondani, az élet melyik vi
közönség elismerését. — B a 1á z s - B o g n á r
szontagságos pályáján halad most e kedves
V i l m a asszony szerződtetése végleg bizo teremtés, kit annyira magunkénak vallot
nyossá vált. Czélszerii lenne, ha az igazgató az tunk. Nem tudván hálátlan lenni, megemlé
operette-személyzetre is kiterjesztené figyel kezem' a régi német kitűnő színtársulatok
mét.
által szerzett kellemes estékről is. Ki ne emlé
Halálozás. Karácsonfalvy Tóth Ignácz
keznék egy Friedmanu és Piante „Tricoche
nyug. megyei járás-orvos saját és a széles
és Cacolé“-jára, melyben ők a komikum ne
körű rokonság nevében, szomorodott szívvel
továbbját mutatták be nekünk. Előbbi rö
jelenti forrón szeretett kedves nejének, illető
vid időre rá a bécsi ,/Pheater an dér Wien“
leg rokonuknak Karácsonfalvy Tóth Ignáezné |
tagja lön, mig utóbbi, ki az „Insel“-ben:
szül. SadtlerFrancziskának f. hó 19-én éjjeli j
„Ja die Weiber, ja die Weiber, sind seelen3/ 411 órakor, hosszas betegség és a halotti
loose Leiber“ eléneklésével mindnyájunkat
szentségek ájtatos felvétele után, életének !
homéri kaczajra fakasztott, nemsokára rá
47. évében történt gyászos kimultát. A bol
— ki hitte volna! — oly siralmas véget
dogultunk hült tetemei f. hó 22-én délután 3
ért. Ki ne nevetne még most is, ha vissza
órakor fognak kisfaludy-utczai 4. számú ház
gondol a „Dumm, Dümmer, am Dümsten“
ban beszenteltetni s a budai külvárosi küzczimii bohózatra, mely e nemben az elképzel
sirkertbe örök nyugalomra tétetni. Az en
hető legnagyobb ostobaság, s kinek ne jutna
gesztelő szt-mise-áldozat pedig f. hó 23-án
eszébe a pásztorfiú az ö örökös : „Wo san
reggeli 10 órakor fog a belvárosi plébánia
den die Schaaf“-ja ? Aztán meg a társaság
templomban a Mindenhatónak bemutattatni.
kedves szőke alakja, Werner, ki most a
Áldás és béke poraira !
meiningiek egyik legkitűnőbb tagja s Buda
Apró-hírek. S i l b e r f r e u n d R. szü
pesten csak nemrégiben aratott Moliére
lésznő cselédjéről az a hir szárnyalt, hogy
„Képzelt betegjében óriási tapsokat.
kétszer öngyilkossági kísérletet követett el.
Ugyanezen időből jut eszünkbe egy farMint a beküldött czáfolat tanúsítja, a hir
j sangi műkedvelői előadás is, mely német
alaptalan volt, egész a — szerelmi csalódá
I nyelven a kitűnő komikus E. úr és egy
sig. — A v á r o s i z e n e k a r egyik fiatal
j helybeli — közkedveltségben álló — póstaderék hegedűse Baldini J. a bíívészi pályára
j tiszt mint énekesek és főbb szereplők közrecsap át, eddig is ezermesternek ismertük.
Most a montenegrói udvari bűvész ezimének ' működésével osztatlan tetszésben részesült,
megszerzésén fáradozik, hogy ügyessége egv j Utánuk következtek a puszták fiai: a re
kis port is keverjen a reklám utján. — A z pülő araboknak vendégszereplése, kik bá
i z r a e l i t a i m a h á z b a n e hó 17-én dr. mulatot keltő párduez-szerü ugrásaikkal
Kölnit Sándor főrabbi magyar és német be gyönyörködtettek bennünket s kik a menyeszédeiben lelkes szavakkal hivta fel hitsor- zetröl lelóggó kötelek végét szájukba kapva
sosait a bécsi catasztrópha szerencsétleneinek hintálóztak csaknem fejeink fölött. Nem
a chinai sárkánysereg kö
segélyezésére. — A k. s z o l lő si g y i l k o s - sokára rá
s á g elkövetésének gyanúja Gy. elbocsájtott szöntött be hozzánk, kiknek egyike az
erdőkerülőre esik. A megholtra tanuk sze orchester-ben hátára fekve tetőig érő laj
rint többször mondotta hogy megöli, azt is torját állított talpára, melyen egy chinai
látták, hogy a tett után puskával kezében gyerköcz a leghaj meresztőbb mutatványok
futott, de puskáját a gyilkosság utáni na kal ijesztgette a jelenvolt hölgyközönséget;
pon Pécsett elzálogosította s ekkor még egy chinai hölgy kifeszitett drótszálon ölmegszidták miért hozza oly füstösen, alig tözködék s úgyszólván korcsolyázott idestova.
hogy lőtt belőle. A vizsgálat, a királyi ügyé Most talán valahol 4000 mértföldnyire tö
szi helyettes erélyes intézkedései folytán lünk szálinkóznak.
A következő színi idényben a társa
mielőbb befejeztetik. — G y ű l é s e k . A
városi képviselőtestület e hó 29-én tartja ságnál ismét más alakok szerepeltek. Prielle
rendes havi közgyűlését. A megyei bizott Péter és fiatal neje, mely utóbbinak egy
ság 28-án ülésez. A virilis bizottsági tagok álarezos bálon oly keserű jelenete volt fér
igazolása 27-én leend. Utóbbinál érdekes vi jével egy akkori ismert fiatal ember miatt
tákat helyeznek kilátásba. — I) r. K r a s z - csupa félreértésből. Most elváltán élnek,
n a y Miklósnak jogtanárrá kineveztetéséröl egyik Szegeden, másik Győrben. Majd Csiszóló hir legalább is korai, mert még a gabázy Etel uralta a fiatalság szivét, uralta
felterjesztést sem tette meg az igazgatóság. hosszú időn át. A rákövetkező években
Pályázott 9. — B u n y e v á c z úr lemon visszatért közénk, ah, de már nem volt az,
dott a bikali plebánosi tisztről és megmarad ki azelőtt. A kérlelhetlen idő más alakban
továbbra is képezdei tanárnak. Bikáira mutatta be. Ez időben Egressy Ákos kereste
fel városunkat, utóbb Nagy Imre vitt el
Lichtfusz szántói káplán fog kineveztetni.
pár babérkoszorút tőlünk, mindketten a nem
zeti színház tagjai. Gárdonyi tehetséges szí
nész szerepnemtudásaival maradt előttünk
emlékezetes, mialatt Nagyné fénykorát élte.
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Ezen időszakba esnek ama jeles műked
velői előadások, midőn műkedvelőink nagyobb
szabású darabokra is mertek még vállal
kozni. „Egyetlen leány" és „Női uralom"
stb. stb. Hová lett azóta, még mindig mi
niszteri székben ülő miniszter fia, Szinbalinszky V mennyivel megöregedett körünkben
Rabatinszky és hová vetette a sors az e g y e t 
len leányokat? Dehogy nem kell még most
is mosolyognom, ha reá gondolok Sz. ur el
hadart szerepére, ki még a he-he-he nevetést
is ugv mondta el, amint azt a súgó neki
odamondta. Nagyot dobban a szív, ha a „Nöuralom“-ból eszünkbe jut. K. Dóra drámai
alakja s fellelkesül a képzelet, ha Sz. Lenór
k. a. művészi nuanceirozását tesszük társal
gásunk tárgyává. Nem kevésbé maradandó
benyomást hagyott vissza az „Egyetlen le
ányból" az öreg szolga kedélyes játéka, mely
nek személyesitöje most „ 0 Felsége a király"
nevében faragja az ítéleteket. Lehetetlen
meg nem emléKezni H. ur körösztül bukdá
csolásáról a színpad hátterében leeresztett
színfal padozatléczezetén, ki a darab estéjén
a lámpaláztól elvakitva szintoly hűségesen
megbotlott benne, mint a próbákon. X.
község „Tisztelt tömegének" érdemes pen
nája ö most, hol nemrégiben olyan dictiót csapott a nép romlandóságának iszonyú
nagy sietségéről, hogy öröm volt hallgatni.
Azon kevesek közé tartozom, kiknek szeren
cséjük volt e philippikát hallani, de csak egy
passust voltam képes megjegyezni magam
nak. Miután kifejté az elerkölcstelenedést,
többi között igy szólott: „A nép romlandó
ságának iszonyú az ö sietsége! Mert mióta
magyar vendégszeretet nincs, borral kíná
lása elfajzásban tántorog, a gatyás ember
megszokta a masina-pálinka szaglását, a fe
kete-béliek pedig (kapatosukat érté alatta)
a sör sárgaságával árnyékolják be az eszély
világosságát!" Sic.
Majd a nöegylet által rendezett estvék
és tableaux-k vonultak el előttem. Egyik
estvén Mária „Antoinette és udvara" más
kor „Boccaccio Decamerone“-ja, s bennük az
a sok sok szép lány, kiket most úgy szivem
ből keservesen végig tudnék siratni.
Majd Prielle Cornelia vendégszerepelése
jutott eszembe, ama komikus hatású theaestélylyel a „Hajó" fogadóban. Majd a férfi- és
nődalárdák által közösen rendezőit hangver
senyek. melyekben E. Ilka és B. Hóién szi
vet lelket megragadó Troubadour ária duett
jét freneticus tetszés jutalmazd. Amaz most
a siklósi vár fejedelmi fogolynöje, emez a
nagy Németország deszkáin keresi levelenkint babérjait, mig majd azt hitünk és remé
nyünk szerint oly kocsiszámra nem viszik
utánna, mint a mai kor kitűnő énekesnői
után már szokás. — Legyen szabad itt még
az az időbe eső színi idényből Molnáraié aszszony: „Locouvreur Adriene“ „Romeo és Ju
liánjáról s több művészi estélyéről megem
lékezni. melyek kitörölhetlen emléket hagy
tak vissza maguk után.
Chronologikus sorrendben következének
most Vezéryné dicső idomaival, Gerőfiné herczig alakjával, Némethné tüzes szemeivel!
Valóban csodás a természet, mely kedvencz gyermekei mindegyikét más és más
adománynyal ajándékozd meg. Kedvenczei vol
tak ők a közönségnek is, mely őket tenye
rükön hordozd. Vezérynét ehampagnerberi
fiiröszté, Geröfinét virágözönnel halmozd, Némethinét ékszerekkel boritá el.
Az ö szereplésüket kevéssel megelőző
időből még néhány oly homályos kép tűnik
fel előttünk a távolban, minők a repülő höl
gyet bemutató bűvész, ki e mutatványával
oly szégyenletes kudarezot vallott, a tlórencziek cherubim zenéje, Casanova asszony
ordítozó vadállatai, a Callospintheehromokrene szingazdag képletei, Ehn k. a. (német
színtársulat) mint Fatinicza minden oldalon
feszülő nadrágja stb. stb. ki tudná azt mind
elsorolni most! Különösen szép v o l t .............
nem Ehn k. a. hanem a másodízben beállí
tott Callospinthechromokrene (ha e szót ki
mondom, mindjárt eszembe jut a Jönköpings-

Pécs 1881.

____________________ Pécsi Lapok
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tandstikor is, meg a 11-ét magában foglaló: ' niveaujára teljesen eljutott, elismert megje3?öcsi száiUn-áz.
Hottentottentodten-attentater) azon képe,mely lezésében pedig idomos., bevégzett művésznek
Csütörtökön 1881. deezember 22-én
„Ördög Róbert“ operából a kriptái jelenetet mondható.
itt először adatik :
mutatá be, midőn a ballerinák lábai gépszeMásként kell nyilatkoznunk Köller he
riileg s görcsösen rángatóztak; nagyon tet gedűművész sikereiről akkor, midőn az alig
szett egy másik eomieus kép is, mely két > távozott Sahla hegedűművész utolérhetlen
esókos szerelmest ábrázolt, kik egymást foly- 1 bravourjanak hatása még el nem enyészhe Legújabb eredeti vígjáték 3 felv. Irta: Mitón megcsókolni szerették volna, de nem kö tett s annyit látunk szükségesnek megje
hálkovics Árpád. (Rendező: Benedek.)
zeledhetvén, szájcsucsos intéseikkel üldözék, gyezni, hogy vonókezelése, s ugylátszik még
SZEMÉLYEK:
de soha el nem érték egymást. Az elegáns otthonossághoz nem szokott fellépése sok kí Mros Morlin Craygie
Ebergénviné.
bűvészek mintaképét, mely Kratki Baschikot vánni valót hagy maga után; nemkülönben Clarissa, rokona
Gyöngyösi Etel.
és a most Bécsben szerepelt Mellinit is — előadott darabjainak megválasztásában is Báró Dolnaváry Arthur, tengeré
szeti miniszteri államtitkár Szombati.
messze felülmúlta, látók pár év előtt Mellini kevés tapintatot árult el. Mosson Bettyt, ki Brozon Alfréd, járási békebiró
Donibav.
(a valódi) úrban, ki tánczoló papier-maché rekedtsége miatt fel nem léphetett, — tel Egy idegen
Morvay.
Nagy.
figuráival örökrejtélyü érzést, habár nem is jesen Mosson Ida helyettesité, ki elég ügyesen Egy ügyvéd
Réthy.
szerelmet, hagyott emlékben. Valahányszor és vonzó közvetlenséggel értelmezte Brahms Egy közjegyző
Michael, inas
Benedek.
virgoncz figuráira gondolok, eszembe jut „Libestreu“-ét, Chopin szép dalát, nem kü
Kezdete 7 órakor.
Hamlet mondása; „Tliere are more things in |lönben^ a hangversenyzö Bach kedves böllieaven and earth. Horatio than yon have j csödalát. — Még megjegyezzük, hogy a zeNyilttér
dreamt in your philosophy" mi Arany Já- |nekarkiséretet szívesen elengedtük volna, is
nos fordításában annyit tesz, mint: „Több j mét hiányos készültségé miatt; egyes tagjai 1
dolgok vannak földön és égen Horatió, mik- I valóban szundikálni látszottak. Egyébiránt
röl elmétek álmodni sem képes."
az érdekes hangverseny megérdemelte volna
H e r m á n V in c z e
E lapok kiadója iránti tiszteletből csu fiatalságunk látogatását is!!!
s z ű c s .
pán röviden emlékezhetem meg R. Jolán kisPécsett,
irgalmasok-utcza
aszonyról, ki városunk szülötteként nemré
Apróságok.
ajánlja
giben itt volt bemutatni művészetét s nekünk
O Hová vezetne a mostoha rokonság? Nöü! ve- j
valóban oly élvezetes estéket szerzett, hogy S7.ek egy
özvegyet, kinek egy 18 éves leánya van. Ez a !
nem késünk azokért hálás köszönetiinket nyil 18 éves hajadon megtetszik özvegységben élő atyámnak,
vánítani.
neki megy, elveszi, miáltal apám, ki leányomat vette el, j
gazdagon szervezett
Eljutottunk volna tehát idáig, miután egyszersmind vömmé is válik, leányomat pedig ki apám
neje lett. anyámnak kell nevezni. Nőm nekem egy hűt j
tiz évi időszakot átfutott velünk a képzelet. szül, e hu mint apám nejének fivére, apámnak sógora !
u. ni. karmantyúkat, sapkákat, férfiak, hölgyek és
Es most úgy tetszik nekünk, hogy a múlt a is, amim anyám fivére egyszersmind az én nagybátyám I
gyermekek számára, — városi- és utazó-bundákat,
jelennél kedvesebb vala és hogy szívesebben is. Anyáin, ki miután nagybátyámnak testvérje, egyszers- i
utazó-czipóket és csizmákat, ágy eló-szónyegeket
időzünk a múltnál. A vagy csakmi öreged mind az én nagynénim is, apámat szintén egy fiúgyer
mekkel ajándékozza meg, ki tehát nemcsak az én fivé- j
stb. stb. legcsinosabb kiállításban, legjutányosb
tünk volna, és nem találjuk többé amaz il rém, miután egy apának vagyunk gyermekei, hanem az j
áron.
lúzióba burkolva a tényeket, melyekbe azt én unokám is, mert nőm e gyermek nagyanyja, és igy
a rózsás fiatalkor egykor beburkold!? Tiz én vagyok annak nagyapja, mindezekből következik, hogy
év, mely parányi része ez azon 6000-nek, nőni az én nagyanyáin is. mert ö édesanyja édesapáin
nejének, s miután én az ö vagyis nagyanyám férje va- t
mióta körben forog velünk a földteke és mily gyök, tehát saját magamnak a nagyapja is vagyok.
sok, ha egy emberi élet kiegészítő részét je- j
A divatról. A virágdiszités még mindig kiválóan 1
lenti az ! Mégis, azt hiszem, tiz év után ez kedveltetik, azonban nem csokrok, bokréták és füzérek- !
még egv kissé korán volna, valljuk be te- j ben, hanem úgy a mint tövéről leszakasztatik; a rózsa
szárával, egvenkint lctiizvc. A nagy és fejlettebb virá
hát, hogy a múlt dicsőbb volt a jelennél.
gok különösen alkalmaztatnak. Nehezebb selvemruliákra
Ilyen és hasonló gondolatok foglalkoz „satin antique“ -bö] utánozott, könnyebb társalgási é> báli j
tatták agyamat, úgy hogy észre sem vevém, ruhákra csak valódi virágok használtatnak. Hajban egy 1
miszerint senki sem jő a lámpákat meggyuj- | virág és vagy kócsag vagy darától!. — A legyőzőkhöz
rózsák, százszorszép vagy nefelejcsből készült gyönyörű I
tani. Kiveszek egy d ü r z s - s z á l a t . megné tüzéreket vesznek, A báli köpeny nem többé rövid vagy
zem órámat s rémülve látom, hogy 3 óra keskeny, hanem hosszabb, testhez illő paletot fehér se j díszáruk bőrből, tekuösbéka, broncz- és ehina-ezüstből ;
franczia ábráridlegyezók strucz-tollakból is: —
hosszat merengtem el egy helyen, lesve a Ivemből, aranynyal hímezve. A téli köpenyek majdnem j
függöny felgördültét. E gy második gyújtó egészen csipkével vannak borítva — ellenben a báli ru- j valódi franczia és angol illatszerek, valamint igazi
brüszszeli csipke kézimunkák, gallérok, kézelők stb. min
liák világos peluchevel ésszingazdag betétekkel diszittetszinlapomat világitá meg s Belzavar: „Mene, nek. A ruhák mindinkább bővebbek lesznek, sok puffal den point-d’aiquilles.
Tekel, Peres" ijedelmével olvasám, hogy Boe- szélesbitve; a testidomokat annyira elötüntetö szűk ruhák
cacciót a tegnapi szinlap keddre hirdeté s teljesen elvesztik salonképességüket. Ez röviden a leg
újabb párizsi és innen Bécsbe menesztett divat a közeli
ma még csak hétfő vagyon. Azért is nem farsangra.
látcsövek, termo- és barométerek, stereoskopok képekkel
együtt, csiptetök, szemüvegek, lorgnettek teknüsbéka,
láttam én ma szinlapnak se hírét, se hamvát.
Hatty uhangok.
ezüst- és alanyfoglalattal különféle alakban.
No de nem tesz semmit, másszor nem fogok
A temetőn, a sírokon túl
hazulról előbb elindulni, mielőtt a sziniapot
Boseovitz A.
Meglátjuk egymást, jól tudom,
figyelmesen el nem olvasom.
Hiszen egymásnak hányszor adtunk
bécsi lát szer észnél,

A sakktalány fejtők.

karácsonyi és üióví ajáiÉkoM
~

bunda-áru-tárát, —

Ünnepi ajándékokul
Optikai szakban

„Randez-vous"-t túl asirokou.

Zene, művészet, irodalom.
A vasárnapi hangverseny.

Szép és válogatott, úgy szólván tisztán
szakértő közönség előtt folyt le e hó 18-án
d. u. 4 órakor Mosson Ida és Betty párizsi
hangverseny-énekesnők, — Köller Ferencz
szintén párisi hegedű virtuóz és Bach L. Km.
berlini udvari zongoraművész együttes hang
versenye. — A kiadott műsor érdekessége
magyarázza meg az érdekeltséget, melylyel
a jelenvoltak a szokatlan műélvezetet kínáló
hangverseny iránt viseltettek. — Bach ur
művészi tehetségét el kell ismernünk. Gyö
nyörű egyenletes játéka, valóban finom pianoi, fesztelen, könnyű előadása már a mű
sor első tételének, Beethoven „ z o n g o r a c o n c e r t “-jének előadásánál méltó feltűnést
okozott; a mesterek nagy mesterének szel
lemi' megelevenítve lebegett közöttünk, mert
Beethovent úgy értelmezni, mint azt ezút
tal Bach úrtól “volt szerencsénk hallani, nem
mindennapi jelenség; éji azért a közönség
osztatlan elismerése s szűnni nem akaró tet
szés-nyilvánítása jutalmazta nemes törekvé
sét ; — teljes sikerrel küzdött meg Liszt
„Fauszt" fantásiájának nehézségeivel is, glissandó részei kifogástalanok, könnyűek úgyannyira, hogy ö a zongora-művészet mai

Ha jön o „sir"' szentül hívéin, hogy
Nincs fájdalom, nincs semmi vész,
Csalódtam, mert szerény lakomba
Belép „.Sir ,bizsut” a ezipész,
S csinála ott oly hergye-hurgvát,
Ha nem kapom a seprű rndját:
Fejemhez egy czipöt idéz.

Pécsett, király-íö-uteza kezdetén.

Síd.

Szerkesztői mondani valók.
Felkérjük úgy a tóvárosi mint vidéki tisztelt lap
társainkat, hogy azon esetre, ha lapunkkal cserevi
szonyba lépni kívánnak, azt szerkesztösegünkkel tu
datni szíveskedjenek.
G. urnák. Regényt külön mellékletként nem adha- :
tünk, mert lapunk ára úgyis olcsóra van szabva. Tárcsa
rovatunkban azonban már január hóban megkezdjük egy j
igen érdekes regény közlését.
j

Laptulajdonos Ramazetter Károly
Felelős szerkesztő Bolgár Kálmán.

B olgár K ál mán
ügyvédi irodája
Pécsett. Hal-tér S. sz. alatt van.

Légszesz-lángszabályozó.
Légszesz-megtakaritó

Idegenek névsora.
,.Arany hajó'* szálloda.
Flór Mór Budapest. Unsz Alajos bányászKnszberg.
Leiclm er A. mérnök Eperjes. Meiszner Antal kér. Becs.
Preuss Ede Becs. I)r. Preuss Zaigmond Becs. Plassz Ede mér
nök Becs. Heinz Nándor Budapest. Aranyi József Budapest.
Mészáros G. utazó Súg.

.,Vadem ber" szálloda.
Piichler J. kér. ázigethvár. Scliwarez N. kér. Béca.
Auderle E. Dunst H. v. felügyelők Dombóvár. Alt B. birto
kos Bogád. Sonn A utazó Budapest. Hegyassy. hadnagy. Nagy
Károly magánzó N.-Boly. Basulak jegyző K. Manyok. Sebes
tyén jegyző Váralja.

Minden légszeszfogyasztó, de különösen nagyobb
gyártelep, színházak, vasúti indóházak és műhelyek, szál
lodák, kávéházak stb. nézve rendkívül fontos.
A llimauóczy léle szabadalmazott légszesz-lángszabályozók 18 egész 35 százalék megtakarítást eredmé
nyeznek, ugyan oly erős világítás mellett, cl nem romla
nak és alkalmazásuk igen könnyű.

Bőt ebb felvilágosítást ad. a vállalat képviselője
és raktárnoka Visnya S. Pécsett.

Egy idősebb, jó bizonyítványok
birtokában levő

vas- és

azonnal nyerhet alkalmazást

Schwarcz Ádám vas- és fiiszer-ke-

reskedönél Péc s et t ,
bol egyszersmind

bnzatér.

egy tanon ez

A

sztalos

N

ándor

1a k a t o s -m e s t e r

is azonnal felvétetik.

Téli gyógyászatul

P

é c s e t t .

Ó-pósta utcza 4. sz. a.

ajánlom jól felszerelt

riz-i

(saját házában.)

friss őszi töltéssel,
ngy szintén KASSAI SONKÁKAT,
mindeniieniü

sajtot és halakat,
legfinomabb

t és ctocoM M oiiokat
Spitzer Sándor
fiiszerkereskedö

E lkészít m inden

lakatos m unkát,

ú g y m in t:

legczélszerübb

vaskutakat, lakaréktüzhelyeket, valam int cseréppel rakva
bogrács-kályhát, villám-háritókat, házi sürgönyt s
m inden e szakba vágó m unkákat s javítá sok a t gyorsan és le
hető olcsó áron.

P é c s e t t , fő té r.

Vidéki megrendelések rögtön te lje s í
tetnek.

!

Nagy végkiárulás
a királyuteza 14. számú Schwartz-féle házban, a központi takarékpénztár mellett, - hol

m in d e n n e m ű nMelmék, flanell, keket, crettou és vásznak; tová b b á téli-otthonkák é s köpenyek, nagykenŰÖk, takarók, férfi-ingek, nyakravalók, valam int m inden e szakm ába vágó eg y éb tárgyak

bámul at os olcsó áron
kiárultatnak.

K a rá cson y i és újévi ajándékok.
. .... ..
tisztelettel bátorkodom a n. é. közönségnek becses tudomására hozni, hogy nálam nagy választékú legszebb,
kitűnő s művészileg dolgozott arany és ezüst, női és úri
6

zseb-órák
jól szabályozott bécsi inga-órák remek tokokban, továbbá franezia ébresztő-, hajó-, iroda-lemez és schwarczwaldi órák jutányos
áron kaphatok.
Tetemesen megnagyobbított

óra-raktárain
azon előnyös helyzetbe hozott, hogy mindennemű és fajú legjobb órákban bárkivel árversenyezhetek.
Elvállalok egyszersmind mindennemű javításokat jótállás mellett, s minden megrendelést gyorsan, olcsón és pontosan
teljesítek.
A t. ez. közönség becses bizalmát kéri
kész szolgájuk

T H U R N I. órás
Király-utcza 7. sz., a boltiv-köz átellenében.

Laufer Ignácz

K ai s e r H. F.

szüesm ester
Pécsett, barátok-uteza 35.

Pécsett

puskamüves

király-utcza 18.

ajánlja dúsan ellátott raktárát s elvállal minden nemű

női- és férfi-bundák
készítését és javítását, valamint

ajánlja

mindennemű

czikkeit a legn agyobb

vadász-fegyvereit

és vadászati

választékban s a legkülönbö-

sőbb m inőségben legjutányosabb árakon.
Elvállal mindennemű e szakba

vágó

javításokat

s teljesiti azokat lelkiismeretesen és olcsón.
Vidéki megrendelések gyorsan és poutosan esz
közöltetnek.
készítését és javítását is a legjutányosabb árért.

N áray Antal
H

Pécsett király-utcza 4 0 . sz

ajánlja jó l felszerelt

féri-, női- és
álló raktárát
a

l e g r j v a / t á n . y o s 'b á r a . l c m e l l e t t . 3 9

Elfogad megrendeléseket mérték szerint
elkészítendő czipökre a legkényesebb, sőt lá
bas lábakra is s teljesíti a legjobb megelé
gedésre gyorsan és olcsón.

egolcsóbb

bevásárlási

PA C H E R

forrás^

E.

Üveg, porezellán. diszáru, lámpák és konyha - felszerelési ezikkek kereskedése,

Pécsett, Széchenyi-tér Zsolnay-féle bazárban.
A Zsolnay-féle üzlet átvétele óta minden törekvésem oda volt irányozva, hogy t. vevőimet a legjobb szolgálat mellett minél nagyobb előnyökben
részesíthessem, miről a n. é. közönségnek volt is alkalma meggyőződni. Jelen alkalommal azon örvendetes körülményt vagyok bátor köztudomasra hozni, hogy
- ' ’
’ ’
dnsválasztékn óriási készlettel rendelkezem
készlet áll a t. ez. közönség rendelkeigyuttai oecses ngveiemoe ajánlom dnsválasztéku nagy készletemet virágtartók és virágcserepekböl, egy, két és három osztálya gyümölcsös falak,
gyümölcsös tányérok és állványokból (Aufsatz.) Porezellán étkező, theás, kávés és fekete kávés készletekből, mozsdó-készletek és vas mozsdó-asztalokból,
a legegyszerűbbtől a legtinomabbig Üveg asztali terítékekből, sörös, boros és liqueurös készletekből, a legjobb minőségű Berndorfer-féle chinai és alpaccaezüsttárgyakból, alpacca-ezüst. alpacca, czinaczél, steyr és angol aczél evőeszközökből, asztali, függő, fali és kerti petróleumlámpákból, csillárokból és
gyertyatartókból. A legjobb minőségű emaillirozott pléh- és vasedényekból, mindennemű kávéfözö-gépekból, gyorsfűzőkből, kávépörkölók és kávédarálókból,
petroleumfözó-gépekböl. husvágó-gépekböl szodaviz-gépek és fagylaltkészltó-gépekból. rézmozsarak és téglázó-rezekból ezink üló- és fürdőkádakból, faszinre
fényezett (lakirozott) ezink vizeskannák, viztartó-sajtárok és víztartó-vedrekből és borhütökbol, lakirozott pléhtálczák, fa-, alpacca- és nielló-tálczákbói és
mindennemű konyhaeszközökból, fáskosarakból, széntartókból és kályha-állványokból
l lazó-böriindökhöl (Koffer), női kézi-táskák és finom fonatn kézi-kosarakból. Finom bőrárukból n. m. péiiztárczák. dohány-, szivar- és szivarkatárezákból. Esöernyők és férti-napernyökbül. sétapálezákból. táji- és faszivarszipkákból. török és valódi seimeczi-pipákből. a legjobb minőségű illatszerekből,
mozsdö-szappanokból. fogpor és fogszappanokból, fog. baj és ruhakefékből, optikai és ehirnrgiai ezikkekből. mindennemű kantsuk-árukhől, madárkalitokhól,
arany haltarlók és arany-halakból, légyfogók és kerti tiikőr-golyókből és lignnm-sanetiini kuglizó-golyókból
n a in d e n

v e r s e n y t fe l-íilz iv u -ló

o lc s ó

áraJson .

Nagy választék gyermek-játékokból.

Karácsonyi és újévi ajándékokból nagy választék.

L,

Ablakok bemetszése, valamint képkénetek elkészítése gyorsan és olcsó árakon eszközöltettnek.
Kitűnő ram és thea. nemkülönben tiszta péesi borok is kaphatók.
Magam a n. é. közönség becses pártfogásába ajánlva maradok kiváló tisztelettel

____

P

_________

E

C

H

E

S

DB.

Minden versenyt felülmúló olcsó árak.
■

Üzlethelyiség - változtatás.

szabó-üzletünket
f. e. október hó 1-én Széchónyi-tér Piacsek-féle házba helyez
tük át. A midőn erről a n. é. közönséget tiszteletteljesen
értesítenék, el nem mulaszthatjuk tudomásul hozni, hogy üz
letünk nagyobbszerit s előnyös összeköttetéseink által tete
mesen megnagyobbodván, azon kellemes helyzetben vagyunk,
hogy bárminemű igényeknek is a leggyorsabban, pontosan
s a legelőnyösebb árak mellett megfelelhetünk.
Az eddig tapasztalt szives pártfogásért hálás köszönetünket nyilvbnitva, kérjük a n. é. közönséget, méltoztassanak
nagy rabéi •sült bizalmukkal uj helyiségünkben is szerencsél
tetni, hol szintén legfőbb törekvésünk leenil azt minden
tekintetben kiérdemelni.
Pécett, 1881. deczember hó 21-én.
Kiváló tisztelettel

W inter

M. és fia.

Lajos

Eördöcjli

Alulírottaknak van szerencsénk a n. é. közönséget tisz
telettel értesíteni, hogy az eddig Király-utcza Schack-féle
házban létezett

kocsi-gyártó.
Pécsett, Országút-uteza 89. szám.
Ajánlja kész
mellett,

tová b b á

ruganyos kocsijait
elválal

két évi jótállás

m inden az e szakba vágó

munkát és egyes darabok m egszerzését a leggyorsab
ban és leg olcsób b ár mellett.

Oh m ily szép, hasznos és olcsó

ss p aj

a mindennemű fa- és konyha-szerelvények, kézi és piaczi kosarak,
játékszerek, melyek nagy választékban kaphatók:
r

Epén most megérkeztek

Stangl Anna kereskedésében

alkalmas

Pécsett, Király-utcza. a Lyceum mellett.

karácsonyi és újévi ajándókokuí

STANGL EDE kefegyára Pécsett

arany- és ezüst-ékszerek

ajánlja legfinomabb fog- haj- és ruhakeféit bársonykeféket stb. nagy
ban és kicsinyben gyári áron.

s kaphatók csodálatos olcsó áron

(loiíeiű Jakab
órás és ékszerésznél
P

é

c s e

t t

Ferencziek-utcza kispiacz mellett,
hol egyszersm ind m inden e szakba vágó
javítások is a leg o lcsó b b árért elfog a d 
tatnak és a lehető leggyorsa b b a n teljesittetnek.

Alulírott tisztelettel értesítem a nagyérdemű közönséget,
hogy az Irgalmasok iitczájában 1. szám alatt ( K a l b a u e r féíebázban)

fegyver- és gépészeti üzletet
nyitottam, hol mindenféle

vadász-és ezélfegyverek

készíttetnek.
Elvállalok mindennemű eliiltöltö fegyvereknek bármely
mód szerinti h á t ü l t ö l t ő k k é való átalakítását, javítását és
belő vesét, valamint gyári fegyvereknek és forgó pisztolyoknak
kijavítását, és pedig uj íegyverek és nagyobb javításoknál
4 évi, kisebbeknél 2 évi jótállás mellett.
Elvállalok továbbá mindentele módú és szerkezetű
varrógépeknél!, és minden o szakmaija vágó gépi tárgyaknak
g y ö k e r e s k i j a v í t á s á t egy évi jótállás mellett.
• A? os^ t-ák-magyar birodalom legkitűnőbb gyáraiban 20
évi működésem alatt szerzett tapasztalataim is biztosítékot
nyújtanak a t- ez. közönségnek arra nézve, hogy a tisztelet
tel alulírottat szerencséltetendő megbízásaiban nem fog csalódni.

JIROUSEK JÓZSEF.
feevvermüvész és trénész.

Ramazetter K. kSny

