
l-sö évfolyam, 12-ik szám. Péntek, január 27-én, 1882.
Előfizetési árak:

Egész évre . . .  8  írt.
F élévre............................4 „
Kegveilévre . . . 2  ,,

Hirdetési árak:
A négy-hasábos petitsor 

j -szeri felvétele 7 kr.
2 - szeri „  (5 „
3 - szori ., . . 5 „
A három-hasábos „N vilttér“ 
petitsor 1 0  krval számittatik.

Hirdeté s-bélyegár 30 kr.

PÉCSI LAPOK.
V e g y e s  ta,rta,lrn.-a. la,p.

Hirdetések felvétetnek 
tippelik A.. Sclialek Henrik, 

Haasenstein és Kókler.
Mosse Rezső bécsi; —  (told- 
her^er A. R. budapesti; —  

(1. L. Ilauhe és társa 
M. frankfurti; 

Haasenstein és Fofjler 
Steiner A. 

hamburgi irodáiban.

Megjelenik lietenkint háromszor 
és pedig :

vasárnap, szerdán és pénteken

Szerkesztőségi iroda lial-tér 5-ik számú házban. Hirdetések és előfizetések felvételi 
irodája Ramazetter Károly kiadóhivatalában boltiv-kózbe.n a könyvnyomda mellett.

Egyes szám
Szerda- és pénteki kiadás 5 kr. 

vasárnap 10 kr.

P é e. s, 1882. jan. 26-án.
(II.) Lapunk előző számában azon kér

dést tevők fel magunknak, hogy az ellenök 
forduló társadalmi áramlattal szemben mily 
állást foglalnak el ügyvédeink. Tévedés volna 
hinni azt, hogy létérdekei megvédésére ez 
osztály tehetségeit a támadásnak megfelelő- 
leg. méltón kifejti; sőt tévedés volna hinni 
még azt is, hogy a p a r t i c u l a r i s  érde
kek félretételével az e g é s z  java valami 
védelemben részesül, mert ez osztály — 
mint ilyen — az ellene folyó társadalmi 
harezban sem offensiv, sem defensiv irány
ban nem jelentkezik s elmonhatjuk, hogy ha 
az ügyvédrendtartás a törvényülésre a zöld
asztalhoz nem hívná: valóban kétkednünk 
lehetne abban, hogy az ügyvédi kar — mint 
egyetemes egész létezik. Mily fontos okok, 
vitális érdekek jelentkeznek a karszellem 
kifejlődésére, mennyi alkalom a társadalom
ban az egységes működésre, minő közbaj 
int az együttes védelemre! azonban mindez
— úgy látszik — Magyarország ügyvédjeit 
önmaguk iránti közömbösségükből a sorom
póba nem hívja. Védje ki-ki magát, a hogy 
tudja és ez egoisticus elv mellett szenved az 
egész s az egyén utalva van önmagát óvni 
az anyagi és erkölcsi megtámadások ellen. 
Láthatni aztán jelenetet, hol becsületes, in
telligens férfiakat görnyeszt meg s vetkeztet ki 
büszkeségükből a kenyér-kérdés s egyes kínos 
vegetatión van módja mosolyogni a jó Ízlésű 
társaságnak, s hogy e mellett még a plebs- 
nek is a panem et circensesből az utóbbi is 
meg leg3'en, gondoskodik a társadalom jó
akarata, a legcsekélyebb alkalom adtán pel
lengére állítva az ügyvédet, mert mint már 
fentebb emlitök, az ügyvéd minden tévedése
— ellenkezőleg más társadalmi osztályéval
—  közforgalom tárgyát képezi, pedig alkal- 
maztassék az igazság legszigorúbb mérték 
szerint, bűnhődjék a ki vétkezett, azonban 
házi bajainál az orvoslási módot más osz
tályoktól az iigyéd bízvást átvehetné.

Az ügyvédi karnál — mint emlitök — 
társadalmi életében a karszellem, a működés 
egysége hiányzik, pedig annak kül- és bel
terjes kifejtésére az alap és a tehetség meg
adva van. A  karszellem kifejlődésére az 
ügyvédi rendtartás az alapot megteremtette, 
s ha mégis ez alapon az ügyvédi karra a 
közelmúlt épen semmi örvedetest sem képes 
felmutatni, sőt társadalmi helyzetét sem ké
pes az méltón megvédeni, nem a törvény
hozó hibája, mert az ügyvédrendtartás által
— legyen e törvény hibás vagy jó alkotás, 
mi annak bírálatába nem bocsátkozunk — 
életre hivott kamarákat, mint initiativát, a 
karszellem megteremtésére alkalmasnak ta
láljuk. Azonban az ügyvédi kamarákról 
általában elmondhatjuk, hogy társadalmi 
súlyokat igen kis mérvben éreztették s azon

erkölcsi és értelmi hatalommal, mely ren
delkezésükre áll, eddigelé felette fösvényen 
bántak.

Meggyőződésünk, hogy az ügyvédi kar, 
ha karszellemmel párosítja intelligens erejét, 
az ellene folytatott harezban, mint egység 
száll védelemre: a győztes ő leszen s a tár
sadalomban méltó helyét, — honnan most 
balfogalom s roszakarat leszorította, — újból 
elfoglalandja.

Kiket jócsillagzatuk az élet mindennapi 
gondjától megmentett, kiket a bizalom és 
képességük kiváló helyre hivott, az ügy
védi kar e tagjaitól várjuk mi ezen osztály
nak jobb jövőt teremtő üdvös mozgalmat.

Ezeket az e lió 29-én tartandó kamarai 
közgyűlés alkalmából szükségesnek találtuk 
elmondani s kötelességünknek ismertük fel
hívni a közérdeklődést, mert megdöbbentő 
azon közöny, melyet a kamara tagjai a köz
gyűlések iránt tanúsítanak. E közöny pedig 
sem nem indokolt, sem nem jogos, mert épen 
ügyvédeinknek nem volna szabad elmulasz
tani az egyetlen alkalmat, mely a karszel
lem kifejtésére, a társulásra módot nyújt, 
az egyetlen helyet, hol saját és pályatár
saik jobb jövője tekintetében tehetségük és 
buzgalmuk sugalta nézeteiket előterjeszthe
tik — kerülni. Le elvégre is jog és köte
lesség ikertestvérek s a jog embereinek 
minden időben szemük előtt kellene lebegni 
annak, hogy a közgyűlésen részvétel, álta
lában az egyleti életben való tevékenység 
kifejtése nem csak jog, hanem k ö t e l e s 
s é g  is.

A küzdés jutalma: az élet, s ki manap 
tétlenül magát sorsának megadja és tehet
ségeivel e jutalmat kierőszakolni meg nem 
kisérti, legyen az egyes vagy osztály: elha
lad az idő felette s a kor elfeledi.

Budapesti levél.
Hajnalkor felébredek, sietek az ablak

hoz. A  thermometer 5 fok hideget mutat. 
Gyönyörű téli napra virradunk, ez évben 
az első ily napra. Minden legkisebb szellő 
nélküli tiszta levegő. Lelkem a gyönyörtől 
telik el, midőn a tükörsima jégre, gon
dolok, mely messziről fényben int felém. 0 !  
te a tél költészete, mely a nyilsebességü 
futárt a szárnyas korcsolyákon varázszsal I 
övezed körül, mint vonzol engem bűvös kö
rödbe. Ki a szabadba!

A felkelő nap barátságosan köszönt, 
sugarai hű társaimat, Halifax város nemes 
érezparipáit is érinték, -— ám ezek sóhajtva 
mondják: fogva voltunk. I)e ma, ma szaba
dok vagyunk, el a város nyomott köréből, 
ki a szabadba!

Boldog ifjúság! mily kevéssé érted sza
badságod gazdaságait elverni, felhasználni. 
Fájdalmas lemondással néz az aggkor sóvár 
szemeivel reád és örömeidre, melyek semmi
féle kötelességhez fűzve nincsenek, semmi 
nélkülözéssel meg nem szomorittatnak és te 
nem is sejted, mily irigylendő a sorsod. —

Azért igyál szaporán a megengedett élveze
tek kelyhéből, használd fel az időt minden 
órában és mindenek felett használd a telet 

a jégpályán. Már Göthe megénekelte a 
korcsolyázás örömeit, de mikor azt tévé, bi
zonyára nem képzelte, mily magas fokra 
emelkedik a korcsolyázás művészete : a Ha
lifax korcsolyák feltalálója nem verset, ha
nem szobrot, s nem is elolvadható jégszob
rot érdemel genialis találmányáért.

Használd a telet! Bölcs tanács, de csak 
lehetne, hiába minden Halifax és hollandi 
erőlködés, a városligeti tó tükör tiszta je
gén a hattyúk produkálják magukat, hó
embereket pedig csak a ezukrászok gyárta
nak. Az 5 fok hideg, a gyönyörű téli nap 
mind olvatag gondolat, mely borúsan kél és 
ködben enyészik el. Már az igaz, vén mes
ter az az idő, annak járásán nem igazodik 
el ám egyhamar az ember, még ha, amolyan 
csillagvizsgáló lélek lakozzék is benne, mint 
Montedegoi Albertben, a ki pedig az egri 
toronyból meg tudja mondani, hogy 99 év 
múlva minő farka lesz a 10187-ik üstökös
nek, (mintha bizony ezzel okosabb lenne 
v ilág!) Be most veszem észre, hogy az idő
ről írtam, már pedig ez nem salonképes 
tárgy. Térjünk divatosabb dologra, vagy 
maradjunk mindjárt a divatnál. Nem tu
dom, Sarak Bernbardt asszony okozta-e, 
vagy az arisztokraczia jelenléte teszi, vagy 
a párisi börze-krach következménye, hogy 
az idei bálokban a toilettek rendkiviil fénye
sek és gazdagok s általában nagyobb fény
űzés uralkodik, mint bármikor. Az atlas, a 
nagy virágos broeat-szövetek. az aranyszé
lekkel diszitett selymek, a leginkább diva
tos bordeaux-szinü bársonyok épen nem tar
toznak a ritkaságok közé, de a többi báli 
kellékek és ékességek is szerfölött elegánsak 
és drágák. Az egyszerűséget, a keresetlen 
csint itt nem igen ismerik, minden említésre 
méltó toilette legalább is Bécsböl jő, ha nem 
Párisból és varrónőink ugyancsak megjár
nák, ha elárulnák, hogy az imitatió gyak
ran szebb az eredetinél — a vignetta igy 
is természetesen á la genre coulissé, vagy 
pár viel-or Lamas, és chemise íánltane, 
pluie d’or . . sat. Magyarrá tenni nem is le
hetne. Párta, prnszlik, viganó — barbárság.

Természetesen, midőn a zajnak, hűhó
nak vége van, nem hiányzik a szokásos 
„Katzenjammer“ és lapjaink hasábokat Írnak 
össze morális szónoklatokkal. Tagadliatlau, 
hogy ily fényűzés előmozdítja a nyeremény- 
és élvezetvágyat és közvetlen eredményei 
gyakran igen szomorúak. Különösen utóbbi 
időben szaporodnak a sikkasztások, váltó- 
hamisitások, megszökések s egyébb ily csa
lánvirágai a társadalomnak ; — mi lesz még 
a farsang után ? Le ki gondol most még 
arra, hogy . . .  a főbejáratra maholnap rá
nyomják a nagy pecsétet „könnyen észre
vehető módon “ ? A  lelkiismeret szavát el
nyomja még egy nagyobb zűrzavar, — a 
mozgósítás. Ez ma a legnagyobb mumus, 
mert igazi lábai vannak, jár, kel, maholnap 
feje is lesz.

A szeretetre méltó bálanya ijedten siet 
a belépő miniszter ur elé . . . igaz-e, hogy 
fiamat mozgósítják ? Természetesen. Ah ön 
kegyetlen, rögtön elájulok. Le grófné! hisz 
Aladár —  nem látja — épen felkérte Ale
xandra bárónőt egy keringöre. Ali úgy! 
tehát a 30-ik számú ezred még nem megy ?



Január 27-én.Pécsi Lapok.

M ég nem. Ebben a „még" szóban rejlik a 
nagy diplomata elővigyázatossága.

Ernő ! igaz-e, hogy ön megy ? Eszembe 
sincs, hiszen csak most jöttem s a 6-ik né
gyesre engagirozva is vagyok. Nem úgy 
értem, ön mozgósítva van ? Szivemben min
dig — egyebekben megnyugvására mondom, 
untauglichnak lettem declaralva. Es Rácz 
Pál csak húzza, mindig jobban, mindig tü
zesebben, mig el van feledve az a komoly 
dolog, melytől annyinak szorul a — ezi- 
pöje. Diplomatáink lesznek annyi irgalom
mal (s ha ők nem, majd petitiót küldünk 
le a hajdúk kapitányához, Kovacsevicsnak 
hívják, úgy tudjuk, a jámbort), hogy leg
alább a farsangot végig hagyják tánczolni. 
így azután az irók farsangi ünnepe minden 
részében fényes sikernek néz elébe — utánna 
váljék megannyi harcztéri tudósítóvá, hiszen 
legnagyobb Írónkat úgy is ma-holnap moz
gósítják. „A hölgyvilág legszebb képviselői 
a vidék először szereplendő szépségei" fog
nak részt venni a gróf Zichy Jenő által 
rendezendő hölgykiállitás . . pardon ! életké
pekben. Munkácsi Miltonja, Bornemissza 
Anna egy órai uralma és Makart Tavasza 
lesznek a képek. Ennyi báj, ennyi kellem, 
ennyi gyönyör három képen — nem aka
rom előre megrontani kedvöket a jövendő 
leírásoktól, hiszen ebből kitelik három tár- 
cza is az izgó-mozgó „Pesti Hírlap" részére 
anélkül, hogy pályadijat pazarolna rájuk. 
Es telik még egy levélre tőlem is. Pá.

Péntek. ___________

Újdonságok.
Arany lakodalom. Ehó 23-án Egerághon, 

a népéletben egy ritkán mutatkozó ünnepély 
folyt le. Józsa Mátyás földműves és neje 
Tóth Katalin boldog házasságuknak ötvene
dik évfordulóját ülték. A násznagyi tisztet 
Zserdényi Gábor ur, a község jegyzője és j 
Molnár Márton segédlelkész ur viselték. A 
henedictiot Sehell Antal plébános ur végezte. 
A szertartás után nagyszerű lakoma követ
kezett. melyben lelkesen megéljenezték a 
még mindig életvidor párt. Az egyházi szer
tartást emeltebbé tette azon körülmény, hogy 
a kántori teendőt az arany vőlegénynek 
Pécsett tanuló 3-ad éves képezdész unokája 
Józsa János jó sikerrel végezte.

Bűnügyi végtárgyalás. Kodán Mihály, 
pellérdi lakos azzal vádoltatott, hogy ipját, 
Kisparaszti Ferenczet szándékosan megölte. 
A vizsgálat folyamán kiderült, hogy Kodán 
ipja volt a kezdeményező és öt már előze
tesen fenyegette, hogy meg fogja ölni. E 
körülménynél fogva a f. hó 25-én megtar
tott végtárgyalás alkalmával Kodán ellen 
az erős felindulás következtében ejtett, ha

lált okozó súlyos testi sértés miatt emelte
tett vád az ügyészség részéről; a törvény
szék azonban a védő ügyvéd nézetét tévén 
magáévá, vádlottat a büntető törvénykönyv 
77. és 79. §§-ainál fogva, vagyis beszámit- 
hatlanság és jogos önvédelem folytán fel
mentette.

Kuruzsolási vád. Érdekes végtárgyalás 
folyt le a járásbíróság előtt. A kerületi or
vos ugyanis azzal vádolta Simanszki Bódog 
urat, ki már többször folyamodott a hason- 
szenvi gyógymód gyakorlatának engedélye
zéséért, de oklevele nem lévén, mindannyi
szor eredménytelenül, — hogy újabban gyógy
kezeléssel foglalkozik, és egyik betege kezelése 
alatt halt el. Vádlott, ki nehány előkelőbb 
család által pártfogoltatik, azzal védekezett, 
hogy ö egyáltalán orvoslással nem foglal
kozik, ha tanácsot kérnek tőle, ad, — de 
senki sem bizonyíthatja, hogy pénzt foga
dott volna el. Az ügy befejezést még nem 
nyert, mert póttárgyalás rendeltetett el. 
Csak elismeréssel lehetünk az egészségügyi 
közegek iránt, ha törvényben gyökerező jo
gokkal élve, szigorral őrködnek a gyógyke
zelések felett s nem hódolnak meg holmi 
személyes tekinteteknek.

A közegészségi állapot az utóbbi időben 
éppen nem javult s különösen a megyében a 
vörheny, himlőcsök s torok bajok felette sza
porodnak, noha még járvány szinezetet nem 
öltöttek. Itt nem hagyhatunk említés nélkül 
egy minden esetre figyelemre méltó indít
ványt: iskolás gyermekek télen is úgy, mint 
nyáron 8 órakor kezdik a tanórákat, igy a 
legzsengébb korú gyermekeket hideg vagy 
nedves téli időben jóval hamarább az utczára 
kell küldeni, hogy kellő időben érjenek az 
iskolába. Ezek, hogy még jobban siessenek 
futnak, s igy származik a meghűlés és a 
meghűlésből a többrendbeli gége baj és bőr
kiütés. Okszerű lenne tehát, ha az elemi 
iskolák tanórái októbertől kezdve májusig, 
reggeli 9, sőt 10 órától kezdődnének.

A zálogházakról. A városi képviselők 
pénzügyi bizottsága szerdán ülést tartott, 
melynek egyik érdekes tárgyát azon indít
vány képezte, hogy a város saját vagyoná
ból állítson egy olcsó kamatú zálogintézetet. 
Ezen indítvány azonban részint pénzügyi 
tekintetek, részint az ily üzletből netán a 
városi vagyon kezelésére visszaeső erkölcsi 
kifogások miatt elejtetett, és igy a sokak 
által óhajtott terv dugába dőlt. A  magán 
zálogházakra nézve elhatároztatott, hogy 
arany, ezüst és ékszerek után 20, egyébb 
ingóságok után pedig 30 százalék vétethes
sék. tekintettel a más városokban is hasz
nált ily kamatlábra.

Táreza.

C s ó k - d a I.

Úgy szeretlek, mint a galamb 
A párját,

Ezt rebegem, ezt rebegi 
Piczi szád;
S a kik egymást galamb-szívvel 
Szeretik,

Azok egymást galamb-módra 
Édes csókkal etetik.

Nosza kincsem, csókot ide 
Szaporán,

Csóktól pirul, csókért hévül 
Az orczám . . .
Csókot! csókot! s azt se bánom 
Kis hamis,

Hogy ha mindjárt tizesével, 
Százasával adod is.

A mi gyönyör van a földön 
Szétszórtan,

Együttvéve mind meg van az 
A csókban;

A  lepke is csókért száll a 
Virágra, —

Csóktól válik menyországgá 
A  szerelem világa.

Várady Ferencz.

Ascanio,
Duma-! Sándor regénye.

F r a n c z i a  e r e d e t i b ő l  f o r d í t o t t a :  

dr. Daempf Sándor.
II.

Egy ötvös a tizenhatodik szazadban.
(Folytatás.)

Benézett a kulcslyukon, az ajtóhasadé- 
kokon, végig ment valamennyi ablakon, meg
nézendő, nincs-e valamelyik kivilágítva; de 
látván, hogy egytöl-egyig sötét, vett magá
nak annyi bátorságot, hogy másodszor is 
kopogott, erősebben mint először, végre har
madszor is, erősebben mint másodszor.

— Ki az ? kérdé.
— Én, felelt a küldöncz.
— De, ki? kérdé ismét az ötvös, ki 

nagyon is jól tudta, kivel beszél.
— Én, Pompeo.
— Hazudsz, szólt Benvenuto, jól isme

rem Pompeot, sokkal gyávább, sem hogy ily 
órában Róma utczáin merne járni.

Ujonczozás. Az idei ujonezozásban fel 
van véve összesen 450 hadköteles. A  sors
húzás február hó 5-én történik a városi al
jegyzői hivatalban; a sorozás pedig april 
hó 3. 4. és 5-én, esetleg 6-án tartatik meg 
a tornacsarnokban.

Árverések a megyében. Püspöki István 
835 írtra becsült ingatlanai február 21-én 
Nagy-Tótfaluban. Tarnieza József 451 írtra 
becsült ingatlanai február 24-én Várkony- 
ban. Sckeidl Lajos 826 írtra becsült ingat
lanai február 23-án Pécs. Peti György 750 
írtra becsült ingatlanai február 7-én Szeder
kényben.

A dunagözhajózási társaság üzletvezetö- 
sége elhatározta, hogy az eddigi budapesti 
forgalmi igazgatóság helyébe Magyarország 
részére üzemi igazgatóságot létesít. Ez ré
szint a magyar kormány ebbeli igényeinek 
kielégítése végett, részben a magyar keres
kedelem érdekében történik. E szerint az uj 
igazgatóság hatásköre is sokkal tágabb lesz, 
mint az eddigi forgalmi igazgatóságé volt. 
Üzemi igazgatóvá Erdélyi Ulmann Lajos, a 
ki eddig a dunagözhajózási társaság szén
feladását vezette, neveztetett ki. Az igaz
gatóság technikai teendőjéről Ungermann 
felügyelő fog gondoskodni. Medgyaszay ed
digi forgalmi igazgató még mindig megtá
madott egészségének helyreállítása végett 
Olaszországba utazik, mely czélból az igaz
gatóságtól hosszabb szabadságidőt nyert.

A föreáliskola kibővítésére már megkez
dődött az építkezési munkálat, mely pót- 
épitkezés még e tanév végével teljesen be 
is fejeztetik ; a tantermek, múzeumok, szer
tár- és dolgozó szobák : továbbá az igazga
tói- és szolgai lakásokon kívül az egyéb ter
mek és szobák ezélszerii berendezés által 
teljesen meg fognak felelni a föreáltanodai 
kivánalmaknak.

Bonyodalmas bűnügyben fejeztetett be e 
napokban a királyi kúria által elrendelt pót
vizsgálat, — a hírhedt M a r o c s a y  F e 
r e n c z  viszlói lakos és társai ellen csalási, 
okmányhamisitási és lopási ügyben, melynél 
szövevényesebb és nagyobb terjedelmű alig 
fordult meg törvényszékünk előtt. A  vég- 
tárgyalás nehány napig el fog tartani, a 
tanuk, magánpanaszosok és érdekeltek száma 
megüti a százat. Érdekes, hogy Marocsay 
két Ízben felmentetett, midőn egyszerre a 
Németh testvéreknél elkövetett betöréses lo
pás gyanújából elfogatván, e tett miatt vizs
gálat alá került s egyúttal összes előbbi 
bűnügyeiben a legfőbb itélőszék pótvizsgá
latot rendelt el.

Színház. E hó 24-én másodszor színre 
került „ M á r t h a "  opera félig telt ház előtt'

— De, édes Cellinim, esküszöm . . .
— Fogd be a szádat; haramia vagy, 

ki a szegény ördög nevét használod álezául, 
hogy előtted ajtómat kinyissam és megrabolj.

— Benvenuto mester, veszszek el . . ,
— Szót sem többet, kiáltott Benvenuto, 

puskájával azon hely félé czélozva, hol az 
esedező állt, — s kívánságod teljesítve lesz.

Pompeo kereket oldott erre, s „gyil
kost" kiabálva, eltűnt az utcza szegletén.

Midőn öt Benvenuto többé nem látta, 
bezárta az ablakot, visszaakasztotta a szegre 
puskáját, s nagyot nevetett markába azon, 
hogy szegény Pompeot annyira megijeszté.

Másnap, alig hogy lement boltjába, 
melyet tanítványai már egy óra óta kinyi
tottak, észrevette az utcza ellenkező olda
lán Pompeot, ki űrállomásán már napkelte 
óta várta lejöttét.

Amint észrevette Cellinit, a legbarátsá
gosabban, mint életében talán senkinek, in- 

i tett neki kezével.
— A h ! szólt Cellini, ön az, kedves 

Pompeom. Isten úgy se, majdnem drágán 
fizettettem meg ma éjjel egy gazemberrel 
abbeli szemtelenségét, hogy az ön nevét 
merte álezául fölvenni.

— Valóban, szólt Pompeo, mosolyt eről
tetve ajkára s lassan-lassan közeledve a 
bolthoz, — miként történt ez?



Péntek. Január 27-én
mit annál inkább csodálhatunk, mert köny- , 
nyeii élvezhető dallamos zenéje mellett maga ' 
az opera meséje is igen mulattató és vonzó. 
Az előadásról részletes bírálatot ezúttal nem 
adunk és csak annak megjegyzésére szorít
kozunk e helyütt, hogy igen jól sikerült. 
Művésznőink: Balázsné és Dalnokyné asszo
nyok választékos és ízlésesen kiállított toilet- 
téjei emelték az előadás kiilfényét. Különö
sen Balázsné sötétzöld, elegáns szabású, 
bársony vadászöltönye meglepő szép volt. A 
zenekar ezuttali működését teljes elismerés i 
illeti meg. így  juthattak teljes érvényre | 
aztán a dalmű gyönyörű részletei közt a j 
2-ik felvonás szép duettje, úgy az azt kö- j 
vetett hatásos quartet stb. Nem hagyhatjuk 
itt érintetlenül figyelmébe ajánlani a ren
dezőségnek a színpadon uralkodó légvonatot. 
A  színpad hideg, mi természetesebb tehát, 
hogy a szereplők a fűtött öltözőből kilépvén, 
rögtöni meghűlésnek, elrekedésnek vannaa 
kitéve, s igy a szép hangnak hátrányára, 
igen könnyen születik meg egy-egy kis gixer, 
mint ez ma Fekete urnái megesett.

Apró hírek. A  „P éc s i D a 1 á r d a“ ma 
választmányi ülést tart, melyen az ujabbi 
szervezés tárgyában kiküldött 5 tagú bizott
ság jelentése fog előterjesztetni. Bukás .  
Psik Gyula kaposvári ügyvéd ellen a csőd j 
mondatott ki. Gondnoka Kapossflfy Jenő j 
ügyvéd lett. — G a r á z d á l k o d á s .  Ger- 1 
gits volt rendőr, testvér-öcscse szigetvárosi 
lakására erőszakosan behatolt, és ott min
den bútort összetört és az ablakon ki- | 
dobott.

A római irodalom és művészet.
(Folytatás és vége.^

Horac ódái kétségkívül utánzásai, sőt, 
fordításai görög előmüveknek. Talán Athén
itől származtak, hol a polgári háború alkal
mával, Brutus ott idözésekor tartózkodott. 
Már az actiumi csata előtt kész volt a há
rom kötettel. Költeményeinek nyelvezete a j 
görög formákhoz van idomítva, teljes gyön
gédség és simasággal; ez nem eléggé méltá
nyolható érdem, de nem az egyedüli, a fő 
az, hogy a negyedik kötet már egészben és 
tisztán római. A  köztársasági viharok után 
Augustus által visszaszerzett nyugalom és 
biztonság békéje és élvezete ömlik át azo
kon, egyszersmind a rómaiak sajátlagos edé
nyeinek és nagyságainak átérzése tűnik ki 
belölök. Itt már nem lehet utánzásról szó; ilye
neket létesíteni csak valódi római volt 
képes.

Ovidius távol van az eszme ily magas-

ságától; még ha ó-római öshagyományokát 
is tárgyaz, frivolitásokat használ, de mint 
Lessing mondja, általa a rómaiak magán
életét ismerjük meg és müvei a római nép
élet tanulmányozásához, mint vallási és po
litikai adatok, igen szükségesek.

Propertius római Kallimachus akart lenni 
és az Alexandrinusokhoz csatlakozott, de 
nála is tisztán rómailag gondolt elegiákat 
találunk, mint az összeállítást a régi vidéki 
és a köznépi és az uj politikai és világot- 
uraló Róma között. Ezen összetűzést egy 
résznek az egész általános irodalommal nye
reségnek mondhatjuk.

Általánosan tekintve, az irodalom azon 
gazdasága, mely a római könyvtárakban s 
ezek között magában Augustuséban őrizte
tik, imponál. Az egész ős idők termékei 
ezek, olijective: összege mind annak, mit az 
előbbi korszakok, főleg a görög szellem lé- 
tesitettettek; de nem puszta kincsnek tekint
hetjük, hanem egy szintén törekvő, szintén 
eredeti szellemi értelmezésnek.

így van ez a művészet termékeivel is. 
A  szobrászat hány darabja hozatott Rómába 
Korinth elfoglalása után! És ezekkel ter
mészetszerűen azok technikája is bevándo
rolt. Az architectura a romboló háborúk 
után hatalmas szintért nyert. Ha Augustus 
Rómája márványban gazdaggá lett, ez csak 
a görögök segélyével sikerült; az építkezé
sek nagyszerűsége csodálatra ragadja nem
csak a tudósokat és művészeket, hanem még 
az államférfiakat is, mint ezt Metternich 
herczeg levelei igazolják. A monumentális 
építészeti művészet oly alapot és tért nyert, 
minőt addig soha; minden város vetélkedett 
Rómával. A Casaruralom minden vidéket, 
melyet meghódított, az építészet remekeivel 
örökített meg és ezen emlékek már terje
delmüknél fogva is bámulatot keltenek. Az 
antik képfaragó művészet csodálatánál még 
egy megjegyzést kell tennünk. A  görögök
nél e művészetnek is alapját képezték az 
istenek ideáljai, ebből fejlődött — a magos
ságból — a szép és magasztos. De Róma 
ép oly kevéssé volt képes egy Phidiast 
létrehozni, mint egy Platót. Elég volt, ha a 
harczokhoz szokott világhódítóknak tehetsé
gük és érzékük volt előbbi korszakok mun
kái és müveihez. Abban áll a valódi cultura 
sajátsága, hogy a múlt alkotásait, a jelen
kort betöltő tulajdonnak tekinti. De a mit 
megőrizünk, annak meg kell felelni az őrző 
ízlése és felfogásának. Egy kincset, melyet 
nem méltatunk, közönbösen tönkre hagyunk 
juttatni. Voltak ugyan ilyféle idők is ; 
azonban akkor még messze távolban voltak:

___________Pécsi Lapok.

Benvenuto elbeszélte ö szentsége kiil- 
dönczének a történteket; de minthogy az 
éjjeli párbeszédben barátja, Benvenuto, öt 
gyávának nevezte, nem merte bevallani, hogy 
Benvenutonak vele volt dolga. Az eseményt 
elbeszélvén, azt kérdő Cellini, micsoda jó 
szélnek köszönheti, hogy ár ily kora reg
gel szerencsélteti becses látogatásával.

Erre teljesité Pompeo, de megjegyzendő, 
más szavak kíséretében ama megbízást, mely- 
lyel VII. Kelemen öt ötvöse irányában fel
ruházta.

Mentői tovább beszélt, annál inkább 
felvidult Benvenuto Cellini areza. Tehát VII. 
Kelemen engedett. Az ötvös makacsabb volt 
a pápánál; midőn pedig mondókáját elvégezte:

— Mondja meg ö szentségének, felelt 
Benvenuto, hogy szerencsésnek érzendem 
magamat, ha neki szolgálhatok s megteszek 
mindent a világon, hogy kegyét visszanyer
jem, melyből nem ugyan az én hibám, 
hanem irigyeim rosszakarata miatt kiestem. 
A mi pedig, Pompeo ur önt illeti, minthogy 
a pápa nincs szolgák szűkében, felszólítom 
önt saját érdekében, legyen gondja arra, 
hogy a pápa jövőre más szolgát küldjön ön 
helyett; Pompeo ur ne avassa magát többé 
ügyeimbe; önszeretete érdekében ne álljon 
többé utamba, s lelkem üdvéért kérje Istenét 
pompeo, ne legyek önnek Caesárja !

Nem kérdezte Pompeo, van-e még hátra 
valami, hanem sietett VII. Kelemennek tud
tál adni Benvenuto válaszát, bölcsen elhall
gatván azonban a válasz végét.

Nem sokkal erre, hogy végleg kibékül
jön Benvenutoval, mellérmet rendelt meg 
nála VII. Kelemen. Benvenuto vert egyet 
bronzból, ezüstből és aranyból, azután el
vitte azt neki. A pápa annyira el volt ra
gadtatva, hogy bámulatában telkiáltott, mikép 
soha a régiek ily szép mellérmet nem ké
szítettek.

- No lám, szent atyám, szólt Benvenuto, 
ha nem tanúsítok némi szilárdságot, most 
mindketten haragban vagyunk : én soha sem 
bocsátottam volna meg szentségednek, s en
nek folytán egy hü szolgáját vesztette volna 
el. Lássa, legszentebb atya, folytatá jóakaró 
hangon, nem bánná meg szentséged, ha oly
kor-olykor egyenesielkii emberek vélemé
nyére is hallgatna, kik megmondják, hogy 
hogy hatszor kell megfontolni s azután cse
lekedni ; bölcsen tenne akkor is, ha nem 
engedné magát annyira elvakittatni a go
nosz nyelvek, irigyek, rágalmazók által; ezt 
tájékoztatóul mondom, s legszentebb atya, 
ne bolygassuk többet a dolgot.

(Folytatás következik.)

sőt a régi és uj összesitése volt a főtörek
vés. A görög véső a római élet és köztár
saság értelmében működött. Nevezetes, hogy 
azon műalkotások, melyek általában a szak
értőt úgy, mint a műbarátot elragadtatásra 
késztetik, a római időkből származnak; két
ségkívül bizonyos az, hogy a Laokon, az 
első század egyik császárja alatt jött létre. 
A  belvederi Apolló római és nem görög már
ványból vésetett, a cásari nemzedékek istene 
ez, a mint ellenségeit legyőzi. A  haldokló 
gladiátor öltözéke és tárgya mutatják, hogy 
római kezeknek köszönhetjük. A  Pantheon 
lenyomatásnak a vatikáni Torsovali össze
hasonlítása igazolja a húsnak máskénti véső 
általi visszaadását, mint az a görögöknél 
sajátos volt s ez által igazolja, hogy római 
időkből származott és egészen eredeti.

Hatalmas mozzanat volt, midőn a római 
világuralom létrejött és a görög szellem a 
rómaival szorosan egyesült.

Ezen korszak legkitűnőbb terméke a 
latin cultura görög alapokon és a görög mű
vészet Rómában újból elfogadva, uj életre 
ébredve.

Mindkettő örök emlékei azon időknek, 
melyhez tartoznak. B.

Közgazdaság.
A pécsi kereskedelmi és iparkamara köz

leménye.
105/882. sz. A  f. évi augusztus 1-töl 

november 15-ig Triesztben rendezendő ipari- 
és mezőgazdasági kiállítás szabályzata és 
programmja e kamarának megküldetvén, ér- 
tesittetnek a netán kiállítani szándékozók, 
hogy e kiállításra vonatkozó bővebb felvi
lágosítást a kamaránál megkaphatják.

84/882. sz. Az országos ipartanodában 
(Budapesten), a mezőgazdasági gépeknél és 
állandó gőzkazánoknál alkalmazandó gépke
zelők és fűtök kellő kiképzése czéljából f. 
évi február 6-tól tanfolyam nyittatik meg, 
mely naponkint az esti órákban 2 órán át 
és minden vasárnap d. e. 8 órán át tart, f. 
é. május hó 15-ig. E tanfolyamban d i j- 
m e n t e s e n  felvétetnek : önálló lakatosok, 
ezek segédei s a gépgyárak segéd-személy
zete, kovácsok, valamint oly gazdák is, kik 
a természettani tudományból annyi ismeret
tel bírnak, hogy a tanfolyamot kellő siker
rel hallgathatják és végre géptulajdonosok.

E tanfolyam részletes programmja a 
pécsi kereskedelmi és iparkamaránál díjmen
tesen kapható.

43/881. sz. A bordeauxi „Sociéte Phi- 
lomathique“ 1882. évi junius hó 1-töl no
vember hó 1-ig tartandó kiállítást rendez, 
melynek a borra és szeszes italokra vonat
kozó osztályában külföldi termékek is ver
senyezhetnek. A  kiállítani szándékozók a ki
állítás részletes programmját e kamaránál a 
hivatalos órák alatt betekinthetik,

Pécsett, 1882. évi január 25-én.
A pécsi keresk. és iparkamara 

elnöksége.

IPécsi sziiHi-áz-
Szombaton, 1882. január 28-án adatik:

Lammermoori Lucia.
Opera 3 felvonásban. Irta : Salvator. Zené
jét szerzé: Donizetti Kajetán. Fordította: 

Egresy Béni.
Kezdete 7 órakor.

Laptulajdonos Ramazetter Károly. 
Felelős szerkesztő Bolgár Kálmán.



Hirdetés.
Tisztelettel alulírott a n. é. közönségnek szivesl l S Z l c i c U v i  a i u i u u t t  cl

tudomására hozom, miszerint boldogult férj’jom

Wurster Ede czukrász-iizleiét
az eddigi helyiségben : Kistér-utcza 3. ez. a. sajat fel
ügyeletem alatt tovább folytatni szándékozom. _

Midőn ezen alkalommal kován elhunyt, férjem 
iránt 15 év alatt tanúsított jóakaró pártfogásáért a n. 
é. közönségnek hálás köszönetemet kijelenteném, legyen 
szabad reménylenem, hogyjjutányos áruim, valamint gyors 
és pontos szolgálatom által a jövőben is a n. é. közönség 
pártolását és bizalmát kiérdemelni szerenezés leendek.

Özv. Wurster Edéné, 
született Kaltwasser Mari.

Schvarz Vilmos erdö-üzlete Pécsett.

Olcsó tüzelőfa.
4 méter gyertyán hasábfa ± 2  frt, régi öl 10 írt 20 kr. 
4 ,, bükk ,, *1 i) >> ?! 10 »» 20 ,,
4 ,, kőris szil ,, ,, ,, ,, 8 ,, oO ,,

Schwarz Vilmos
váltóüzletében.

SCHAUREK JÓZSEF L - u
Pécsett, Ó-pósta-utcza 16. sz.

Mindennemű Ré g i  z o n g o r á k
z o n g o r á k  _______  becseréltetnek

harmoniumok u j a j s i s a i .
t sL r sl_

Ugyanitt kaphatók zenélő 
■izelenczék II el le r  H. Bern 
híres gyárából, gyári árakon.

Zongora
kölcsön intézet. :

Pécsi vizgyógyintézet
az Engel-(Cindery)íéle kertben

télen és nyáron nyitva, urak és nők
számára.

A vizkura tudvalevőleg legjobb sikert eredményez a legkülönfélébb ideg- 
bántalmaknál. az emésztő szervek pangásánál, fé r f i-és női bajok ellen, smin
dennemű gyengeség, vérszegénység, köszvény- és csúzbántalmak ellen stb. — 
de különösen oly egyéneknek javasolható, kik hivatásuk folytán csak keveset 
mozoghatnak, s mindenféle vértorlódási bántalmakban a fej és mell felé, gvakori 
fejfájásban,idegizgatottságban, álmatlanság.szédülés, szívdobogás, gyomorhu
rut, székszorulásban stb. szenvednek.

Értekezés és felvétel a vezető orvostudor

Dr. Loewy Lipót
urnái

(Országút 15. sz.a fürdöintézet melletti uj épületben, I. emelet) 
naponta 11—12-ig d.e. és J/22—3 óráig d. u.

Villamozás, másságé és diaetetikai kúrák, ott hol szükségeltetik, 
alkalmaztatnak.

Levelekre szívesen válaszoltatik.

Kész bál i  ruhák,
úgy szintén a legdivatosabb

" b á l i  r-ULÜaa,
nagy választékban a legjutányosabb árak mellett kaphatók

Tauszig Annin
divat- és fehérnemű áru kereskedésében

Pécsett, Széchényi-tér Piacsek-féle ház.

EiSER JÁNOS
Széehenyi-tér (Örtzen-féle házban)

ajánlja valódi franczia és magyar pezsgő-borait, u. m. :
F r a n c z i a :

Aubertein S e l i e r .................................................................... 3.80
D elbek ....................................................................................... 3.50
Reöderer Chartbl.......................................................................3.60
Cliquo International............................................................. 3.50
Gribert Imperial .............................................................. 4.—

M a g y a r :
K in c s e m .............................................................................. 2.—
Imitál S ille r .........................................................................2.—
Magyar-francz. f e l í r ..............................................................1.50

»  »  ......................................................................................................1.20

A f a r s a n g  a l k a l m á v a l .
Van szerencsém ajánlani mindennemű legújabb divatu

Báli szöveteket,
u. m. különféle legújabb mintájú szatiliszt, szatin. eaehmir és tarlatánszövetek; -  továbbá mindennemű

Selyem-szövet eket ,
u. m.. Kait, nobleszt es atlaszt tetszés szerinti színben _ -í , , , , -.t. . , , ,• i í . i  . , , , ,,. ' színűén — meglepoleg olcso arakon. — Vegre nagy választék sima és hímzett terű-ingekből es elegáns bah nyakkendőkből.

Mély tisztelettel

Strausz Zsigmond,
di vat  k e r e s k e d ő

Pécsett, Szócsenyi-tér 3. a városház mellett.

Kamazetter K. könyvnyomdája Pécsett.


