
l-sö évfolyam, 32-ik szám. Szerda, márczius [5-én, 1882.
Előfizetési árak:

Egész évre . . .  8 írt.
F é lév re ............................4 „
Negyedévre . . . 2 „

Hirdetési árak:
A négy-hasábos petitsor

1- szeri felvétele . . 7 kr.
2- szeri „  . . 6 „
3- szori ., . . ő „
A három-hasábos „Nyilttér" 
petitsor 10 krval számittatik.

Hirdetés-bélyegár 30 kr.

PÉCSI LAPOK.
V eg y es tartalm -a lap.

Hirdetések felvétetnek 
Oppelik A , Srhalek Henrik, 

Haasenstein és Fogler, 
Mosse Rezső bécsi; —  Gold 
berger A. B. budapesti;

G. L. Daube és társa 
M. frankfurti; 

Haasenstein és Fogler 
Steiner A. 

hamburgi irodáiban.

Megjelenik hetenkint háromszor
és ped ig :

vasárnap, szerdán és pénteken

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

Egyes szám
Szerda- és pénteki kiadás 5 kr. 

vasárnap 10 kr.

Pé c s ,  1882. mároz. 14-én.
E lapok vasárnapi számának első ezikké- 

ben a pécsi nagy takarékpénztár közgyűlése 
alkalmával szóltunk a törlesztési kölcsönök 
okszerűségéről,kifejtvén annak hasznosságát és 
solidságát. Ma azzal kapcsolatban egy másik 
nem kevésbé fontos kérdést kell tennünk : 
nem lenne-e okszerű, ha pénzintézeteink, 
vagy ezeknek egyike, az á r u  k ö l c s ö n t  
is hatáskörébe fogadná? Eddig intézeteit k 
csakis értékpapírokra, vagy arany és ezüst 
nemüekre adtak kézi-zálogképen kölcsönt; 
sajnos azonban, hogy ez irányban is a kö
zönség az olcsó kamat daczára is nem 
vette igénybe pénzintézeteink segélyét, 
hanem leginkább a zálogházakat látogatta, 
úgy véljük azért, mert ilynemű kölcsönöket 
leginkább a köznép vesz igénybe és pénz
intézeteink más egyébre nem kölcsönözvén, 
a közönség ez intézeteknek zálogházi mű
ködése iránt tájékozva nincs, másrészt kü
lön zálogházi osztályuk nem lévén, a kü
lönben is talán eladósodott fél nem meri a 
zálogot oda adni, nehogy anyagi helyzeté
nek ziláltsága feltűnést keltsen.

De nem akarjuk ezúttal fejtegetni, 
hogy mily áldásos lenne, ha a pénzintéze
tek egyike egy általános zálogházat állí
tana föl, hanem tisztán a feltett kérdésre 
akarunk válaszolni. És mi természetesebb, 
hogy igcnlőleg válaszolunk. A kis iparosra 
és szőlőbirtokosainkra nézve az áruköl- 
csönvétel a legüdvhozóbb lenne. Jól tudjuk, 
hogy az iparos nem kelvén el árui a vá
sárokon, vagy a szőlőtulajdonos nem tudván 
túladni borain, a bekövetkezett árucsökke
nés folytán, áruit soká hevertetni nem ké
pes és igy kénytelen vagy lelketlen uzso
rások kezei közé kerülni, vagy készleteit 
potom áron tovább adni; de ha az illetők 
bizonyos törvényes formaságok mellett áru
ikra olcsó kamatú kölcsönt nyernének s ez 
által a nyers anyagok feldolgozása, vagy 
a terme! és körül tett kiadásaikat fedezhetnék, 
egyúttal pedig az eladásra kedvezőbb időt 
várhatnának, a kétes és gyakran kétségbe
ejtő helyzetén segítve lenne.

Lesznek, kik azt mondják, hogy a ta
karékpénztár kezesek mellett mindenkor köl
csönöz ki pénzt, nincs tehát semmi szükség 
arra, hogy árukra is, pld. búzára, borra, 
kézmü-ezikkekre előlegezzen. Ez teljesen 
tévesztett fölfogás. Egy iparos pillanatra 
megszorul s pár hétig kölcsönt kénytelen 
igénybe venni; mit gondolnak az eszme 
ellenzői nem volna-e rajta jobban segitve, 
ha kész áruit leköti, zálogba adja, mintha 
meghosszabbítható váltóra vesz föl kölcsönt 
s annak reményében, hogy a váltót lassan 
törlesztheti, a kész árukat, mely tehát 
alapját képezte a kölcsönnek, lassan elado
gatja és igy egyrészt elvonja a hitel alap

ját, berántja kezeseit, másrészt minden to
vábbi speculátiót lehetetlenné tesz?

Esetleg nem is kap váltóra kölcsönt, 
mert a mai szükviszonyok kényszeritenek 
mindenkit, hogy a hitelt az utolsó fillérig 
igénybe vegye és megszámlálhatlan azok 
száma, úgy a gazdálkodók, mint az iparosok 
körében, kik hitelüket már rég kimentet
ték, kezest tehát nem kap, vagy ha kezest 
hiv, az szintén túl van terhelve. De hát 
nincs semmi szükség, hogy arczpirulva kö
nyörögjön váltó-külesünért és hogy folyto
nos remegésben tartsa kezeseit, ha kész 
áruira olcsó kölcsönt kapni képes ; ellenke
zőleg menthetetlenül az uzsorának van ki
téve, melytől azután semmi sem szabadítja 
meg többé. A gazda, az iparos kénytelen 
sokszor értékes árujától megválni, hogy 
pillanatnyi zavarán segíthessen és potom 
áron vesztegeti cl készleteit, mily megbe
csülhetetlen jótétemény volna ily emberekre 
azon intézmény, hogy árujára kölcsönt 
nyerhetne.

Nem hiszszük ugyan magunk sem, hogy I 
ez az illető pénzintézetnek nagy előnyt, j 
vagy kiváló hasznot biztosítana, de egyrészt 
haszon nélkül nem járna, másrészt pedig 
mérlegre vetendő az abban rejlő erkölcsi 
haszon is, mert a mellett, hogy az üzlet 
megfogja hozni a tisztességes százalékot, 
száz meg száz családnak leend javára, meg
mentvén ezeket a nyomor és kétségbeesés
től. Csak felületesen vetettük fel az esz
mét, másoknak áll feladatukban azt meg
vitatni, vagy annak felkarolásán buzgói- 
kodni. Reméljük, hogy mihamar az áru- 
kölcsün életbeléptetését jelezhetjük.*) R.

A  magyar szesztermelők Budapesten 
egy egyesületet alkotnak; az alapszabá- 
lyokbóf érdekesnek találjuk, tekintettel me
gyénkre is a kővetkező pontokat ismertetni:

A  magyar korona területén működő 
szesziparosok és szeszgyártással foglalkozó 
mezőgazdák élénken érezvén szükségét an
nak, hogy a közgazdasági termelésben oly 
jelentékeny szerepet játszó, de másrészt oly 
sok irányú befolyásnak alávetett magyar 
szeszipar fejlődése, az ezen szakmával fog
lalkozó érdekeinek tömörülése és közös irány
ban való működése által biztosittassék, egye
sületbe lépnek, mely egyesületnek neve: „A  
magyar szesztermelők országos egyesülete" 
és székhelye: Budapest.

Czélja az egyesületnek elméleti és gya
korlati utón oda hatni, hogy a magyar 
szeszipar technikai fejlettsége a korszerű 
gyártási tökély színvonalára emeltessék s 
hogy a magyar szesztermelés közgazdasági 
fejlődése, a nagy gyáripar s a mezőgazda- 
sági szeszgyártás érdekeinek kölcsönös meg
óvása mellett, elősegittessék.

*) Ozikkiró urnák indítványa czél- és időszerű 
ugyan, de életbeléptetése a magánjogi viszonyok miatt 
és közraktárak hiányában alig lesz valósítható. Szerk.

Ezen ezéljainak elérése végett az egye
sület feladatául tűzi ki.

a) Szakközlöny fentartása által a tech
nika haladásának éber figyelemmel kiséré
sét. Szakkönyvtár létesítését s a szakiroda- 
lom fejlődésének pályadijak kitűzése általi 
serkentését.

b) Vegyészeti laboratórium és kísérleti 
szeszfőzde felállítására, ipartechnikusok ki
képzésére s azoknak vándortanárokul való 
alkalmazására szeszgyári munkavezetőket 
képező szeszfőző iskola felállítására törek
szik. — m

c) Őrködik a szeszipar érdekei felett s 
a magas kormánynál, szükség esetén a tör
vényhozásnál a szesztermelés érdekeit e!ö- 
mozditó állami intézkedések kinyerése czél- 
jából szót emel stb.

Az egyesület tagja lehet minden fedd- 
hetlen jellemű egyén, ki a magyar korona 
területén szeszgyártással foglalkozik, vagy 
a szeszgyártás iránt érdeklődéssel viseltetik. 
A tagok lehetnek :

1- ször. Alapítók, kik egyszerminden- 
korra 200 írttól felfelé tetszés szerinti ösz- 
szeget az egyesület vagyonának gyarapítása 
ezéljából letesznek. Egy ily alapítvány tétele 
az alapitónak élethossziglani jogot biztosit.

2- szor. Évdijas tagok, kik magukat 6 
egymásutáni évre 10 frt évdij lefizetésére 
kötelezik.

Hogy az egyesület contemplalt ezél jai- 
hoz szükséges pénzei őre mielőbb szert tehes
sen, az alapitó és évdijas tagok, ha egy
szersmind szeszgyárral is birnak, évenkint 
még egy külön pótlékot fizetnek, mely pót
lék egy °/00-át képezi az általuk évenként 
fizetett gyártási adónak.

A tagok jogai és kötelességei. Az egye
sület tagjai a közgyűléseken tanácskozási és 
szavazati jogot gyakorolnak. Tetszésük sze
rint választják meg azon szakosztályokat, 
melyekben működni kívánnak, s élvezik mind
azon előnyöket, melyeket az egyesület a 
viszonyok fejlődése arányában tagjai számára 
nyújtani képes lesz.

Ellenben kötelesek a tagok évdijaikat 
vagy pótlékaikat az év első felében lefizetni. 
A fizetés elmulasztása esetön alávetve ma
gukat az egyesület által szabadon válasz
tandó bíróság illetékességének s a sommás 
eljárásnak.

A városi házipénztár 1881-ik évi zár
számadása.

Hogy pedig a jelzett mérleg állitása 
teljesen alapos, az kitűnik abban, ha 1880. 
évi kedvezőtlen mérleg az 1881-ik évivel 
összchasonlittatik, ugyan is :

1880-ik évben a eamaralis-követelés 
tett 35824 frt 38 krt, 1881-ik évben pedig, 
miután több beszedetlen követelés leíratott,

: illetve a kétesek közé áthelyeztetett — a 
lesz állott 28870 frt 75 1/2 krra, tehát ke- 

I vesbedet 6953 frt 62 »/» krral. 1880. év
ben a camaralis szenvedő hátralék tett 

1 58605 frt 67 krt, 1881. év végével pedig 
| 36903 fit 71 Vj kit, tehát kevesbedett 
j 31701 frt 85 V *  krral, mely két eredmény 
i egybevetésével mutatkozó különbözet 24748 
I frt 23 krra rúg, tehát az 1880. évi mér- 
| szemben az 1881. évi mérleg ennyi-
| vei javult és igy a mint fentebb is jelezte-



Márczius 15-én.

illetve javaslatot helybenhagyta és azt kő
vetkezőkben terjesztette elő: Ugyanis a múlt

oskola pótépitkezésére, s a hídmérleghez 
szükséges épület előállitasara, a törzstőke 
terhére elölegkép megszavazott 102008 frt 
51 krra (miből azonban tényleg 1030 írttal 
kevesebb fizettetett ki) 1880 és 1881 évek 
alatt visszatérittetett már 15499 frt 56 kr. 
és igy 1881. év végével megtérítésre nyil
vántartatott még 86.508 frt 95 kr., mely 
összeg a javadalmak utáni jövedelmek emel
kedése folytán, aránylag rövid idő alatt fog 
visszatérülni. A  jelzett számvevői kimuta
tásból szintén kitűnik a Duna-gó'zhajózási 
társulat által a bányavételárra 1879. 1880. 
és 1881. évekre esedékessé vált részletek tejé
ben eddigelé befizetett 290.430 törzstőkének 
hova fordítása.

Pécsi Lapok.

Újdonságok.
Márczius 15-ét, mint a szabad szellem 

megszületésének és a szabad sajtó megterem
tésének emléknapjáról mi is meleg érzelem
mel emlékezünk meg, kívánván, hogy e 
dicső nap emlékezete nemzetünkben örökké 
tartson és a benne és általa megtogamzott 
magasztos eszmék folyton tért hódítsanak. 
Sajnosán kell registrálnunk, hogy városunk
ban semmi nagyobb előkészület nem téte
tett e nemzeti jellegű nap megünneplésére ; 
mégis megemlítjük, hogy a munkás-egylet í 
szombaton e őzéiből a Scholcz-iéle sörcsar
nokban estélyt rendez.

A pécsi takarékpénztár múlt vasárnap 
megtartott közgyűlésén 35 részvényes volt 
jelen összesen 61 szavazatot képviselve. 
Közgyűlési elnöknek Aidinger János polgár- 
mester közfelkiáltással megválasztatván, fel
olvastatott az igazgatóság évi jelentése az 
1881. évi üzlet eredményéről, továbbá a fel
ügyelő bizottság jelentése a megállapított 
mérleg és a jövedelem felosztása iránt. En
nek megfelelőleg az osztalék részvényenkint 
160 írtban állapíttatott meg, s a felmentvény * 
a bizottságnak megadatottt. Végül pedig 
megválasztattak az  i g a z g a t ó s á g b a :  
Horváth Antal, Czirer József, Egry József, 
Erreth Antal, Förster Béla, dr. Hülbling 
Miksa, dr. Kohárits Károly, Krautszak 
János, Pirkner József (uj), Rédeky Alajos, 
SzautterGusztáv, Weidinger Ferencz; f e l ü 
g y e l ő  b i z o t t s á g i  t a g n a k :  Lexa Károly 
(u j); n a p i  b i z t o s o k n a k :  dr. Czirer
Elek. Czvetkovits Gyula, Erreth Kálmán, 
Nendtvvich Sándor, Neumann Ede, Thaller 
Gusztáv (uj). A  közgyűlés az igazgatóság 
javaslatát: a múlt 1881. évben eredményezett 
tiszta jövedelem felosztása iránti tervezetet,

évben eredményezett és az alapszabályok 
65. §-ának rendelkezésénél fogva az összes 
kezelési költségek és felmerült veszteségek 
levonása után fennmaradt tiszta jövedelem 
67.028 frt 8 krt. tesz, melyből azonban 
az értékpapírnak árkülönbletéből felmerült 
11.390 frt 20 kr. jövedelem a jelenlegi köz
viszonyoknál fogva, ez évben a felosztás alól 
elvonatott és egészen a különleges tarta
lék-alaphoz osztatott, tehát sem jutalmazá
sokra, sem osztalékokra fordítva nem lett. 
Maradt tehát e szerint felosztandó tiszta 
jövedelem 55,637 frt 88 1 r., melyből az 
alapszabályszeriileg megállapított 11° 0 ju
táim i díjjak összesen 6120 frt 16 kr. leszá- 
mittatván, maradt 49,517 frt 72 kr. mely 
összegből minden egyes részvény utáni osz
talék 160 frt s igy az összes osztalékokra 
48,000 frt tordittatott, fennmaradt még 1517 
frt 72 kr., melyből jótékony és közművelő
dési czélokra következő adakozások történtek,
u. m .: 1. A hely ben i Rudolfineum részére 200 
frt. 2) A  helybeli kórházi sínlöknek 10O írt. 
3) A pécsi jótékony nöegyletnek 100 frt, és 
az annak vezetése alatti gyermekkelt javára 
100 frt. 4) A szegény iskolás gyermekek 
ruháztatására 200 frt. 6) Iskolai ösztöndíj
jakra 200 frt. 7) Házi szegények részére 
100 frt. 8) A helybeli tűző Itóegy létnek 200 
írt. 9) A helybeli zeneegyletnek 100 frt.
10) Az egyleti szolgák díjazására 200 frtot. 
Megemlítjük még, hogy a közgyűlés jóvá
hagyta az igazgatóság által az év folyamán 
át tett adományokat, melyek közül különö
sen kitüntetjük a szent István szobra ré
szére történt 200 frtnyi adományt.

A pécsi községi bíróság ügyforgalma a 
múlt február hóban: Beérkezett panaszok 
száma 336, januárról áthozatott 11, össze
sen 347. Ezekből tárgyalás előtt megszűnt 
67, letárgyaltatott 248, márczius hóra át
hozatott 32. A letárgyaltak közül egyesség 
köttetett 98 esetben, Ítélet hozatott 150, 
— továbbá végrehajtás eszközöltetett 89, 
igénykereset tárgyaltatott 4, felebbezés jelen
tetett be 13 és az iratok áttétettek a kir. 
járásbírósághoz. Igazolási kereset tárgyal
tatott 4, árverés tartatott 2, helyszíni 
szemle vagy szakértői vizsga 1.

A ,,Hirtelen halál" czimü hírünkre adott 
és vasárnap közzétett felvilágosításra azon 
viszonzást nyertük, hogy 1. „A kezelő orvos 
jelenléte egyáltalán sem előírva, sem szo
kásban nincs, de ha megjelent volna a bon- 
czolásnál, bizonyára szívesen látták volna a

tett, az 1880. évi fedezetlen camaralis tar
tozást tevő 22781 frt 29 kr nemcsak telje
sen fedeztetett, hanem ezen felül 1966 írt 
94 kr követelési többlet is volt, mely két 
összeg együtt összesen 24748 írt 23 krt 
tesz, —

A tőke követelési és tartozási állapot 
mérlegének helyessége a következőkből lát 
ható: Az 1881. évi mérleg szerint a városi 
közönség töke követelése tett és pedig: a 
a es. kir. dunagőzhajózási társulatot ter
helő 968100 frt bánya vételárból 1881. év 
végével még visszamaradt 677670 írt, a 
jelzett társulat által 1879., 1880. és 1881. 
évek alatt esedékes részletek tejében össze- • 
sen már lefizetett 290430 írtból még fel 
nem használt úgy a törzstőke javára már 
visszatérített, valamint a kisajátitási alapot 
illető összegekből a pécsi takarékpénztár, a 
baranyai központi takaréktar és a kölcsö
nös segélyző egyesületnél kamatozásra 1881. 
évi év végével elhelyezve volt 110583 frt 
72 kr, magánosokat kötvények alapján ter
helt 3637 írt 10 kr, vagyis összesen 791890 
frt 89 kr. Ezen eredményt viszonyítva az 
1880. évi mérleg töke követelési állapotát 
tevő 783245 frt 72 krrai, a töke követelési 
állapot 8645 frtal7 krrai szaporodott: a 
minek oka a törzstőkéből vett előlegezésekre 
történt törlesztésben és a kisajátitási alap 
szaporodásában rejlik.

Ezzel szemben 1881. év végével adós 
volt a város közönség: a felügyelet alatti 
jótékony alapítványoknak 56.990 frt. 68 kr.- 
ral magánosoknak és intézeteknek 131913 
frt 26 krrai. összesen 188.903 frt 94 krrai, 
mely összeget az 1880 évi mérleg szerinti 
adóssághoz, vagyis 1,190.103 frt. 94 kraj- 
czárhoz viszonyítva, az adósság 1200 írttal 
kevesbedett, mint a mely összeg a budai 
külváros felső-vámház-ntczai tanoda építésére 
nyert kamatnélküli államkölcsön törlesztési 
részletét teszi; a többi pedig mind oly adósság, 
melynek kifizetése részint az alapitó rendel
kezése miatt, egyáltalán, részint pedig a 
városi jótékony alapok előnye szempontjából 
czélszerüen nem eszközöltethetik.

Végül még megjegyeztetik, hogy a vá
rosi számvevői kimutatásból kitűnik, hogy a 
honvéd sátortáborhoz cserép egyenértékre, 
kút, murva, kavics és kőelöállitására, a 
fedett lovardára a balokányi korcsma, és 
Lakits-laktanyai pót-épitkezésekre, O cs. és 
kir. Felsége fogadtatási költségeire, a Fekete 
és pécsi víz szabályozására, több rendbeli 
folyó számlák kifizetésére, a szigeti külvárosi

Szerda.. _____________________________________

Táreza.
—-i» i

P a r i s i 4i a.
—  Byron. —

(1-sö folytatás.)

4.
Ily kínos pillantást vetettének 
A  bűnös élve színhelyére, ők.
,Egv csókot, édes, e g y  oly édeset, 
Hadd mondom el, mi dúlja fel valóm!* 
,.Ne szólj, ne ejtsd ki, óh — boldogtalan, 
Mitől titokba' én is rettegek,
E csókba fojtsd inkább sejtelmeink 
Hadd jő jjün arra, a mi jöni fog!"
Mind hasztalan, a terhes öntudat 
Kelő szavát misem csititja el.
Fenn hirdeti a kéklö boltozat,
A  csillagok, ez ékes szemtanúk,
Tanúja lesz az ébredő íiiszál,
A csacska szél s bűntársuk, a patak; 
Mert röpke sóhajt, lágy ölelgetést is 
El mérgesít: a b ű n ö s  ö n t u d a t.

,0 t mért is v; It ily álmot ébredés!*
N e bánd, ha vált, jer álmodjunk tovább!“ 

,NTem édesem, elvégre válni kell!* 
így vál e két szív, melybe lélelem 
Es gyáva rettegés ütött tanyát:
Az édes élv: fanyar utóize.

5.
Sivár nyugágyra dőlt le a lovag,
— Tilos szerelme képe gyötri őt —

I Ott hánykodik mióta elhagyá
A nőt, kivel nyugalma eltünék.
A  hölgy fejét, a barna fürt-telit
— Nem sejtve, hogy e haj mi villanyos, — 
Hű térje areza mellé fekteti.
Mind hasztalan hiába hunyja hé 
Parancsolón a lángoló szemet,
A  csendes álom nem hálózza be.
Hiába rejti mámoros fejét 
A  férj szivére, nem lel enyhet az. 
Zavart beszédre nyílnak ajkai,
A  melynek egy szavát veszed ki csak: 
„Hugóm, Hugóm!" ez e g y e t  édesen, 
A többit oly félelmes hallani —
S igy lesz a néma éjből áruló! 
Magánkiviil csókolja most urát 
Amig szivébe más kép rejtezik;
S a félig éber, félig álmodó 
Szigor-vonásu arcz: mosolyra kél, 
Szentül hívén, hogy nője álminak 
Tündérmeséit ö színezte ki,
Bizonnyal úgy lesz, vész között lebeg 
S e hölgy most drága éltéért remeg.

(Folytatása következik.)

Ascanio,
llumas 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.

V.
Génié és királyság.

(Folytatás.)

—  Munkásomnak, ötvösömnek, művé
szemnek s barátomnak, Benvenuto, ha e 
czimet a többinél csekélyebbnek nem tartja. 
Isten önnel, vagyis inkább a viszontlátásig.

Alig kell mondanunk, hogy valamennyi 
herczeg és méltóság, d’Etampes asszony ki
vételével. követte a király példáját s elhal
moz rák Cellinit baráti nyilatkozataikkal és 
dicséreteikkel.

Midőn valamennyien eltávoztak s Ben
venuto magára maradt az udvarban két ta
nítványával, ezek küszünetöket fejezték ki 
iránta.

— Ne köszönjétek meg gyermekeim, 
nem érdemes. De ha mégis hiszitek, hogy 
lekötelezve vagytok irányomban, engedjétek 
meg, hogy miután e tárgy ma épen szóba 
jött, egy szívességre kérjelek, egy szíves
ségre oly dologban, mely szivem szivét fog
lalja el. Hallottátok, mit mondtam a király
nak Katalinra vonatkozólag; mit mondtam, 
bensőmből eredt. E gyermek, barátim, éle
temhez, művészi életemhez szükséges, mert,
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hivatalosan kiküldöttek. 2. Éppen nem volt 
helytelen vagy szabálytalan eljárás az, hogy 
vegytani vizsgálat nem történt az illető esetnél; 
mert a halál oka a szivrepedés folytán oko
zott vérömlés által határozottan constatál- ! 
tatván, a gyomor tartalma és általános kór- : 
tünetei pedig mérgezés jeleit egyátalán nem 
mutatván fel, minden további vegytani vizs- j 
gálát teljesen ezéltalan és felesleges volt.
A vizsgálat oly szabatos és annyira pontos 
volt. hogy a hoz kétség nem férhet, valaki 
pedig saját, tévedését mások elleni kötelesség- ; 
mulasztás vádjával nem takargathatja. Mi
dőn az ügyet igv felvilágosítva látjuk, azt 
telj*8011 befejezettnek is jelentjük ki.

A vörös kereszt-egylet baranyamegyei 
választmánya, f. évi márezius 19-én (vasár
nap) délután 4 órakor a városház nagyter
mében (II. emelet) rendes közgyűlést tart. i 
Tárgyak: 1. Évi jelentés a megyei választ-! 
mány és a fiókok múlt évi működéséről. 2. 
Az évi zárszámadások beterjesztése. 3. A 
jövő évi költségelőirányzat megállapítása. ! 
4. A választmányi tagok */4 részének kilé
pése (11. és 23. §.) és a kilépett tagok pót
lása. 5. Indítványok.

Egy halottról. Budapestről írják: Teg- 1 
nap temették, olcsó deszkakoporsóban, koszo- 1 
ruk és hangzatos neerologok nélkül. Még 
csak a halála rövid hírét sem olvastuk sehol. 
Hiszen szegény ördög volt, ki télen is egy 
szál kabátban járt, pedig a tüdó'vész emész
tette. Gyakran lehetett látni az utczákon a 
kiaszott alakot, amint egy egy-egv csomag
gal hóna alatt láztól kipirult arczezal 
sietett tova, végig jára a képkereskedök 
boltjait. Mert festész volt s nem tehet
ség nélkül. Számtalan képet teremtett 
sebtében, hogy potom áron adjon túl rajtuk. 
Műértők főleg szerfölött sikerült imitáezióit 
dicsérték. Hány forog ezek között a mű- 
piaezon régi festők nevei alatt, azt csak azon 
fővárosi képkereskedö tudná megmondani, ki 
ezen utánzatokat nevetséges áron vette meg. 
hogy azután külföldön jó haszonnal túladjon 
rajtuk. A  festész pedig dolgozott és nyo- 
morgott tovább. Két hét előtt betegsége 
ágyba döntötte, csütörtökön pedig meghalt, 
elfeledve pályatársaitól. Grimmröl van szó. 
Itt született Magyarországon, hol annyi 
tehetség uralkodik, mert nincs ereje és ki
tartása végig harezolni diadalmasan a létért 
való küzdelmet, hanem lesz belőle napszá
mos, a ki dolgozik inspirásió nélkül gépie
sen. Meglehet, hogy kedvezőbb viszonyok 
között Grimm tehetsége is máskép fejlődött

volna. Kinek örökös zaklatás volt az élete, 
nyugodjék békében a csendes rög alatt!

Színház. A kéjutazások rendesen élve
zetesek és változatosak, de nem mondhat
juk azt az e hó 13-án sietősen másodszor 
szinrekerült „Kéjntazás" cziinü tranczia víg
játékról, mely sem nem élvezetes, sem nem 
változatos. Nem értjük llogyó urat, hogy a 
helyett, hogy folyton uj és uj darabokkal 
élesztené az érdekeltséget, folytonosan ismét
lésekkel bajoskodik s ilyenkor aztán az üres 
színház a legkisebb kedvet is lelohasztja. 
A „Kéjutazás“ felvonásai közt Kroneiser
k. a. énekelt néhány operarészletet, azokhoz 
illő eostumében. A kisasszony énekéről 
már előbb részletesen megemlékeztünk és 
igy csak annyit említhetünk még meg, hogy 
a kis számú közönség szívélyes tapsokkal 
jutalmazta, részünkről azonban azt hisszük, 
hogy ártalmára van az ily apró szereplés 
még az esetben is, ha itt nagyobb operákban 
fellépni gátolva van.

Uj könyv. „Magyarország faipara és 
kereskedelme11 czimű német ny elven irt mű 
jelent meg e napokban Bécsben. Szerzője, 
mint már egyszer jeleztük, E n g e 1 Sán-  
d o r. A magyar kiadás e napokban szin
tén megjelenik Budapesten; mindkettő báró 
Kemény Gábor töldmivelési-, ipar-, és keres
kedelmi miniszter urnák van ajánlva. A 
miiről a bécsi lapok rendkívül dicsérőleg 
írnak. így  a „Presse “ a következőket Írja: 
„A  czim után Ítélve, azt kellene hinnünk, 
hogy az épen virágzásnak induló magyar- 
országi faipar statistikii adatainak egy
szerű közlése vagy a fejlődés változatos 
ismertetéséről van szó, de többet, sokkal 
többet találunk benne, ugyanis pontos, ala
pos ismertetését a tanemeknek és az azok 
értékesitésének, úgy tökéletes utasítások 
a hasznosítás iránt stb.“ Örvendünk, hogy 
a fiatal szerző első nagyobb müve ily elis
meréssel találkozik.

Apró hírek. Tűz a Mecseken.  Hétfőn 
délután egy óra tájban tüzet jeleztek a vá
rosház tornyáról. A tűz a Mecseken volt, a 
bárány-uttól jobbra, a domb túlsó oldalán, 
tartott esti hat óráig, mire nagy eró'meg- 
feszitéssel sikerült gátot vetni a lángoknak. 
A kár nem nagy, minthogy csak tüsök-bokor 
égett. —  Z s e b t o l v a j .  Kolompár Anna, 
nemes-militicsi ezigány asszony, tegnap előtt 
a piaezon egy vidéki nőnek zsebéből 2 frt 
40 krt, egy helybeli vásárlónak zsebéből 
pedig 4 Irtot csempészett ki. Idejekorán 
elcsipetvén a tolvaj, a pénz megkerült. — 
Né me t h  I g n á c z n é ,  szül. J e s z e n s z k y

T e r é z i a  hült tetemei e hó 13-án. d. e. 10 
órakor tétettek Bükösdön örök nyugalomra. 
Az egész vidék intelligentiája, sőt a föld
művelők közül sokan csatlakoztak a család
tagokhoz, hogy kifejezést adjanak részvé
tüknek a köztiszteletben álló család iránt. 
Pécsről is sokan voltak a temetésen.

Belföldi hírek. A f e l k e l é s n e k  Krivos- 
tyében történt leveretése és Dragalj bevétele 
képezi ma a napieseményt, és az összes 
lapok csak ekörül foglalkoznak. Az erőd a 
levegőbe röpittetett. Dragalj hegységének 
házaiból lövésekkel fogadva, az oszlop ka
tonái közül hárman súlyos sebet kaptak. A 
csapatok este Peczina-Gorán és Gukováczon 
felül, továbbá Han-Gavozdak és Czerkovicze 
mellett táboroztak. A Krivosjia összes helyi
ségeiből kivándorolt a lakosság; több ház 
elégett. Czerkvicze és Dragalj szétrom
bolva találtatott. A felkelők száma mintegy 
900— 1000 főre rúgott; veszteségük valószí
nűleg nem jelentéktelen, azt azonban nagyon 
nehezen lehet megállapítani, mert halottjai
kat és sebesültjeiket magukkal hurczolták 
és a csapataink közeledését be sem várva, 
nagy sietséggel megfutamodtak. A  Pazna 
lejtőjéről tisztán lehetett kivenni, hogy a 
felkelők közül tizen csak ott elestek és 25-en 
megsebesültek. Az összes parancsnokok kitűnő 
vezetésén kiviil a siker a csapatok által ki
fejtett és minden dicséretet megérdemlő bá
torságnak és nagy kitartásnak köszönhető. 
A  csapatok a terep iszonyú fáradságait le
győzve, még a látszólag megközelithetlen 
pontokon is fölkutatták az ellenséget. A 
gukovaczi, hanzagvosdaki, ezerkviczei, ublii, 
vratlói pontok megtartása és a ezerkviczei 
őrház futólagos megerősítése elrendeltetett. 
— A d e l e g á c z i ó  újbóli egybehivatásáról 
van szó; ugyanis Bécsböl írják, hogy a kö
zös minisztertanács tartatott ő felsége jelen
létében, melyben szóba került a hadművele
tek folytatása s az újból igénybe veendő 
hitel. Hogy a túlzott kombináczióknak eleje 
vétessék, és hogy a helyzetről tiszta kép 
nyujtathassék, a közös kormány a delegá- 
cziókat — még mielőtt a már megszavazott 
összegek elfogynak — valószínűleg ápril hó 
második felében, újabb rendkivüli ülésezésre 
fogja ide összehivni. Mintán a tervezett erő
dítések legfeljebb 1.500,ÜUU irtot vesznek 
igénybe és a csapatoknak további két vagy 
három hónapon át való fen tartása sem fog 
az eddig igénybe vett összegnél többe ke
rülni, a közös kormány tiz, legfeljebb tizen
két millió forintnyi összeg megszavazását 
fogja valószinüleg a delegáczióktól kérni,

mint tudjátok, oly örömest vállalkozik min
tát állani; szükséges férfiúi életemhez, mert 
azt hiszem, hogy szeret. Épp ez okból kér
lek benneteket, daczára annak, hogy ö szép 
s ti is, mint ő, fiatalok vagytok, — ne ves
sétek szemeiteket Katalinra; elég csinos 
leánv van még kivüle a világon. Ne mar- 
czangoljátok szét szivemet, ne sértsétek meg 
barátságomat az által, hogy túlmerész tekin
tetet vettek Scozzonemra, sőt inkább üg\ él
jetek rá távollétem alatt s támogassátok öt 
tanácsaitokkal testvérek gyanánt. Esdve kér
lek benneteket, mert ismerem magamat, mert 
érzem és esküszöm Istenre, hogy ha valami 
ocsmány tettet fognék észrevenni, megölném 
őt, őt épen úgy, mint bűntársát.

— Mester, szólt Ascanio, úgy tekintem 
önt, mint mesteremet s szeretem, mint atyá
mat; legyen nyugodt.

—  Édes Jézusom! kiáltott fel Pagolo, 
kezeit összecsapva, Isten őrizzen, hogy ily 
becstelenségre gondoljak! Vagy nem tudom 
talán, hogy önnek köszönhetek mindent s 
hogy gyalázatos bűn lenne önnek szent bi
zalmát, melyet irányomban tanúsít, ily pisz
kos hűtlenséggel hálálni meg?!

— Köszönöm, barátim, szólt Bcnvenuto, 
kezeiket megszorítva; köszönöm ezerszer. 
Meg vagyok elégedve veletek s bízom ben
netek. Most, Pagolo, munkára; emlékezzél 
reá, hogy holnapra Ígértem Villeroinak a 
pecsétnyomót, melyen dolgozol; azalatt Asca

nio és én megnézzük a helyiséget, melyet 
kegyelmes királyunk adott, s melyet jövő 
vasárnap felüdülés kedvéért, jó vagy rósz 
szerével elfoglalunk.

Azután Ascaniohoz fordulva:
— Menjünk, Ascanio, szólt, menjünk, 

nézzük meg a híres Nesiet, mely külsejéről 
Ítélve, neked oly alkalmasnak látszik; váj
jon bensejére nézve is méltó-e hírnevére.

S mielőtt Ascanio a legkisebb ellenve
tést tehetett volna, Benvenuto utolsó pillan
tást vetett a műteremre, megnézendő, vájjon 
minden munkás helyén van-e, s miután meg
veregette Scozzone gömbölyű és rózsás arczát, 
karját tanítványáéba fűzve, megindult az 
ajtó felé s vele együtt eltávozott.

VI.
Mire valók a felügyelőnük.

Alig tettek az utezán tiz lépést, egy 
körülbelül ötven éves, alacsony termetű, de 
mozgékony és finom arezjellegü férfival ta
lálkoztak.

— Önhöz akartam menni, Benvenuto. 
szólt az ujonérkezett, kit Ascanio hódolat- 
szerű tisztelettel üdvözölt, s kinek Benve- 
nuto szívélyesen kezét nyujtá.

— Fontos ügyben talán, kedves Fran- 
cescom? szólt az ötvös: ez esetben vissza
megyek ; vagy csak azért, hogy meglátogas
son? ez esetben jöjjön velem.

— Hogy tanácsotadjak önnek, Benvenuto-
— Figyelek. A tanácsot mindig szíve

sen fogadjuk, ha baráti résziül jő.
— De a melyet én önnek adni akarok, 

azt csakis önnek adhatom.
— E fiatal ember második énem, Fran- 

ceseo; beszéljen.
— Már megtettem volna, ha meg kellett 

volna tennem, felelt Benvenuto barátja.
— Bocsánat, mester, szólt Ascanio sze

rényen visszavonulva.
— Legyen! menj hát kedves fiam magad 

oda, hová veled együtt szándékoztam elmenni, 
szólt Benvenuto; tudod, hogy a mit te lát
tál, azt én is láttam. Vizsgálj meg mindent 
a legutolsó részletig; nézd meg, világos lesz-e 
a műterem, alkalmas lesz-e az öntésre az 
udvar, el lehetne-e választani a mi műhe
lyünket a többi segédétől. Ne feledkezzél el 
a lapda játék házról sem.

S Benvenuto karjára fűzte az idegent, 
intett kezével Aseanionak s vissza ind ílt a mű
teremhez ; a fiatal ember pedig némán és moz
dulatlanul állt a Saint-Martin uteza közepén.

Valiiban, ama megbízásban, melylyel 
mestere felruházta, kelleténél több ok is volt 
arra, hogy agya megzavarodjék. Zavara akkor 
sem volt csekély, midőn Benvenuto vele együtt 
szándékozott elmenni. Hát most midőn e 
látogatást egymagának kellett megtennie!

(Folytatása következik.)
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mely összegben az első bárom hónapban ki
fizetett hadpótlékok czimén esetleg mutat
kozó kiadástöbbletek is benníoglaltatnak. 
Nagyobb összegről absolute szó sincs.

Külfóldihirek. Or os z or s z ágbó l  azon hír 
jár, hogy Sándor czár találkoznék uralko
dónkkal és Vilmos császárral, bog}' Skobelév 
beszédeinek kedvezőtlen hatása teljesen cl- 
oszlattassék. E hir azonban a lapokban alig 
talál hitelre. — Az c g y p t o mi  kérdés,  
mint látszik, úgy Páristan, mint Konstanti
nápolyban újabb aggodalmakat kelt. Mint 
ugyanis a török fővárosból jelentik, oda 
Kairóból olyan hirek érkeztek, melyek sze
rint Arabi bej oda iparkodik hatni, hogy 
Tevfik pasát letegyék a trónról, és helyébe 
ennek kiskorú fiát ültessék, hogy igy regens- 
ség legyen a következmény, amidőn is Arabi 
bejé, mint hadügyminiszteré lenne a legna
gyobb befolyás. E tárgyban rendkívüli mi
niszter-tanácsot tartottak a napokban a 
portán.

Árfolyamok a bécsi áru- és érték-tőzsdén,
—  m é r c z .  1 4 - é n  d é l u t á n .  —

(Távirat.)
Pénzbeli I Áru

árfolj am.
1. Magyar arnuyjáradék 6 <,/0 . . . 118.50 118.75
2. Magyar aranyjuradék 4°,0 . . . 87.50 87.70
3. Magyar papirjáradék 5°/0 . . . 86.75 87.—
4. Magvar vasúti kölcsön . . . . 132.— 132.50
6.
6.

Magy. töldtehcrmentesitési kötvény 
Magv. foldteli.-ment. kötvény zara-

98.— 98.50

dókkal ............................................. 96.75
7. Magvar szölödézsmaváltsági kötv. 9 7 . - 97.50
8.
9.

Magyar nyereiuény-sorjegy-kölcsön 
Tiszaszabálvozási és szegedi sors-

116.75 117.25

j e g y ................................................... 109.75
10. Osztrák járadék papírban . . . 75.— 75.20
U. Osztrák járadék ezüstben 75.80 76.—
12.
13.

Osztrákjáradék aranyban . . . 
1860-iki osztrák állam-sorsjegyek

93.25 93.40

100 frtos ........................................ 133.— 133.50
14. Osztrák-magyar bankrészvény . . 819.— 820.—
15. Magv. hitelbank-részvény 312.— 312.50
16. Osztrák hitelintézet-részvény . . 312.— 312.50
17. Cs. és kir. a r a n v ............................ 5.65 5.67
18. 20-frankos arany (Napoleond'or) . 9.53 9.54
19. Német birodalmi márka . . . . 58.85 58.95

□Pécsi sz in íi.á z .
Csütörtökön, 1882. márczius 16-án adatik:

Hunyadi László.
Eredeti nagy opera 4 szakaszban. Irta: 
Egresy Ben jámin. Zenéjét szerzé: Erkel F. 

Kezdete 7 órakor.
Laptulajdonos Ramazetter Károly. 

Felelős szerkesztő Bolgár Kálmán.

Nyilttér.

Cserei -̂ Lrrtel
l'iiszerkereskedö

P é c s e t t ,  k i r á l y - n t c z a ,  Tolt ConswD-egylet-féle helyiség.
Ajánlja dúsan felszerelt londoni thea és 

rum-raktárát. Strachino-. gorgonsola-, impe- 
rial-, romadour, és limburgi sajtokat.

(Corued Beef valódi amerikai jegy), nem
különben a fűszer szakmába vágó czikkeit 
a legjutányosabb árakon.

H i r d e t é s e k .
9 i

I Van szerencsénk a t. ez. közönség becses tudomására liozni, hogy a helybeli piaczon, a Király- 
utczai 10. számú Dr. Schwarcz-féle házban

K A L A P -  és  C Z I P Ő - T A R T

&

l

t
»nyitottunk, melyben a legszolidabb budapesti, bécsi és külföldi gyártm ányú férfi- és gyermek-kalapokat, vala

mint férfi-, női- ás gyermek-CZipŐket nagy választékban tartani fogunk. §8
Ajánlunk egyszersmind nagy készletben levő különleges, azaz finomabb minőségű férfi-fehérneműinket, fn 

u. m. ingeket, gallérokat, kézelőket, továbbá esernyőket és gummiköpenyeket, valamint minden e szakba vágó P  
czikkeket a legjutányosabb áron. Mély tisztelettel Hl

Krausz Sándor és Társa, f
JU J— Vidéki megbízások gyorsan és lelkismeretesen teljesittetnek. B

A z  e l s ő  m a g y a r  b i z o m á n y i  és s z á l l i t á s i - á z l e t
Fiúméban

ajánl legújabb aratásból, kitűnő minőségű illatdus

k á v é t
minden posta-állomásra szállítva, dij- és vámmentesen, 
utánvéttellel, göngyöletekben 43 , kiló tiszta sulylyal, a 

következő jutányos árak mellett:
Egy kiló R i o ...............................1 frt 32 kr.

» „ S antos.............................1 „ 36 „
» » f a v a ............................1 „ 52 „
» » C eylon.............................1 ,  85 ,
> » M okka.............................2 ,  10 ,

Nagyobb megrendeléseknél megfelelő árengedmények. 
Továbbá eredeti

oIa,sz xiz;st_
Egv kiló I sö rendű Romagna á — frt 37 kr.
» •! F  öd ,, ,, á — frt 34 kr.

Ügynökök kerestetnek.

Engel és Stern
k A i V A A A M A W m W

Ramazetter K.

# © © 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Első pécsi virágkereskedés.
Vau szerencsém tiszteletteljesen tudomásul liozni, hogy a folyó évi ja 

nuár hóban itt Pécsett, a Siklúsi-utczában a „Mátyás király" fogadónak 
átellenélien G r u i é O t í l i a  név alatt nyitott

v irá g  ke rés  k e d é st
haláleset következtében átvettem s abban mindenkor következőket tartok készlet
ben ; u. m. üde menyasszonyi-, báli-, küszöntési-. asztali- és cotillou-csokrokat, 
ékes atlasz-, tarlatan- vagy papir-tartókkal; mell-, liaj-é-s gomlilyuk-bokrétáes- 
kakat: salon-esokrokat erfurti természetes szalma-virágokból, pompás diszfü- 
vekkel ékítve ; üde és szárított sír- és babérkoszorúkat; füzéreket koporsó- 
iliszitésliez; —  egyes earaélia-gránátokat és rózsákat, valamint növény-és 
virág-köcsögökel. vázákat, virágtartókat s virágtartó gombákat.

Fris myrtusz-arakoszoruk is a leggyorsabban köttetnek. — 5—  
Vidéki rendeléseket is gyorsan és pontosan teljesítek.

Mély tisztelettel

a z  E l s ő  p é c s i  v i r á g k e r e s k e d é s

(60) 2 - 3  Pesti Sándor,
Siklósi-utcza, a ,,Mátyás király*1 fogadó áteílenében.

0S0000000000
könyvnyomdája Pécsett.


