
l-sö évfolyam, 34-ik szám. Vasárnap, márczius 19-én, 1882.
Előfizetési árak:

Effész évre . . .  8 frt.
F élévre ............................4 „
Negyedévre . . . 2 „

Hirdetési árak:
A négy-hasábos petitsor

1- szeri felvétele . . 7 kr.
2- szeri „  . . 6 „
3- szori ., . . 5 „
A három-hasábos ..Nyilttér" 
petitsor 10 krval számittatik.

Hirdetés-bélyegár 30 kr.

PÉCSI LAPOK.
V egyes ta,rta,lm.-u. lap.

Hirdetések felvétetnek 
Oppelik A., Schalek 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 pedig :

vasárnap, szerdán és pénteken

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

Egyes szám
Szerda- és pénteki kiadás 5 kr. 

vasárnap 10 kr.

Előfiztési felhívás i
a „P écsi Lapok'1 vegyes tartalmú lapra.

Megjelenik betenkint háromszor: 
vasárnap egész ív, szerdán és pénteken féliv tartalommal.

Előfizetési dij: egész évre 8 frt.
félévre 4 frt. 
negyedévre 2 frt.

Az előfizetések bármikor megkezdhetők ; a díj a „Pécsi 
Lapok11 kiadójához. Ramazetter Károlyhoz Pécsett —

intézendő.
Egyes számok a kiadóhivatalban, úgy Weidinger N., 
Valentin K., Traub B. és társa és Böhm M. nrak könyv
es papirkereskedéseikben, valamint az indóház mellettj 
doh.nytózsdében kaphatók, vasárnapi 10, szerda- és pén

teki számok 5 krjával.
A iap pontos kihordása és szétküldéséről gondoskodva lesz.

HIRDETMÉNY EK a legjntányosabban közöltéinek.

Olvasóinkhoz!
A „ P é c s i  L a p o k 11 nehány nap 

múlva a második évnegyedet nyitja meg.
Most már mint ismerősök fordulunk az 

olvasó-közönséghez, hogy támogatásukat e 
vállalatunk részére kikérjük. Azon becsü
letes elhatározással léptünk egy negyed év 
előtt a közönség elé, hogy az előfizetési 
felhívásban részletezett kötelességeket telje
sítve, oly lapot adjunk olvasóinknak, mely 
a mai fokozott követelményeknek és a hír
lapirodalom jelen virágzó állásában mind
inkább növekvő igényeknek eleget tenni 
képes, habár természetesen számitáson kívül 
nem hagyható is a provinczialismus szűk 
látköre sem. Rövid ugyan az idő, melyen 
áthaladtunk, de elhatározásunk nem inga
dozott egy pillanatra sem; minden erőnket, 
minden igyekezetünket arra fordítottuk, 
hogy szavunknak helyt álljunk és a közön
ség, mely előlegezte a bizalmat, azt továbbra 
is fentartsa nekünk, hogy segélyével, támo
gatásával, vállalatunk ne pusztán jóakaró 
kisérlet legyen, hanem teljes biztonsággal 
haladjon programmjának megvalósítása felé.

Nincs okunk elhallgatni, hogy jelenleg 
tetemes anyagi áldozattal jár lapunk fen- 
tartása és a közönség nagyrésze várakozó 
helyzetben állván a helyi sajtó iránt, lapunk 
nehéz élatfentartási küzdelmet viv.

De ma már jogunkban áll arra is hivat
kozni, hogy mi lehetőleg megfeleltünk azon 
ígéreteknek, melyeket városunk és megyénk 
anyagi és szellemi érdekeinek előmozdítása 
és fejlesztése érdekében tettünk, hogy a kö
zönség támogatásával képesek is leszünk 
oly lapot adni, mely tartalmánál fogva 
igényeiknek egy vidéki lap feladatához 
és hivatásához kötött mértékét megüti. —  
Tisztán az elénk kitűzött czélok iránti lel
kesedés és azon erkölcsi elégtétel, hogy kö
telességünknek megfeleltünk, tartják fel 
bennünk a lap fentartása iránti elhatáro
zást; önzetlen, anyagi érdekek nélküli tö
rekvés ez; — megvalósítása a közönség 
bizalmától függ.

Nyugodtan hízzuk ügyünket az olvasó 
közönség ítéletére: ha lapunk iránya, tar
talma megfelel várakozásának, ha eddigi törek
véseinkben elég biztositékot talál a további 
haladás és javulásra, vagyis abbeli Ígére
tünkre, hogy a nagyobb pártfogás által le
küzdve a kiállítás körüli nehézségeket, a 
lap szellemi részének értékét is emelni ké
pesek leszünk, akkor hisszük, hogy a „Pécsi 
Lapok11 felküzdi magát azon polezra, me
lyen egész biztonsággal szolgálhatja a kö
zönség érdekeit; de ha úgy ítél, hogy la
punkra semmi szükség nincs, egy perczig 
sem fogunk habozni, hogy a lobogót be
vonjuk.

Midőn az előfizetési felhívást egy ide- 
jilleg közéteszszük, arra kérjük tehát azol- 
vasó-közönséget,hogy a „ Pécs i  L a p o k a t 11 
támogatásuk és pártfogásukban részesíteni 
szíveskedjenek. Mi újból és ismételten kije
lentjük, hogy elvállalt kötelességünknek 
megfelelni igyekszünk, hogy leküzdve a 
kezdet nehézségeit, lapunkat mindinkább 
változatossá, érdekessé és tartalmassá fog
juk tenni. A „ Pé c s i  La p o k "  továbbra is 
háromszor fog hetenkint megjelenni, hogy a 
napi események idejekorán megbeszéltesse
nek. A megjelenése alkalmával kifejtett 
programúihoz mindenben hü marad: szabad
elvű irányban, függetlenül és megfélemlítés 
nélkül halad a város és vidéke társadalmi 
kérdéseinek hirálatában, czélja felé; és a 
mikor szükségesnek mutatkozik felveend 
keretébe a politikát is, hogy ebben is sza
badon fejthesse nézeteit. Gondoskodtunk, 
hogy lapunk szépirodalmi része is változa
tos és érdekes legyen; nemcsak eddigi orszá
gosan is elismert tekintélyes munkatársaink 
fogják továbbra is lapunkat közleményeik
kel megtisztelni, hanem újabb erők emelni 
fogják lapunk szellemi részét, melyről a 
legtekintélyesebb fővárosi napilapok is több- 
izben már elismerőleg emlékeztek meg, mely 
elismerést azonban csak buzdításként tekint
jük a jövendőre.

A „Pécsi Lapok", mely háromszor jele
nik meg hetenkint, arra nézve is a legol
csóbb; az időnként megjelenő kitűnő költe
mények, eredeti és fordított regényei és el
beszélései, novellái, rajzai által minden te
kintetben a legjutányosabb olvasmány-tárul 
szolgálhat.

Továbbra is azon leszünk, hogy a köz
ügyek terén mutatkozó számtalan köteles
ségek komoly méltatásával, lapunk hü tár
gyilagos és megbizható, de egyszersmind 
közérdekeltséget keltő ismertetője legyen 
társadalmi életünknek. Igyekezni fogunk 
jövőben is ez irányban önálló indítványok
kal a kezdeményezés terére lépni.

A közélet minden figyelmet érdemlő 
mozzanatát registrálni fogjuk, mellőzve köz

leményeinkben minden mellékérdeket, sze
mélyeskedést vagy sértő irmodort, habár a 
társadalmi élet viszonyait ki is tüntetjük. 
A színház, zene, irodalom és művészetek 
rovatait ezúttal is érdekesen és változato
san állitandjuk össze.

A  törvényhatóságok bizottságainak 
üléseiről, az egyletek, hatóságok, jótékony 
intézetek, a kereskedelmi- és ipar-kamara, 
valamint a nagyobb szabású vállalatok mű
ködéséről teljesen bő és tárgyilagos ismer
tetést hozzandunk. A  népnevelés, tanügy, 
az ipar- és kereskedelem, valamint a gaz
dasági viszonyokat folytonos figyelemmel 
kisérjük, igyekezvén a legjelesebb szakerő
ket munkatársakul megnyerni.

Ez az, mit az uj évnegyed megnyílta 
előtt köteleségünknek ismertünk elmondani, 
egyszersmind ismételten felkérjük a tisztelt 
közönséget bennünket bizalmával megaján
dékozni, mert sikert csak akkor arathatunk, 
ha vállalatunk kellő pártfogásban részesül. * 1 2 3 4

A gymnasiumi és reáliskolai tervezet a 
közoktatási minisztérium részéről is végleg 
megállapittatott. Közöljük ebből a minister 
által tett nevezetesebb módosításokat. Először 
is határozottan körülírja a középiskolai kü
lönféle tanintézeteket és pedig következőleg:

A gymnásiumok és reáliskolák vagy
1. az államköltségvetésbe fölvett gim- 

násiumok és reáliskolák, melyek a vallás- és 
közoktatásügyi minister rendelkezése és köz
vetlen vezetése alatt állanak: vagy

2. a) a vallás és közoktatásügyi minis
ter kezelése alatt álló tamilmányi alapból 
fenntartatott;

b) az erdélyi róm. kath. státus kezelése 
alatt álló alapokból fentartott;

c) a királyi adomány vagy bárminemű 
alapitvány fejében szerzetes rendek által 
ellátott;

d) a vallás és közoktatásügyi miniszter 
rendelkezése alatt álló egyéb gymnásiumok, 
melyek a törvényhozás e részben teendő in
tézkedéséig, eddigi jellegük s igazgatási 
módjuk fenntartásával továbbra is a vallás 
és közoktatásügyi minister rendelkezése alatt 
maradnak és a jelen törvény II. III. IV. V. 
fejezeteiben foglalt határozatok (amennyiben 
e törvényben kivétel nem tétetik) reájok 
nézve is érvényesek: vagy

3. a hitfelekezetek által fentartott nyil- 
j vános vagy magánintézetek, melyekben az

államot, illetőleg a vallás- és közoktatásügyi 
minisztert a jelen törvény VI. fejezetében 
körülirt módon gyakorlandó főfelügyelet illeti: 
vagy végre

4. törvényhatóságok, községek és magá
nosok által fentartott nyilvános vagy magán- 
intézetek, melyekben, hogy az államot, ille
tőleg a vallás- és közoktatásügyi minisztert 
a felügyelet mellett mennyiben illeti rendel
kezési jog is, a jelen törvény VII., illetőleg 
IX. fejezete szabja meg.

Fontos a következő módosítás is, és 
annál is inkább felemlítjük, mert ez eszme 
a mi reáliskolánknál is szóba hozatott taná
raink részéről.

„Egyes reáliskolák mellett, a helyi kö-
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rülményekhez és a vidék szükségeihez képest 
állíthat fel a vallás- es közoktatásügyi mi
niszter az ipar, kereskedelem és mezőgazda
ság körébe vágó szaktanfolyamokat, melyek
nek tantervét és a reáliskola illető' osztályaihoz 
való viszonyát szabályrendelettel állapítja 
meg s a szükséges tanerőkről és taneszkö
zökről gondoskodik."

Nem kevésbé nevezetes, hogy a latin 
nyelv is a reáliskola tantárgyai közé vétetett 
föl. A javaslatot alkalmilag részletesen is
mertetni fogjuk.

A házaló utazók.
(V.) E czim alatt értjük azon élösdi 

emberfajt, mely nyűglődő teher marad a 
magyar ember nyakán mindaddig, mig ember 
találkozik közöttünk olyan, a ki a ragyogó 
semmit többnek és nagyobbnak látja a fény 
nélküli valaminél s mig egy ember talál
kozik, a ki többre becsüli az idegen holmit 
a magunkénál.

Hogy valósággal nyűglődő teher e faj, 
arról napnál fényesebb argumentumokkal szol
gálhatnak azok, a kik már többé-kevésbbé 
becsapattak ezen élösdiek által; nem bízván 
meg saját kereskedőink solidságában, meg 
is adták bizalmatlanságuknak árát.

Könnyen felismerhetjük őket. Fényes, 
kitűnő fényes, a jó Isten háta mögött, kül
földön, valahol Németországban törvényesen 
bejegyzett czég megbizó levele, pompás, 
czifra holmi a legkiválóbb kiállításban és 
a hivatalosan kiadott házaló-passus az, a 
mi a „vakulj magyar“-t képezi. Bezzeg, ha 
a csillogó, fényes holmiért a paprikásán 
tartott árat letettük és látjuk, hogy a czifra 
külső alatt hitvány dib-dáb mutatkozik, 
akkor tudjuk meg csak valósággal, hogy a 
törvényesen bejegyzet, jó hírnévnek örvendő 
czég utazója nem egyéb, mint — csaló. 
Persze, akkor már késő a felocsudás, — 
az utazó nagyot kaczag a tenyerébe s a 
pénz a magas perczenttel az ö zsebébe van, 
mi pedig bosszankodhatunk a megpukka- 
dásig.

Az élősdi fajnak több osztálya is van. 
Az egyik nagyon magasról száll le a keres
kedelem burjánzó földjére. Ezüst- és arany
ékszereket árul, mint a minő a múlt napok
ban városunkban is megfordult. Csinos és 
biztos tempóval lép a szobába, hol kisze
melte magának a lépre való boldog hívőt, 
hosszú bevezetéssel, hogy miként égett meg 
a Ring-szinház, hogyan jutott tönkre az 
óriási ékszer-kereskedő — Ergerberger, ho

gyan lön kényszerülve áruit még a gyári 
áron alul is nagy perczenttel eladni — rá
tér a tulaj donképeni tárgyra. Kirakja a 
szép dobozokból a pompásabbnál pompásabb 
aranyékszereket, az ezüst evőeszközöket és 
a boldoghivőnek a mézes madzagolás után 
nagyon is előnyös feltételek mellett ajánlja 
megvételre áruit.

Az áruk megtetszenek. Nagyobb meg
nyugtatás kedvéért az utazó ur megmutatja 
a hivatalos próbabélyeget az ékszereken, 
megvétel esetére apróbb részleteket ajánl 
— és a kétkedés meg van törve, az alku 
meg van kötve, az előleg csak — 2 frt,
mint első részlet — lefizetve. Hanem az 
elömutatott tárgyakat az utazó ur nem ad
hatja, mert miután azok csak mustrák. De 
negyed napra megérkezik a kialkudott tárgy 
utánvéttel. A kétkedés ismét feltámad, de 
a nagy kíváncsiság és a dijat lefizetve, bir
tokunkba vesszük a tárgyat.

És bizony a csalódás nem a legkelle
mesebb.

A mustra-ékszer helyett kapunk kö
zönséges bronz-darabot és csak most vesz- 
szük észre, hogy „nem mind arany, a mi 
fénylik."

Egy másik osztálya ez élősdi fajnak a 
régóta fenálló könyvkiadó hivatal, ékes
szólással gazdagon fó'lruházott utazó ügynöke.

Legnagyobb mértékben erkölcsrontó 
férczművek, az irodalmi szemétnek elárusí
tói. Ezek már közönséges, mindennapi 
egyéniségek. Es mégis találkozik mindig 
olyan elfogult vak ember, a ki fölül a nagy 
hangon tartott Ígéreteknek.

Tagadhatatlan tény az is, hogy vannak 
olyan elfogulatlanok is, kik — bár még 
sohasem engedték magukat az eféle úri em
berektől megcsalatni — egyenesen ajtót mu
tatnak nekik, ismervén a szép álarcz alatt 
lappangó hamis főt. De az is tagadhatatlan 
tény, hogy mi magunk szolgáltatjuk az 
ilyen egyének szélhámosságára a legtöbb 
alkalmat.

Városunkat gyakran elárasztják ezek 
az urak, — szinte saisont képez az ő meg
jelenésük.

A  rendőrség, kinek hatáskörébe tarto
zik az, hogy a házalási engedélyt kiállítsa 
a város területére, ez áramlatnak, e szédel
gésnek nem oka; mert hát a kereskedelmi 
törvények a bejegyzett ezégek utazóit há
zalni engedik. Igenis megengedik); de azt 
nem tiltják és nem is tilthatják, hogy min
denki, kihez ezen atyafiak betérnek, ajtót 
ne mutasson nekik.

Pécsi Lapok.

De még ez sem kellene; van reá más 
mód, — hozza a város képviselő testületé 
határozatba, hogy városunk területéről a 
házaló kereskedés kitiltassék.

Egy kis statistika.
Lapunk már több Ízben foglalkozott a 

névmagyarosítás kérdésével, illőszerünek 
tartjuk tehát ez alkalommal a névmagya
rosításnak statistikáját adni, hogy némi 
tájékozást szerezzenek olvasóink az eddig 
elért eredményről.

A történelem csak kétes szinü voná
sokkal rajzolja azt a kort, midőn az embe
riség még nem volt népekre és törzsekre 
oszolva, emlékeink nem terjednek tovább 
azon időszaknál, a melyben már létezett a 
nemzetiségi és törzsi tagozat. E nemzeti
ségi és törzsi tagozat keletkezésének törté
nete nincs földerítve, de nem szól a törté
nelem és a nyelvtudomány a nemzetiségi, 
törzs és népnevek keletkezéséről sem, a mi 
erről a történeti és nyelvemlékekben olvas
ható, az nem más, mint a költők, vagy 
„mesemondók11 ábrándozása. Mi nem leb- 
benthetjük fel azt a fátyolt, mely az em
beriség ezen csecsemőkorát fedi, előttünk 
csak az a korszak áll tisztán, a mennyiben 
e szó emlékeink fogyatékossága mellett al
kalmazható, a melyben már megvoltak az 
egyéni, családi, nemzetiségi, törzs- és nép
nevek. Hogy alakultak és változtak az idő 
folyamán ezen nevek, különösen pedig a 
családnevek, ennek fejtegetésével még nem 
foglalkozott a művelődés-történelem, pedig 
ezen változtatások kiderítése egyik legbe
csesebb lapját képezhetné a culturtörténe- 
lemnek. A deductio terére lépve, valószínű
nek tetszik, hogy névváltoztatások a csa
ládok és nemzetségek, illetőleg népek szi
gorú elkülönülésének megszűnése óta folyton 
történnek. A mint az első idegen letelepe
dett valamely nép között, megtörtént az 
első népváltoztatás is, mert az értelmiség 
alacsony fokán álló nép a legtöbb esetben 
nem képes az idegen nyelvű szót tisztán 
kiejteni. így esik meg az első névváltozta
tás, a mint azt még ma is nem egyszer 
tapasztalhatjuk.

Ha az illetőnek, kinek nevén a kör
nyezet ezt a változást tette, tetszik az uj 
név, önként is felveszi azt; de ha nem tet
szik is, az idő folyamán reá ragad. Már 
ezen korszakban is lehet azonban a névvál
toztatás önkéntes, midőn az idegen maga 
alkalmazkodik környezetéhez és maga ad

Táreza.
G y e r ő f i  s z ö k t e t ő j e .

—  Rege a 11-ik századból. —

Öreg szógám, vadásztárs!
Komor, sötét az éj,
S szememre nem jön álom,
Az ég fényit számlálom . . .
— Úgy, úgy! A tűz nagy áldás! 
Tégy rá szógám, s regélj!

A nap az Isten képe!
Jól mondják azt uram!
S te mért nevezted égnek 
Hol a csillagok égnek?
Mert szent, szent a tűz! él-e 
Ami nem tőle van?

Csak általa, csak benne 
Van élet, létezés!
Világ a világosság! 
lm az vet árnyat is rád.
Itt por, hamu szunnyad; de 
Erezni, ébredés!

Ezt tárták őseink már 
S bár Jézusunk szava 
Betöltvén minden keblet,
Az erkölcs szelidebb lett,
S nem izzó már az oltár, —
Az Isten más-e ma?

Méltó, hogy elveszejtse 
Ki hozzá hűtelen,
— Rakjunk a tűzre. — Látod 
A meredek sziklát ott?
Hitetlen urnák lelke 
Kóvályog e helyen.

Még serdülő koromban 
Amott a völgybe’ lent,
Gyerőfi háza állott,
Kincsekkel, hirrel áldott. 
Gyerőfi egy hajnalban 
A  szent misére ment.

De csak azért, hogy példát 
Adjon sok népinek.
Mivel ki nem fél Istent,
Az megvet törvényt, mindent.
S kegyetlen volt ö, félt hát 
Hogy népe ejti meg.

De Isten egyházában 
Ó nem imádkozék.
Egyik szép asszonyt leste, 
Hogy ellopássá este.
Látá azt imádságban,
Őt bűnében az ég.

S miként egy szarvas által 
Isten vezettető
Hunort s Magyort nagy régen;

Egy szarvasgím merészen 
Lejönni im nem átal 
A völgyi táj felé.

Csatlósa megjelenti 
Gyerőfinek legott.
A  kisded templom papja 
Az Ur testét mutatja,
Gyerőfi ám csak megy ki,
Felejt Istent s papot.

S lovára kapva, gyorsan 
Vágtat szolgáival.
A  szarvas fut a béreznek, — 
Már-már nyomába érnek, —
Hol pihenünk mi mostan,
Kurjantás, kürt rival.

A szarvas fel a lejtőn 
A  szírt felé szőkéi.
Gyerőfi csak utána!
Jaj! immár meg is állna . . .
Lován de erőt nem vön,
S a mélység nyelte el.

Templomból a nép jőve 
Ép akkor kifele.
Rémülve szétszaladnak . . .
S e szörnyű sziklafalnak 
Gyerőfi szöktetője 
Azóta a neve.

Bolgár Emil.
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magának uj nevet, mely jobban megfelel 
társai szája izének. A  leggyakoribb esetben 
nem is kap az idegen sajátos egyéni, ille
tőleg családi nevet, elnevezik azon nemze
tiség szerint, a melyhez tartozik. így  ke
letkeztek nálunk a nemzetiségnevek, mint 
tulajdonnevek, pl. Német, Rácz, Horvát stb. 
Hagyjuk azonban ezen deduetiv módon való 
történetcsinálást —  és foglalkozzunk a té
nyekkel.

A név maga soha sem tette az embert, 
mégis mindig nagyjelentó'séget tulajdonítot
tak neki, mert ha mást nem, azt kifejezte, 
hogy viselője valamely nagyobb közülethez 
tartozik. Ez a közület a törzs és később a 
nemzetség volt. így a legrégibb egyéni 
nevek mellé a törzs vagy a nemzetség neve 
járul megkülönböztetés gyanánt. Akár a 
görög, akár a római, akár a magyar őskort 
kutatjuk, a neveknek a következő schemáját 
találjuk mindegyikben: X. Y. fia Z. törzs
ből vagy nemzetségből, a mostani családnevet 
tehát a törzs vagy a nemzetségi nevet helyet
tesítette. Idegen ember, a törzshöz vagy 
nemzetséghez nem tartozó nem vehette fel 
tetszése szerint a törzs- vagy nemzetségi 
nevet, csak úgy. ha a nemzetségbe szertar
tásosan felvétetett. így például az a római, 
a kit egy másik nemzetséghez tartozó római 
ünnepélyes módon örökbe fogadott, elvesz
tette régi nemzetségnevét s az örökbefogadó 
nemzetségének nevét kellett fölvennie. A 
rabszolga, kit ura szabaddá tett, fölvette 
ura nevét, annak jeléül, hogy hozzá tarto
zott s hálával köteles iránta viseltetni. Az az 
idegen, a ki fölvétetett valamelyik görög 
vagy a római állam kötelékébe — eleinte 
nagy kitüntetés, akár a diszpolgárság — 
görögösitette vagy latinositotta nevét, hogy 
kifejezze azt, miszerint az uj államhoz tar
tozik. A középkorban és az újkor kezdetén 
a tudósok mind latinositották vagy görögö- 
sitették neveiket, mert ezzel külsőleg is 
megjelölték azt, hogy a tudósok birodalmá
nak polgárai, a melynek akkor latin volt 
a nyelve. Hányadik ember tudja ma, hogy 
ki volt Schwarzerd Fülöp, pedig Melanchton 
név alat mindenki ismeri.

A névmagyarosítás is folyik, mióta 
Magyarország áll, akár önkéntesen, akár 
önkénytelenül. S hogy a német, ha magyar 
akart lenni, magyar nevet is vett föl, bizo
nyítja az, hogy a Gizella királynéval bejött 
s itt letelepedett bajor lovagok magyar nevű 
családokat alapítottak, a mint az a történe
lemben bővebben megolvasható. A  névma
gyarosítás tehát nem uj keletű dolog, kö

vették azt századok előtt, hogy más fajt ne 
említsünk, már a zsidók is, a minek nem 
egy emlékét tartották fönn a héber krónikák. 
Tagadhatatlan azonban, hogy a névmagya
rosítás azon századokban, a melyekben nem 
létezett a nemzetiségi öntudat, inkább ön
kénytelen s külső okokból eredő természetes 
folyamat volt, mint benső kényszer ered
ménye, a mi ma. Az idegen előtt kicsinyes
kedésnek vagy nemzetiségi chauvinismusnak 
tűnhet föl az egész névmagyarositási moz
galom, némelyeket boszanthat is, mint a 
Culturdünkel nemzetét, a mi azonban remél
hetőleg senkit sem fog visszatartani attól, 
a mit jónak tart. A  nagy nemzeteknek, el
ismerjük, nincs szükségük ilyen eszközökre, 
de a magyarnak el kell távolítani mindent, 
a mi feljogosíthatna bármely más nemzetet 
arra, hogy ebből a kis nemzetből a név jogán 
magának tulajdonítson néhány százezer pol
gárt. A franczia kamarának lehetett mon- 
sieur Schneider az elnöke, mi azonban aligha 
szeretnők s ezt minden józan gondolkozásu 
ember természetesnek találja, ha ilyen nevii 
ur elnökölne a Sándor-utezai házban, vagy 
a muzeum-épületben. Erőszakot a névma
gyarosítás érdekében nem szabad, de nem 
is kell alkalmaznunk, a magyar állameszme 
fokozatos érvényesülése úgy is meghozza a 
várt eredményt. A példa ezen a téren is 
jobban hat a rábeszélésnél és azt meg is 
várhatjuk, hogy a példával azok járjanak 
elöl, a kik a közpályán szerepelnek, nem
csak azért, mert az ő példájuk legjobban 
hat, hanem mert ezen neveket szeretik a 
németek legjobban fölhasználni arra, hogy 
a német elem culturmissiójáról értekezzenek. 
Könnyű azokra „oda künn" ráfogni, hogy 
németek, a kiknek a neve sem mutatja az 
ellenkezőjét. Meg vagyunk győződve, hogy 
minél gyakrabban támadják meg a mi jó 
barátaink ezt a mozgalmat, annál sűrűbb, 
belterjesebb lesz a névmagyarosítás.

Á  nemzetiségi eszme érvényrejutása 
óta öntudatos ez a mozgalom, amelynek a 
legbuzgóbb ápolója az 1840-es években is 
az ifjúság volt, épp úgy, mint most. Az első 
felelős ministerium hivatalos lapja a „Buda
pesti Közlöny" ép oly sűrűn hozta az enge
délyeket mint most, csakhogy akkor a moz
galom nem tartott tovább másfél évnél. 
Világos után megszűnt ez is. Az alkotmány 
helyreállítását követő pár évben föléledt 
újra ez a mozgalom s a hivatalos lap alig 
győzte kiadni az engedélyeket. Azóta foly
ton tart s bár gyengült, soha meg nem 
szűnt, s most különösen 1880. óta, azt hisz-

szük erősebb mint valaha. Azok az adatok, 
a melyeket alább közlünk, azt bizonyítják 
hogy a mozgalom kiterjed a nép minden 
rétegére, minden foglalkozást űzőkre, s a mi 
nagyjelentőségű, legjobban ápolják a tanítók 
és jegyzők.

Az 1881. évben, mert csak az erre vo
natkozó adatok állanak rendelkezésünkre, 
2574 névmagyarosítás történt, még pedig 
az első félévben 1017, a másodikban 1557. 
Érdekes vizsgálni, hogy oszlik el ezen szám 
az egyes felekezetek között. Legelöl állanak 
a zsidók 1578 névmagyarosítással, azután 
igy következik a sor: r. katholikus 851 
magyarosította meg nevét, evangélikus 89, 
református 38, görög-katholikus 12, görög 
keleti 6. Nem kevésbé érdekes, hogy oszlik 
el ezen szám az egyes foglalkozások szerint, 
láthatjuk, hogy minden foglalkozás képviselve 
van, legszámosabb esetet szolgáltatnak a 
közpályán mozgó egyének. A 2574 magya
rosított nevű egyén közül csak 954-nek van 
megnevezve a rendelkezésünkre álló hivata
los adatokban a foglalkozása, a többi vagy 
kiskorú, vagy pedig nem említette meg fo
lyamodványában, bogi mi a foglalkozása. 
Ezen 954 egyén között van: nyilvános hi
vatalnok 108 (igen tetemes része vasúti tiszt), 
jegyző 12, segédjegyző 6, biró 5, ügyész 1, 
községi! biró 1, segédszolgabiró 2, magán
hivatalnok 57, orvos 59, szigorló orvos 8, 
orvosnövendék 8, állatorvos 5, ügyvéd 22, 
ügyvédjelölt, joggyakornok 37, joghallgató 
11, tanár 18, tanárjelölt 13, bölcselethallgató 
2, tanitó 56, tanítójelölt 5, lelkész 8, lelkész 
növendék 3, szerzetes 7, kereskedő 97, ügy
nök 21, iparos 133, katona (activ és nyu
galmazott) 19, földbirtokos 17, szolga 34, 
mérnök 15, Írnok és dijnok 28, postás 14, 
levélhordó 1, hírlapíró 6, erdész 15, gyógy
szerész 5, magánzó 12, rendőr 6, pénzügyőri 
tiszt 8, haszonbérlő 4, műegyetemi hallgató 
6, háztulajdonos 2, szinész-növendék 1, színész 
2, festő 2, zenész 2, szobrász 1, birtokos 2, 
gazdász 2, egyetemi hallgató 2, tanuló 14, 
bányász 2, földműves 2, tanárnő 1, tanitónő- 
jelölt 1, színésznő 1, varrónő 2, apácza 1. 
Önálló nő tehát összesen 6 magyarosította 
meg a nevét. A foglalkozásoknak vallásfe
lekezet szerint való feltüntetése sem érdek
telen, de rendkívüli munkát igényelne, azért 
csak három foglalkozási ágnak az adatait kö
zöljük vallásfelekezet szerint föltüntetve. 
Lelkész van 8, ezek közül 6 r. katholikus, 
1 evangélikus, 1 zsidó. Az 59 megmagyaro- 
sitott nevű ügyvéd közül 19 zsidó, 2 katho
likus, 1 evangélikus

Ascanio,
Dnmas 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.

VI.
Mire valók a felügyelönők.

(Folytatás.)
Mindketten, Ascanio s a kertész vissza

hökkentek.
— Mit akar? szólt a kertész, mit keres?
Ascanio kihíva lévén, összeszedte bátor

ságát s merészen felelt:
— A hotelt akarom megnézni!
— Hogyan ? a hotelt megnézni! kiáltott 

fel a kertész bámulva, s kinek a nevében?
— A király nevében! felelt Ascanio.
— A király nevében! kiáltott a kertész. 

Jézus, Mária! talán el akarná tőlünk venni?
— Meglehet! felelt Ascanio.
—  De hát mit jelentsen ez?
— Be fogja látni, barátom, szólt Asca

nio oly nyomatékkai, melynek maga is meg
örült, hogy nem tartozom önnek számadással.

— Igaza van. Kivel akar beszélni?
— Itt van a prévot ur ? kérdé Ascanid, 

ki nagyon is jól tudta, hogy a prévot nincs itt.
— Nem, uram; a Chateletben van.
— Hát távollétében ki helyettesíti?
— Leánya, Colombe kisasszony.
Ascanio füietövéig elpirult.
—  Azonkívül, folytatá a kertész, itt

van Perrine asszony is. Uraságod Perrine 
asszonnyal vagy Colombe kisasszonnyal óhajt 
beszélni ?

E kérdés elég egyszerű volt ugyan, de 
mégis borzasztó harczot idézett elé Ascanio 
lelkében. Ajka kinyílt már, hogy Colombe 
kisasszonyt mondja, de mintha túlmerész 
hangja megtagadták volna e nevet jelezni, 
Perrine asszonyt mondott.

A  kertész, ki aligha gyanitá, hogy kér
dése, melyet nagyon is egyszerűnek talált, 
ily nagy zűrzavart okoz, engedelmeskedés 
jele gyanánt fejével intett s végig haladt a 
Kis-Nesle benső kapuja mögötti udvaron. 
Ascanio követte.

Át kellett haladnia egy második udva
ron, egy ajtón, egy földszinti helyiségen, egy 
perron lépcsőin és egy hosszú karzaton. Ezután 
a kertész kinyitott egy ajtót és igy szólt:

— Perrine asszony, egy fiatal ember 
van itt, ki a király nevében meg akarja 
szemlélni a hotelt.

S ekkor félrevonulva, Ascanionak helyet 
csinált, ki követte öt az ajtóküszöbön.

Ascanio a falhoz támaszkodék, homály 
lepte be szemeit; oly egyszerű dolog tör
tént vele, mire nem számított: Perrine asz- 
szony Colombeval együtt volt s ö egyszerre 
mindkettejük szemei előtt találta magát.

Perrine asszony rokka mellett ült és 
font. Colombe saját szakmájában dolgozott 
s hímzésnél ült.

Mindketten ugyanazon perczben felemel
ték fejőket s az ajtóra néztek.

Colombe rögtön ráismert Ascaniora. 
Várta öt, noha ösztöne azt súgta, hogy nem 
fog el jönni. A mi Aseaniot illeti, ő, midőn a fiatal 
leány tekintetét magára látta irányulni, noha 
e tekintetből véghetlen gyengédség sugárzott 
is, azt hitte, hogy meg kell halnia.

Mivel ezer nehézségre vélt találni, mivel 
ezer akadályra számított, mig kedveséhez 
érhet, ez akadályoknak öt ösztönözniük, e ne- 
hézségeknok öt erösiteniök kellett volna, s 
ime, mintha Istent szerelmük tisztasága meg
indította volna, minden szépen s egyszerűen 
fejlődött; ime azon perczben találta magát 
vele szemben, midőn arra legkevésbé szá
mított, s ama szép beszédből, melyre előre 
készült s melynek lángoló ékesszólásával őt 
elragadni és meglágyítana akarta, egyetlen 
mondat, egyetlen szó, egyetlen betű nem 
jutott eszébe.

Colombe is mozdulatlan és néma ma
radt. E két fiatal és tiszta lény, kik, mintegy 
az égben egymásnak már előre lévén elje
gyezve, érezték, hogy egymáséi, s a kik 
egyszer egybekötve, egymással összeolvadan- 
dottak volna, s mint Salmacis és Hermapkro- 
dite egy lényt alkottak volna, most egymás 
szomszédságában reszkettek, remegtek s han
got sem voltak képesek kiejteni.

(Folytatása következik.)



Végül egy kis statistika a fölvett ne
vekről. Igen kedveltek a történeti nevek, 
mutatják a számok, lett Bátori 17, Héder- 
vári 12, Kont 5, Szécsi 19, Tömöri 15, Garai 
15, Gara 6, Hunyadi 1. (Bátoriák közül 13 
zsidó, 4 katholikus, a Szécsiek közül 14 
zsidó, 4 katholikus, 1 evangélikus, az 5 
Kont s 6 Gara katholikus, de a 15 Garai 
között 14 zsidó.) Költőinket is szeretik s 
emlegetik, ezt bizonyítja, hogy 4 Kölesei és 
1 Bajza keletkezett, a Révai-k oly sokan 
vannak, hogy össze sem számlálhatni őket.

Az idegen nemzetiségek is szaporodtak 
a névmagyarositás által, mert lett Oláh 4, 
Lengyel 1, Rácz 5, Német 4, Török 6, Hor- 
vát 1, Magyar is csak 1. A színeket képvi
seli 19 Fekete, 7 Barna, 6 Fehér, 4 Kékesi, 
a virágokat 10 Rósa, 12 Rózsa és 3 szimpla 
Virág, Virányi azonban 12 és Cserjési 2 van. 
Foglalkozásra nézve van 21 Halász, 1 Varga, 
1 Mészáros, 5 Kovács, 4 Szabó, 2 Asztalos, 
Alföldi származását bizonyítja 2 Hortobágyi 
11. Pusztai, 3 Róna, 22 Rónai, Némelyek 
azt kivánják, hogy már nevük rávalljon jel
lemükre és tulajdonságaikra, ilyenek 1 Gon
dos, 2 Rendes, 4 Vig, 5 Vidor, 2 Erős, 
Bátor köztük 5, Harezos 2, Kardos 3. Az 
égi testek is szaporodtak a múlt évben, mert 
27 Csillag keletkezett. Gyakrabban előfor
dulnak még a következő nevek: Halasi 15, 
Fenyves 13, Fenyvesi 9, Fellegi 11, Fai 6, 
Hegedűs 14, Vajda 15, Erényi 8, Berényi 
4 stb. Az összes 2574 magyarosított nevű 
ur és hölgy között csak 1 Szép van, ami
nek mindenesetre csak az az oka, hogy e 
Fényes (3) tulajdonságát valamennyi elhall
gatta. Van 1 Hári János is, a ki, kérem 
higyjék el, nem e sorok Írója. Eli.

Vasárnap.

Újdonságok.
Bokor József U" s/.intársulatunk derék 

és ügybuzgó tagja, e hó 23-án tartja meg 
szinészeti pályáján 30 évi működésének 
jubileumát. 1852-ben lépett e pályára és ez 
idő alatt, mint operaénekes, színész, ének
tanár és rendező működött; a pécsi szín
háznál négy színi idényen volt az itt mű
ködött társulatnak tagja. Őt a közönség 
mindig szívesen látta; tevékeny, igyekvő 
és kötelességszeretö színész, ki a színfala
kon kívül is becsülésre érdemes. Jelen mű
ködésében is a társulat egyik lehaszuosabb 
tagja, az operák rendezésénél pedig kivá
lóan megérdemli az elismerést. Közönségünk 
bizonyára meg fog emlékezni a derék vete
rán szinészröl, hogy szép, de nagyon is rö
gös és küzdelmes pályájának ez emléknap
ján némi jutalomban is részesülhessen liosz- 
szas tevékenységéért; a közönség érdekelt
sége legszebb emléke lenne a becsülettel át- 
küzdött harmincz nehéz esztendőnek.

Az esküdtszék névsorozata 1882-ik évre.
I. osztály. Fischer Ferencz, Lechner Gyula, 
Ruvald Alajos, Szeifricz Antal, Kozári Jó
zsef, Likl János, Blauhorn Antal, Soóstó 
Gyula, Mihályfi Lajos, Böhm Bodog, Lu- 
zsovics László, Weidinger Ferencz, Maletter 
Rudolf, Simonffay János, dr. Mendl Lajos, 
Körösztös Imre, Engesser Miklós, Kis Jó
zsef. Hart Ferencz, dr. Koharich Károly, 
Kindl József, Bubreg Mihály, dr. Erreth 
Lajos, ifjú Horváth Antal, Littke József, 
Kovácsics József, Pintér József, Erreth Kál
mán, Bartók József, Grassinger Ágoston, 
Szucsics Károly, Tirczka Antal, dr. Bors 
Emil, Eötvös Pál, Plainer Lajos, Németh 
Gyula. II. osztály: Veisz Jakab, Öllé Ist
ván, Stern Károly, Ráth Mátyás, dr. Festi 
György, Radocsay Mátyás, Schőnherr Mi
hály, Förster Béla, Hammerly János, Mes- 
trics Imre, Bubreg Antal, Zavaros Péter, 
Majorossy^ Imre, Kisfaludy István, Vaszary 
Gyula, Erreth János, dr. Czierer Elek, 
Pleininger  ̂Ferencz, dr. Daempf Sándor, 
Szautter Gusztáv, Bedő Imre, Németh Ig- 
nácz, "W ész Aliiért, Seeh Károly, Csórta 
lg  na ez, Decleva Vilmos, Suha Rezső, Szak
vári Emil, Németh József, Szuly János, 
dr. Schaurek Bódog, dr. Trixler Rudolf, 
ifj- Pap József, Griinhut Ignácz, Szecsődy

József, Sillay József. III. osztály: Eibach 
Emil, Mesterházy Károly, Perczel Kálmán, 
Bedő Károly, Blauhorn Lajos, ifj. Scholtz 
Antal, Kellemfy Károly, Engel Sándor, 
Fekete Mihály, Kindl József, Koszits Szi
lárd, Hoffmann Károly, Gerdenits József, 
Aidinger János, Hinka László, Forray Iván, 
dr. Johan Béla, Preindl Mihály, Dévényi 
Iván, Krausz Simon, Rédeky Alajos, Nend- 
wieh Sándor, Nagyajtai Antal, Csernyim 
Andor, Egri József, Schneider Istváu, Zsol- 
nay Vilmos, Sipőtcz István, Dischka Győző, 
Csígó János, br. Skerlecz Károly, Krasz- 
nay Mihály, Schapringer Mór, Hauzer Já
nos, Lechner Antal, Jilly Alajos. IV. osz
tály: Tausz Vilmos, Haksch Emil, Zsolnay 
Imre, Kammermayer István, Jeszenszky 
Géza, Sev László, Kőházy József, Gadó 
Nagy József. — Kengyel Mór, Danitz An
tal, Knap József, Kovács Mihály, Jeszenszky 
Ferencz, Varga, Ferencz, Eiser János, Bodó 
István, Klein Jakab, Gyenes Kletus, dr. 
Goldberger Ignácz, dr. Sehwartz Frigyes, 
Edhoffer Ferencz, Repics Vincze, dr. Mut- 
schenbacher Viktor, Guttmann Joachim, Sághy 
Lipót, Kerese Kálmán, Weiller János, Szie- 
berth Nándor, Dr. Kosutányi Tgnátcz, Sa
lamon József, Rozinger Ignácz, Vécsey Ist
ván, Bolgár Kálmán, Laubei Rudolf, Erősy 
Jószef, Gyenes Pongrácz.

El Amerikába. Csak nem rég elismerő
leg említettük meg, hogy a múlt évben me
gyénkből egyetlen egy kivánaorlás sem tör
tént, senkinek sem jött kedve uj hazát ke
resni. Most azonban több helyről arról érte
sülünk, hogy egyesek elhatározták az itt 
fel nem talált szerencsét az uj világban ke
resni és készülnek Amerikába kivándorolni. 
Azok által, kikről szó van ugyan édes kevés 
kár esik bennük, de még a rósz példa is 
példa marad és könnyen elcsábíthat jobb 
erőket is. Az, hogy hányán nyomorognak, 
küzdenek oda át a kivándorlottak között, 
nem igen talál hitelre, hogy ott nehéz és 
szigorú munka árán boldogulhat az ember, 
azt se hiszik, csak az amerikai nagy munka 
hírek és a gyorsan emelkedő gazdagság 
találnak hitelre. Jó lesz háromszor is meg
gondolni, mielőtt a nagy útra indulnak.

A pécsi lövészegylet közgyűlése csekély 
részvét mellett — összesen 20 és néhány 
tag volt jelen — megtartatott. A választ
mány indítványba hor;ta, hogy az egylet 
tavalyi helyiségének mellőzésével, melynek 
tulajdonosa már másodízben akarta felemelni 
a bérösszeget, uj helyiség gyanánt a szigeti 
külvárosban fekvő cs. és k. katona-lövölde 
választassék. mintán a helybeli cs. és k. 
katonai parancsnokság e kérelemnek kész
séggel helyt adna. A közgyűlés elfogadta a 
választmány ezen javaslatát s egyúttal e 
helyen egy egész egyszerű födött csarnok 
építését is elhatározta. Megvállasztattak: 
Gunderla Vincze főlövészmesternek, Kaiser 
•lános allővészmesternek, dr. Mestrits pénz
tárnoknak. Választmányi tagoknak: Erreth 
Kálmán. Girardi József, Hillebrand Ferencz, 
Port, Udvardi Sándor és Zelmez György 
urak.

A zeneegylet mint tudjuk a válság kü
szöbén áll. Élénken ajánljuk a városi zene
kart, mely jelessége folytán városunk díszére 
válik, a közönség különös pártfogásába. Úgy 
értesülünk hogy 60—70 uj pártoló tag be
lépése biztosítaná az egylet existentiáját, fel
hívjuk tehát mindazokat kik a zene kedve
lői, hogy ez egyletet támogatni siessenek, 
hiszen csekély jóakarat és áldozatkészség 
mellet egy nap alatt kikerülhet a hetven 
szám s a zenekar az évi 12 forintért bö 
élvezetet nyújt. Egyelőre a zenekar philhar- 
moniai hangversenyeket rendez, hogy némi
leg a pénztár bajain segítve legyen; legkö
zelebb Beethoven 8-ik simphoniája fog 
elöadatni, mely egyike a legremekebb zenei 
műveknek és bizonyára felkölti a közön
ség érdekeltségét hiszen emlékezünk még 
azon osztatlan tetszésre, melyet a múlt év
ben előadott 8-ik simphonia által aratott. 

Nagy bűnügyi végtárgyalás. Marocsai

Pécsi Lapok._______________

Ferencz bűnügyében a végtárgyalás április 
hó24-re és folytatólagos napjaira van kitűzve, 
és hihetőleg eltart 8 napig. Marocsy csalás
ért, okmányhamisitásért, hamis okmánykészí
tésért és lopásért van vádolva; a tanuk száma 
mintegy 79-re rúg, a bűnesetek száma pe
dig 14. Védőül Bolgár Kálmán ügyvédet 
kérte fel a vádlott.

A helypónzszedósi jog bérlői alig vették 
át márczius 1-én a bérletet, már is számtalan 
panasz tétetett ellenük, úgy hogy a rendőr
kapitányság eddig 3-szor bírságolta meg őket 
a tariffa elleni vétség miatt.

Apró hírek. B i c s  é r den ,  mint már 
egyizben jeleztük, egy posta felállítása csak
ugyan engedélyeztetett. — A k o m l ó t e r 
me s z t ő k  f i gye l mé be .  A közgazdasági 
miniszter, tekintettel arra, hogy sörfőzési 
kiserietek alkalmával kitűnt, hogy a kom
lóban sok kifejlett mag találtatik. mi a 
komló piaczi értékét lerontja, e bajnak ele
jét veendő, ajánlja, hogy legalább 1000 mé
ter távolságra a komló ültetmény körül a 
vadkomlót irtsák ki, hogy ültetvényeikben 
himkomlót ne tűrjenek. — A d u n a- 
g ő z h a j ó z á s i  t á r s a s á g  részvé- 
vényeseinek a részvénytőke százalékát fogja 
osztalékul adni. — Si mo ny i  E r n ő  kép
viselő állapota még mindig aggasztó, fel- 
gyógyulásához remény nincs, de betegsége 
olyan, hogy még néhány hónapig is elkin- 
lódhatik. — T ii z. Egyházbéren e napokban 
egy ház és pajta leégett. — L o p á s. Zelms 
György urnák a Balokányi utczában fekvő 
bérházában a padlásról a lakok összes ott 
tartott ingóságaikat eltolvajolták. — T a b a k 
P á l nyugalmazott városi tisztviselő hirtelen 
halálának oka nem gyilkosság volt, mint 
azt az orvosi bonczolás igazolta, mert rajta 
külerőszaknak semmi nyoma sem találtatott.

Belföldi hirek. A z  o r s z á g g y ű l é 
s e n  letárgyalt költségvetési javaslat a főren
dek előtt fekszik, melynek három tagú szü, 
kebb bizottsága már befejezvén munkálatát- 
már hétfőn tárgyalás alá kerül. Az ország
gyűlésen a véderő-törvényjavaslat fog tár
gyaltatni, előadó ifjú gróf Rádai Gedeon 
lesz. A függetlenségi párt nem fogadja el a 
javaslatot. A jelen ülésszak, úgy hírlik, le
hetőleg gyorsan be fog záratni, és szeptem
berig szüret lesz, mely idő alatt az országház 
rozzant tetőzete fog kiigazittatni. — A 
f e l k e l é s r ő l  njabb ütközetek hire nem 
érkezett. Montenegró, mely az odamenekült 
lázadók fészke, sajátságos és nagyon is 
kétszínű eljárásáról írnak a lapok, azt gon
dolván. hogy ezzel kell mielőbb számadá
sunkat rendbe hozni. — F i u m e  kérdése jött 
ismét napirendre; Horvátország igyekszik 
tőlünk Fiume területét elvenni, s azon királyi 
leirat, mely Fiume ügyében regnikoláris 
deputatió kiküldésére szólította fel a hor- 
vát országgyűlést —  nagy ellenzést szül 
a horvátoknál.

Külföldi hirek. Mindinkább nevetségessé 
lesznek a lapok tudósításai a czárnak Sko- 
beleff iránti magatartásáról, mert azok a 
legellentétesebbek; annyi áll, hogy nagy 
baja nem eshetett, mert még mindig Szt.-Pé- 
tervárott van, s tart beszédeket. — K o n 
s t a n t i n á p o l y b ó l  jelentik a lapok, 
hogy a porta hir szerint ajánlatot tett kor
mányunknak, hogy önkényt lemond Bosnia 
és Herczegovináról, ha a Balkánt ö katonai
lag megszállhatja.

Márczius 19-én.

Egy és más régi szerelmesekről.
(Abelárd és Heloise-ról, Rousseauról és ennek: „Második

Heloise“ -ról s több efféle elavult dolgokról.)

Csaknem minden nemzetnek és kornak 
megvannak a maga szerelmi hősei (vagy 
hős szerelmesei), kiknek felemlitésénél a fia
talok szive hangosat dobban.

Ha úgy tetszik kedves olvasóm, tartsunk 
egy kis szemlét felettük.

Babylonnak Pyramusa és Thisbéje, a 
regényes Göröghonnak nemcsak Herója és 
Leanderje, de (hitves társakban) Admét-e és 
Alkiistis-e, Philemon és Baucis-sa, Némethon-



nak Graethenje, Olaszhonnak Romeo és Jú
liája, Magyarhonnak „Szép Ilonkája", s 
Francziaországnak Abelárd és Helo'íse-e van. 
Ezek a régi kor szerelmesei, az uj és leg
újabb kor szerelmeseiről jobb lesz egyelőre 
hallgatnunk.

Ki ne ismerné Szép Ilonka, Gratchen, 
Romeo és Júlia történetét? Heró és Lean- 
der-é röviden abból áll, hogy Venus fiatal 
papnője beleszeretett a szép ázsiai vadászba, 
ki csakhogy minden éjjel találkozhassék vele, 
átúszta a széles Hellespontus habjait, mig 
nem egyszer egy vihar érte utol s a tenger 
mélyébe rántotta őt.

E rövid történet van gyönyörűen meg
énekelve Schillernek — róluk nevezett — re
mek sarkasmussal megörökítve, Byron egyik 
alkalmi költeményében, melyet akkor irt, 
midőn a Dardanellákat Sestostól Abydos-ig
—  tehát ugyanazon utat, melyet a tüzes 
Leander — maga is átúszta, mitől aztán e 
felette szerelmes ember forró lázát jó időre 
elveszítette s helyette hideg lázban esvén, 
veszélyesen megbetegedett.

Pyramus és Thisbe Sheakespeare Szent- 
Iván éji álmából szintén ismeretes lesz nyá
jas olvasóm előtted. Történetük egyébként 
röviden abból ál l , hogy a két szerelmes 
Ninias király sírjánál Babylon határain kí
vül adott egymásnak találkozót, miután benn 
a városban csupán szomszédos házaik falán 
áttört nyíláson keresztül érintkezhettek. 
Thisbe pontosabb lévén a találkozón, az oda 
rendelt városi arszlán helyett egy odavetö- 
dött pusztai oroszlánt talált, kitől megijed
vén, elfutott, miközben fátyolát elveszité, 
melyet az oroszlán egy röviddel előbb szét- 
marczangolt állattól még véres szájjal össze
vissza tépvén, a kissé elkésett Pyramust 
annyira megijesztette, hogy ez, midőn a 
fátyol foszlányait s e helyről távozó oroszlán 
szörnyű bődül ését hallá, azt Ilivé, miszerint 
bizonyára kedvese esett a vadnak áldozatul. 
Késedelmeskedése és a kedves elhunyta fölött 
kétségbe esvén, tőrrel vetett véget életének, 
úgy hogy Thisbe még csak utolsó sóhaját 
foghatta fel. Nagyon természetes, hogy ö is, 
mint hű szerelmeshez illik, azon helyben 
megölte magát. Hányán csinálnák utánna 
mai nap?

Még csak Admét-ét és Alkastis históriáját 
mondom el, és ezután áttérek Abelárd és 
Heloise-ére, kikről tulajdonkép Írni akartam. 
A többi fennevezett szerelmes története 
amúgy is eléggé ismeretes lévén, nem fogok 
vele senkit sem untatni.

Admét és Alkastis férj és feleség volt; 
végtelenül szerették egymást. Boldogságukat 
csupán a férj halálos betegsége zavarta meg, 
kinek végzete szerint az Or k u s b a  kellett 
volna (ami az időben egy jelentőségű lehe
tett a mi „Bumsztinkkal") leszállania. Ez 
tudtára jővén nejének, egyik udvarlója: 
a szépségétől elragadtatott Apolló, mind
össze annyit tudott szép szemei kedvéért 
kivívni a kérlelhetetlen Lachesistől (párka
— kinek a pamut-legombolyitás volt leg
nagyobb kínja s abban a mániában szenve
dett, hogy az emberek életének fonalát met- 
szegette el ollóval), hogy csupán az esetre, 
ha valaki önkényt megy férje helyett ha
lálba, lesz férje az életnek megtartva. A hű 
nő, anélkül, hogy férjének valamit szólt s 
egy perczig habózott volna, azonnal felaján
lotta magát ez áldozatra s ezt mégis hozta. 
Melyik mai fiatal szerelmes asszony volna 
erre képes? Akár te is, ugy-e szives olvasó
nőm? de nem a halált, hanem azt értem 
ám, hogy megállanád-e szó nél kül ,  anél
kül, hogy férjednek szólnál?
>Y Mindezeken felül mégis Heloise az, ki 
legjobban bírja s érdemli ki rokonszenvün- 
ket; mert mig Thisbe és Julia a félreértés
nek, Graethen a leányka tapasztalatlansá
gának, Heró a vak sorsnak, Álkiistís a hit
vestársi hűségnek, Szép Ilonka a szerelmi 
keservek és női tartózkodásnak áldozatai 
gyanánt tűnnek fel, csupán Heloise az, ki 
tiszta, önzetlen szerelemből, ö nt udat o s an  
áldozta fél magát, nem is Abelárdért, mint 
Alkastis, hanem pusztán egy ephemer értékű

Vasárnap.

ábrándért; Abelárd jövő nagyságáért; dicső
ségéért, önkényt hozván a legsúlyosabb ál
dozatot, a minőt nő csak hozhat: lemondván 
a világi örömökről, le a hitves jogairól, 
azon osztályrészről, mely férje dicsőségéből 
reá sugárzott, feláldozta hírnevét, erényét 
s kitette magát a világ megvetésének. He
loise önfeláldozásában az a nagyszerű, hogy 
ez minden mellékérdek nélkül történt, s 
benne a szerelem önzetlensége örök időkre 
gyémánt tisztaságú fényében áll előttünk.

Persze, te nyájas olvasóm, azt fogod 
erre mondani, hogy mesének megjárja. Ámde, ' 
mit szólanái hozzá, ha én azt mondanám | 
teneked, hegy mindez korántsem mese. hanem 
megtörtént dolog.

Ki volt tehát Abelárd és ki Heloise?
E kérdésre kimerítő felvilágosítást ta

lálunk Lamertine Alfonznak róluk nevezett, 
egykor feltűnést keltett művében, melyből 
kivonatilag átvesszük a következőket: Abe
lárd Péter született 1079-ben, a nemesi osz
tályhoz tartozott s kora legszebb férfiai 
egyikének tartatott. Kortársai közt a legki
tűnőbb tehetségekkel volt felruházva. A ka
tonai pályát abbanhagyva, a bölcsészetet és 
theologiát kezdte tanulmányozni; csakhamar 
a leghíresebb filosof, a legéleselműbb vitat
kozó tanár és a legkedveltebb költő Ion. 
Költeményei, melyek dallamát is maga szerzé, 
minden szivben viszhangra találtak, s a tu
dósok közbeszédének tárgyává, a nők gyö
nyörévé és a szerelmesek titkos beszédjévé 
lettek. Képzeljünk oly embert, ki korának 
leghíresebb szónoka, legjelesebb bölcsésze, 
legelső költője s legkiválóbb zenésze, ki 
Socrates, Antonius, Antinous, Cicero, Petrarca 
és Schubert egy személyben.

Heloise — Fulbert nevű kanonok 18 
éves unokahuga volt; busz évvel ifjabb, 
mint Abelárd, hírneves feltűnő szépsége és 
éles felfogása által. Vonásai mégis, Abelárd 
szerint kevésbé szépségük, mint inkább kel- 
lemök által kápráztaták a szemeket.

(Vége következik.)

Pécsi Lapok.

Egy álom.
—  Mese vagy valóság. —

Hámory urnák két foglalkozása volt. 
Végleges minőségben kinevezett írnoka volt 
az y —ni K. K. (akkor még a két K. közt 
nem volt kütszóeska) Beczirksgerichtnek, 
mely Jerzabek ur főnöksége alatt kitűnő 
hírnek örvendett, egyúttal pedig nevelő 
volt egy jómódú magyar nemesi családnál. 
Mi természetesebb, minthogy Hámory ur — 
pardon! — akkor merő loyalitásbóí Hámo- 
reknek irta magát — hanyagul járt el a 
hivatalában és vajmi kevés gondot fordí
tott nemes és vitézlö Bárdossy Atilla ur 
egyszülött fiának nevelésére. Két urnák 
nem lehet szolgálni, a mit Jerzabek ur igy 
fordított le : mit zwei Stöeke geht nur
dér Narr spacieren.

És Hámorok recte Hámory ur mégis 
megvolt elégedve helyzetével. Ez a sima 
modorú alázatos emberke bizott a szeren
cséjében. Ügyes, furfangos esze volt, első 
próbáját a szerelemben állotta ki, szemkáp- 
ráztatóan fényes sikerrel. „Asszony által 
boldogul a férfiú", ez volt az ö elve, mely 
ugyan nem volt törvénybe igtatva, de ha
talma világszerte el van ismerve. A hiva
tallal nem sokat törődött, rég meg volt 
győződve arról, hogy e foglalkozás nem 
neki való, ő nagyravágyásában egészen 
másról álmodozott.

Bámulatos szivósság, kitartás és a kis 
embertől éppen nem várt bátorsággal elő
ször is sikerült neki Bárdossy urnák élet
párját, Szederjesy Arabella urhölgyet maga 
részére hódítani, sőt csakhamar belső viszony 
fejlődött ki közöttük. Mindenki megbotrán- 
kozott e viszonyon, főleg Jerzabek ur, ki 
pompásan értett a vizsgálathoz (Staatsan- 
walt-subititut volt Petta.iban), de Bárdossy 
uram behunyta szemeit, okos és bölcs volt, 
nem akarta ilyen apró dolgokkal minden
napos klopiczki tarokk parthieját zavar
tatni. Jerzabek ur azonban kezdé elveszi-

teni türelmit: Hamorek mindinkább elbiza- 
kodottá, szemtelenné lön. Addig kutatott, 
leselkedett tehát Jerzabek ur, mig egy a 
nemes közbirtokosnak adott „geheimer wink“ 
és erre rögtön ügyesen alkalmazott „contra 
túli, contra ultimo" megtették a kellő ha
tást és kívánt változást idéztek elő a hely
zetben. A nevelő urnák kijelentetett, hogy 
tanítványát elküldik a nagyszombati colle- 
giumba, az Írnok ur pedig megkapta Jerza
bek kezeiből a k. k. Oberlandesgericht decre- 
tumát, mely röviden tudtára adta, hogy: 
„Vöm Dienste enthoben" Hamorek — nem, 
nem, most már isaszeghi és kápolnai Hámory 
ur, éppen nem mutatott zavart, régen érezte, 
hogy ez állapot úgyis tarthatatlan. Eszes 
ember megél a jéghátán is.

De nagv dolog esett meg ekkor y —bán.
Bárdossy alig zárá be egy éjjel álma

tag pilláit, midőn zajt hall hálószobája ab
laka előtt, gyorsan fel kel ágyából és az 
ablakhoz siet. Őseitől öröklött kovács pus
kájával kezében. Kitekint, e pillanatban 
dördülés hallatszik, és Bárdossy uram holtan 
rogy le a földre s fichmatchehá lön. Össze
szaladnak, lármát csapnak, keresik a zsi- 
ványt, a gyilkost, a minek akkor egy gyűjtő 
neve volt a hazafival: „betyár." Sehol semmi. 
Hát ki is tette volna más mint Keresztes 
Jóska, a futó betyár. Rá Írták ezt is a ro
vására. Majd csak megnő az a rovás akko
rára, hogy kitelik belőle egy akasztóiéra.

Jerzabek ur szörnyen megvolt ütőd ve 
az ő gutgesinnt barátja ily rögtöni halálán, 
de nem csupán azt sajnálta, hogy a rendes 
tarokkparthie megakadt, banem azt is, hogy 
olyas valamit beszélnek erről a casusról 
amit ö nem tudott rögtön kisütni. Pedig ö 
ugyancsak foglalkozott e problematikus kér
déssel. Előtte minden gyanús volt. Olvasta 
ő e „Justiz és Kriminal Blatter“-eket, a ki 
pedig ezeket olvasta, az előtt még a levegő 
se volt tiszta. Hosszas megfontolás és az 
argumentumok összegezése után egy fontos 

I lépésre szánta el magát. Elfogatta nemes 
Hámory uramat, és nem respektálván a szép 
özvegy asszony könnyeit, őt is letartóztatta. 
Nagy fába vágta fejszéjét, ha sikerül a vá
gás, sicher az ordó, ha nem, úgy a gázsit 
a jövő hónapban már nem 1-én, hanem 25-én 
a kékives nyugdíjjasok napján veszi már fel.

Nem sikerült. A vádlottakat felmentet
ték. De Jerzabek ur iránt is kegyelmes volt 
az ég — eldisponáltatott Walachisck Mese- 
ritsbe. Elment békében, megadással hiszen 
ismerte ö azt a magyarországi kedves nép
dalt: „Ma megvagyom commissar, holnap 
leszem secretar, — de még ezzel nincsen 
End, kell még lennyi Prasident"

. . . Néhány hónap múlva Jerzabek ur 
aranyos szélű levelet kap a postán Magyar- 
országból. Ki emlékezett meg róla onnan? 
Hát bizony senki más mint Hámory ur a 
ki szívesen látja Jerzabek urat a lakadal- 
mára, jegyet váltván Arabella úrnővel. E 
hír kihozta egy perczig Jerzabek urat a 
sodrából és dühösen igy kiált fe l : a l s ó  
d o c h ! És erre felcsapott egyszeriben jö
vendőmondónak : még, megérem hogy . . . 
nos mit? . . . Pszt!

Hámory ur gazdag, tekintélyes ember. 
Tisztelet és becsülés környezi. Oly sima, sze
líd és alázatos. Most már nem ügyes és fur
fangos, hanem okos, komoly derék férfiú, ki 
egy tiszántúli város társadalmi életében vezér
szerepet visz. A bizalom iránta határtalan, 
de hiszen ö a personifikált becsületesség, 
eljárásában pedig pontos, pedánsán pontos, 
ovatcs, figyelmes. Hitele kifogyhatatlan

Hámori ur szerencséjének tetőpontjára 
lépett. Hol az az ember aki ott megáll? 
Tovább . . . Tovább! De Hámory ur meg- 
állott volna, mert ő számítani is tudott, — 
ha egy véletlen közbe nem jő. Ez a véletlen 
pedig egy á l o m  volt.

Az ember lepihen fáradt tagjaival, sze
mei lecsukódnak, elveszti öntudatát. Egy
szerre a kiszáradt torokból erőltetett sikoltás 
tör elő. a remegő kéz ijedten kap az izzadt 

| homlokhoz, a szemek nagyra nyílva az égő 
gyertyára merednek, a szív hangosan lük-
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tét . . .  a nyugodt komoly férfiú őrjöngeni 
látszik. Ki bántotta? Senki. Mi űzte el nyu
galmát? Az álom, egy irtóztató kép, amit 
öntudat nélkül, lecsukott szemekkel látott, 
de mely egész válóját megrazkodtata.^

Jerzabek ur jelent meg előtte. Vádolta 
őt újra, hidegen, kérlelhetlenül, szigorúan.

És elitélték. Ő kaczagott rája, hatalma
sabb birákhoz vitte az ügyet. Jerzabek ur 
ott maradt mellette és szüntelen fülébe súgta a 
három számot, a gyilkosság napját, az össze- 
kelés idejét, meg a börtönévek számat. Es 
ujra elítélték . . . Ekkor tört elő a sikoly, 
ekkor ébredett fel.

— Mi baj ? kérdezi a felriadt Arabella 
— hiszen ég a gyertya. — Igen ég . . . 
évek óta ott világit a fény, hiszen a setétség 
olv ijesztő félelmetes.

__ Semmi — feleli Hámori és leküzdi
nyugtalanságát. — Semmi — nem ő hazu
dik. Ez az álom hatásában irtóztató volt. 
Az ügyes és furfangos, az okos, számitó fér
fiú félni kezdett, a félelemhez pedig oda- 
esatlokozott a babona. Jerzabek ur három 
száma ott lebegett szünetlenül előtte. Es 
Hámory játszani kezdett azzal a három 
számmal. Szenvedélye lett a lutri. \ esztett 
rajta hétről-hétre; a három szám nem volt 
elég, tiz és újra tiz fűződött hozzájuk, a 
sok szám csak úgy nyelte a pénzt. Hámory 
levert, szórakozott lett, a játék szenvedélye 
elszédité fejét, és csak roppant lelki küzde
lem árán birta még színlelni a nyugodtságot, 
hogy fenntartsa a bizalmat és ezzel a hitelt.

A  játék szenvedélye egyre növekedett 
és a vagyon mindinkább fogyott; a játék a 
legvésztel jesebb küzdelemmé lön. 0  tudta 
érezte, hogy mindent koczkára tesz, mahol
nap a becsületre kerül a dolog, arra a be
csületre, melj lyel öt önkényt elhalmozák.

És eldobá ezt is, játszott vele.
Hogy e borzasztó helyzet terhén köny- 

nyitsen. megtette a legvégzetesebb lépést: 
elfordult attól az asszonytól, akinek szeren
cséjét köszönhette. Mámoros élvezetekben 
keresett lelke küzdelmeinek menedéket. Pedig 
ki tudja, hogy ö Bárdosy esetében ártatlan 
volt! . . .

Titkai voltak neje előtt, aki neki társa 
volt mindenütt, mindenben.

Ez volt a bünhödés kezdete. Egyedül, 
magában állott, még csak a bűn kétségbe
esett merészsége tartá fenn.

De kitört a vész és hirtelen lesöpré 
lesujtá azt az embert; egyszerre gyönge, j 
gyáva lön, végkép elbukott.

Ismertem olyan embert, ki egy óra alatt 
hatvanszor hazudott, olyat, ki egy örületes 
pillanatban apagyilkossá Ion, olyat ki neje 
iránti szerelemből megfojtotta gyermekeit, 
olyat, ki a méreg hatásának észlelése végett 
méreggel oltá ki életét, olyat, kit általa 
festett kép szemlélete őrültté tett — de 
olyat, kit egy álom tett boldogtalanná, ed
dig még nem ismertem . . .

Jerzabek büszkén ül e l nöki  székében, 
és el-elmereng hosszú életpályáján, melynek 
végefelé jár a becsületes munkálkodás utján.
E pillanatban gépiesen nyúl az előtte fekvő 
„Justiz és Kriminal-Blatter-“ek után. De 
alig tekint belé, szeme megakad e végzetes 
czimen: „Érdekes bűnügyi végtárgyalás.“ 
Mohón végig olvassa, de csakhamar eldobja 
a lapot és fennkölt hangon, mintegy ihlett- 
séggel igy kiált fel: „Alsó doch!"

És ha tudná a derék öreg ur, hogy az 
ö szelid ábrázatja vitte azt az embert a 
a bűn útjára ? Még a három számról se tud 
semmit . . . ő előtte csak egy szám van, 
hogy a jövő esztendőben ötven évét tölti 
be államszolgálatának.

Azt kérded édes olvasóm: mese volt ez 
vagy való, amit elbeszéltem? Ha könnyen- 
hivő vagy, legyen úgy, mintha igazán meg
történt volna; ha pedig kétségeskedel, úgy 
legyen az egész csupán egy mese.

Netno.

Pécsi Lapok.

Hírneves zeneköltők családi életéből.
(Síemelvények.)

Klára 1840 szeptemberében, születésnap
jának 21-ik évfordulóján kezét nyujtá Ro- 
bertnek. A schőnfeldi templomban történt 
esketési szertartás alkalmával egyúttal az 
a kitüntetés érte az egybekelö fiatal párt, 
hogy Rückert egy szép költeményében üdvö
zölte őket, mintegy viszonzásul azon gyön
géd figyelemért, melylyel röviddel megelő
zőleg „Licbestrühling“ költeményének egye
sült ei’őveli megzenésitése által kedveskedtek 
neki. Maga azon körülmény, hogy épen a 
költeményt választották együttes alkotásuk 
tárgyául, mutatja leginkább, mennyire egy 
test és lélekböl fakadtak öszhangzó musiea- 
lis világnézletröl tanúskodó rokon gondola
taik. Klárának elvitázhatlanul jelentékeny 
befolyása volt Schumann sajátszerű művészi 
fejlődésére. Ábrándozás és érzelgésére hajló 
múzsájának egyes termékein nagyon is ész
revehető az inkább nőies érzelem nemes 
nyilvánulása. Jussanak csak eszünkbe szám
talan dalai s a „Paradies und Peri!" — 
Valóban hű fele volt férjének a feleség, 
évek hosszú során át a leggyengédebb ápo
lásban részesité súlyos szenvedései alatt fér
jét, de sajnos, még a teljes önfeláldozásnak 
sem sikerülhetett a szivén s gondolkozásá
ban egyiránt sújtott zeneszerzőt borzasztó 
sorsából kiragadni. Férfikora virágjában kelle 
mégválnia szerető feleségétől, ki még ma is 
a legel ismerésre méltóbb szerepet tölti be a 
zeneművészet szabad világában.

S p o h r  L a j o s  házassága furcsa előz
ményből fejlett ki. „Nézd csak azt az uj 
hangversenyrendezőt! — olyan, mint egy 
valóságos útmutató!“ — ily megjegyzést 
kellet Spohrnak első hangversenye alkalmá
val, melyen mint góthai herczeg hangver- 
senyrendezője először működött közre, az 
első széksorban ülő egyik fiatal hölgy ajká
ról hallania. Spohr élénken tudakozódott a 
különös modorban kritizáló leány kilétéről, 
s megtudta, hogy az senki más, mint 
Scheidler, udvari énekesnő leánya, ki egy
úttal elsőrangú hárfajátszó volt. — Más
nap meglátogatta az énekesnő, — minek 
következménye a későbbi gyakori látogatás j 
után leányának Spohrral való eljegyzése ■ 
lön. Nem sokára ezután művészi kőrútra 
indultak, melyen különösen a Spohr által 
hegedű- és hárfára szerzett briliáns sólóda- 
rabok előadásával mindenütt a legrajongóbb 
tetszés nyilvánításokra ragadták a ver
senyüket látogatott közönséget. Később pedig, 
amidőn a művész „Jessonda" „Faust" s több 
hasonló művének megalkotásán fáradozott, 
legjobb tanácsaikkal támogatták őt neje, s 
a színpaddal ismerős napa. —

De emberrel talán mégsem bántak úgy 
el, mint C h e r u b i n i v a l ,  a „vizhordó" s 
a világhírű r e q u i e m  szerzőjével a mézes
hetekben. A  párisi olasz opera egyik zenészé
nek leányaival, Tourette Caciliával épen ab
ban, az erre nem épen alkalmas időben lé
pett házasságra, amidőn Parisban nappal a 
nyaktiló idegrázó működése szórakoztatta a 
publieumot, este pedig ugyanaz a közönség 
zsúfolásig megtölté a színházakat. A me
nyegzőt követő napon magukat sanskulottok- 
nak nevezett vad néptömeg egész csordája 
jelent meg Cherubini lakása előtt; kiragad
ták a szegény mestert boldog otthonából, 
egy quitárt nyomtak kezébe, 3 magokkal 
vonszolták az egész napon át Páris utcáin 
végig, hol a sajnálatra méltó művész a 
nyers tömeg orditásait nemcsak puitárján 
kisérni, de velők versenyt ordítani is volt 
kénytelen. Csak késő este eresztették szaba
don a fiatal férjet, de mégis csak akkor, 
mikor már belépet a nemzeti gazda tagjai 
sorába.

R o s s i n i első felesége egy művésznő, 
Colbran Izabella, a hires nápolyi operaim- 
presario, Barbaja társulatának primadonnája 
volt. Az imposans megjelenésű, növésében 
valódi Junó termetű, s ezenkívül a sorstól 
feltűnő szép hanggal megáldott művésznő 
számára irta Pesaro hattyúja első dalműveinek

főszerepeit. Különösen „Zelmirában" érte el 
1822-ben Bécsben, a szép diva, legnagyobb 
diadalait. Később, amint az isteni mester mű
vészetének búcsút mondva, jövedelmezőbbnek 
ígérkező halkereskedésre adta magát, meghalt 
Izabella, kinek ez a nem épen hízelgő csere 
aligha volt Ínyére. A  minden emberi fogal
mat meghaladó fukarságú és kényelemszerető 
Rcssini ezután a még fukarabb Pélissier 
Olimpia asszony karjaiban kereste és találta 
meg második nejét, kinek első dolga is az 
volt, hogy a zeneszerzéssel ismét komolyab
ban foglalkozó, s elhízott férjét azon gond
tól, melylyel az „Inspeeteur du chant en 
Francé" évi 20.000 franktiszteletdijának, va
lamint a „Sevillai barbély" és „Teli" elő
adásaiból befolyó tantiémek felvétele s be
szedése járt, — felmentse. A Rossini házában 
dívott szörnyű takarékosság annyira ismert 
dolog volt Párisban, hogy estélyein alig 
mert valaki a felrakott ételek- vagy italok
hoz hozzányúlni. Rossini egyébként felesé
gének ezen gazdálkodási szisztémája mellett 
— mely pedig a gőgős assonyt mindenütt 
inkább gyülöltté, mint csak kevéssé is becsültté 
tette —- a lehető legnagyobb papucshőssé 
vált mindazok közt, kiket valaha, mint ilye
neket ismerhetett a világ. — Talán nem 
lesz érdektelen megjegyeznünk, hogy ez 
asszony férjét 10 évvel túlélte.

(Folytatása következik.)

S z í n h á z .
Ba l á z s n é - Bo g n á r  Y ilma a s s z o n y  j u 

t a l o mj á t é k a .
(Hunyady László, dalmű 4 felvonásban, 

előadatott márczius hó 16-án.)
Körülbelül igy kezdhetnek tudósításun

kat: „Volt egy napja a hétnek, melyen vá
rosunk színe java összejött, egy az általános 
lelkesedés által templommá varázsolt helyen, 
hogy lerója adóját a halhatatlanság iránt. 
Egy akadémiai polgár lépett az emelvényre 
és lelkesítő, dicsőítő szónoklat mellett, ezüst 
babérkoszorút tett le . . .  És a vidéki olvasó 
bizonyára azt fogja hinni, hogy valamely 
sírkőre, vagy szoborra van az mondva, mely 
márczius 15-ének dicső emlékére emeltetett. 
Hisz minden városból, hol tanuló ifjúság van, 
közölnek a lapok ily lelkes tudósítást. Oh 
de csalódol édes olvasóm, ma már 16-ika 
van, anélkül, hogy ifjúságunk megemlékezett 
volna arról az ifjúságról, mely Clio köny
vébe arany betűkkel irta be ezen napot. 
A tudósítás folytatása igy hangzik: . . . 
„Balázsné Bognár Vilma asszony kezébe. 
Zsúfolt ház, a művésznő megjelenése alkal
mával pénzekig tartó tapsvihar és éljen
zés, egy hatalmas koszorúnak leeresztése, 
ünnepi szónoklat, ajándékok átadása, vi- 
rágbokréták és levelek hullása, és a kar
zatról dicsőítő költemény-eső. A művésznő 
láthatólag meg volt hatva, de meglepetése 
semmiben sem volt nagyobb a közönségénél, 
mely maga is csodálkozott azon, mennyi, 
kitüntetést tud osztogatni nevében egy lát
hatatlan kéz. Nos mi elismerjük azt, hogy 
Balázs Bognár Vilma asszony kiváló mű
vésznő, pécsi szereplése élvezetes, s bizonyos 
tekintetben szerencse is, de sokkal jobban 
ismerjük a művésznő szerénységét, hogysem 
ily túlságos hazafiui „látványosságnak" helye 
lenne. Hiszen emlékezhetünk mily gúnyt 
űztek Sarah Bernhardtból a bécsi virághul
lásért; a tömjénezés mindig csak kábító, az 
elismerés tapintatos mértéke az, mi valóban 
emel és megtisztel. El kell ismernünk hogy 
Balázs Bognár Vilma asszony egy vidéki 
szinpadoni húzamosabb vendégszereplése meg
tisztelő a közönségre nézve, és a tőle hallott 
operák még soká emlékezetesek lesznek. 
Szívesen mondunk köszönetét mi is, és öröm
mel vennők, ha még továbbra is hazánkban 
érvényesíthetné tehetségét. Már azért is há
lával tartozunk neki, hogy Erkel „Hunyady 
László-“jának szinrehozatalút elősegítette.

Tehát volt alkalmunk ismét a saját 
vérünk, nemzeti életünk s hősies múltúnk 
emlékeiben sarjadzó magyar dalművet él
veznünk, hogy alkalmunk nyíljék, a magyar 
dalmű létjogosultsága mellett, annak meg-
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teremtöiröl azzal az igazságos szeretettel 
megemlékeznünk, melylyel saját erőink irá
nyában mindenkor annyira fukarok voltunk 
s vagyunk; épen annyira, mint a mily lel
kesedésbe öntve, teljes méltánylással osztja 
azt a német, olasz vagy franezia e téren 
feltűnt jeleseinek — buzdítására, érdemei 
méltánylására. Mintha mi nem is tudnék, ki 
volt nekünk Doppler, mig a mienk volt(!) 
Császár avagy ki Erkel Ferenez, az ó'sz 
zeneszerző, ki fáradhatlan kitartással még 
ma is azon épület megteremtésén munkál 
lankadatlanul, melynek m a g y a r  da l mű  
a neve?

Pedig épen nem volna szabad felednünk, 
hogy az „Ilka, vagy a huszár toborzó", 
a „Szép Ilonka11, „Almos" „Kunok" „Hu- 
nyady", „Brankovies", „Bánk-bán" „Névte
len kó'sök", újabban Schauer „Atalá-“ja stb. 
— mind megannyi olyan kincse a nemzet
nek, melyek alapját tették le azon elvitáz- 
liatlan igazságnak, hogy a magyar dalmű 
teljes jogú törvényes szülött, él, — és óhaj
tandó hogy uralkodjék is legalább itthonu 
oly mérvben, hogy a művelt külföld figyel
mét felkeltve, a szabad művészet hazájában 
urbi et orbi meghivott, később pedig szive- 
sen látott vendég lehessen mindenütt. — így 
kívánjuk, s érezünk, midőn Balázsné Bog
nár Vilma asszon jutalmául alkalmunk nyílt 
„HunyadyLászlót" Erkel szép dalmüvét — 
habár jelentékenyen megcsonkítva is — hal
lanunk. Alig mondhatnánk többet, mint hogy 
aki a dalművet ezúttal először hallotta, an
nak ugyan még képzelete sem lehet arról, 
hog minő az valóban; s ha a jutalmazott 
(Mária), Dalnokyné (Erzsébet), Láng (Gara) 
és Fekete (László király) kellő érvényre

V  asárnap.

nem juttatják saját szerepeik s dallamaik 
szépségeit, bizony Bogyó (Hunyady László) 
bucsujárós czikornyái és ferdítései, nem kü
lönben a karok megszokott felsülései soha
sem angedték volna gyanittatni, hogy itt 
szabályos rythmusban s a zeneszerzés leg
szebb túl ajdonaival ékeskedő Erkelíéle magyar 
zenével ismerkedünk. Ki kell azonban emel
nünk a zenekart, mely úgy a gyönyörű 
nyitányért, mint egészben korrect közremű
ködéséért, de főleg a „hattyúdal" reproductio- 
jáért, a legmelegebb elismerést érdemli meg.

Pécsi Lapok.

Árfolyamok a bécsi áru- és érték-tőzsdén,
—  m á r c z .  1 8 - á n  d é l u t á n .  —

(Távirat.)
Pénzbeli | Áru 

árfolyam.
1 . Magyar aranyjáradék 6  ° / 0 . . . 118.70 118.90
2 . Magyar aranyjáradék 4 ° / 0 . . . 86.80 87.—
3. Magyar papirjáradék 5 ° / 0 . . . 86.40 86.60
4. Magyar vasúti kölcsön . . . . 131.75 132.25
5. Magy. foldtehermentesitési kötvény 97.— 98.—
6 . Magy. fóldteh.-ment. kötvény zára

dékkal ............................................ 96.— 96.75
7. Magyar szölödézsmaváltsági kötv. 96.50 97.50
8 . Magyar nyeremény-sorjegy-kölcsön 115.75 116.25
9. Tiszaszabályozási és szegedi sors- 

j e g y .................................................. 109.80
1 0 . Osztrák járadék papírban . . . 74.75 74.95
t i . Osztrák járadék ezüstben . . . 75.55 75.85
1 2 . Osztrákjáradék aranyban . . . 93.40 93.60
13. 1860-íki osztrák állam-sorsjegyek 

1 0 0  frtos ....................................... 132.75 133.—
14. Osztrák-magyar bankrészvénv . . 819.— 821.—
15. Magy. hitelbank-részvénv . . . 306.50 307.—
16. Osztrák hitelintézet-részvény . . 309.— 309.50
17. Cs. és kir. a r a n y ............................ 5.67 5.69
18. 20-frankos arany (Napoleond’or) . 9.53 >/, 9.54
19. Német birodalmi márka . . . . 58.85 58.90

IP écsi szinJb.áz.

Vasárnap, 1882. márczius 19-én adatik:

Vén bakancsos és 9a a huszár.
Eredeti népszínmű dalokkal, 3 szakaszban. 

Irta: Szigethy József, zenéjét Bognár I. 
Kezdete 7 órakor.

Laptulajdonos Ramazetter Károly. 
Felelős szerkesztő Bolgár Kálmán.

Nyilttér.

Nyilatkozat.
A „F . Z .“  tegnap este megjelent számában Plei- 

ninger Ferenez és Németh József urak egy nyilatkoza
tot tesznek közzé, mely szerint Erreth János nr, egy, 
a lapomban „Hauptrefler“ czimü közleményben magára
vett sértésért rajtam teljes elégtételt vett. Nehogy a perfide 
homályos tartalmú nyilatkozat félreértessék, egyszerűen 
kijelentem, hogy a dolog ebben á ll : Erreth ur nevezett 
urak jelenlétében megjelent irodámban s felvilágosí
tást követelt a „czikk“  iránt, én elismertem, hogy 
azt én Írtam, kész lévén akár lovagias, akár sajtóper 
utjáni elégtételt adni; erre ö sértő szavakkal illetett, 
mire én ngyanily mértékben a sértéseket viszonoztam. 
Ha Erreth ur vagy tanúi kívánják, kész vagyok az ál
talam mondottakat nyilvánosan is ismételui ; megjegyez
vén, hogy nekem tanúim nem voltak s annak amit mondok, 
mindig ura leszek,

Pécsett, 1882. márczius 19.
Bolgár Kálmán.

I Erzsébet szálloda
Budapest, IV. kerület egyetem-uteza.

E kitűnő fekvésű szálloda, szemben az I. hazai takarékpénztár épü
letével, a királyi tábla, valamint az egyetem tőszomszédságában, utasok
nak kiválóan ajánlható. — Közvetlenül előtte társaskocsik közlekednek a 
vaspályához.

Egészen újonnan berendezett szobák 70 krtól fölfelé.
Csinos kávéház és olcsó étterem a szállodában.

Tisztelettel

S e h m i d t  Ferenez,
szálloda tulajdonos.

45

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 - ü z l e t
Fiúméban

ajánl legújabb aratásból, kitűnő minőségű illatdus

k á v é t
minden posta-állomásra szállitva, dij- és vámmentesen, 
utánvéttellel, güngyöletekben 4*/, kiló tiszta sulylyal, a 

következő jutányos árak mellett:
Egy kiló Rio .

„ „ Santos
„ „ Java
„ n Ceylon
„ „ Mokka

1 frt 32 kr. 
1 , 36 „
1 * 52 „ 
1 , 8 5 ,
2 „ 10 „

1—3

Nagyobb megrendeléseknél megfelelő árengedmények. 
Továbbá eredeti

o l a s z  r l z s t .
Egy kiló i-ső rendű Romagna á — frt 37 kr.

„ „  Il-od „ „  á — frt 34 kr.

Ügynökök kerestetnek.

Engel és Stern.

Van szerencsém a n. é. közönség becses tudomá
sára juttatni, hogy a

tavaszi \ i m  á r r á  ü E t t n t t
és nagy választék áll a t. közönség rendelkezésére a 
legújabb ízlés szerint, utazó bőröndökből, minden más 
utazó-kellékekből, úri napernyőkből, virágtartók és virág- 
cserepekből, sörkészletek és sörös poharakból úgy pri
vát, mint vendéglői használatra és

valódi lignumxantum kugli golyók
minden versenyt felülmúló olcsó árakban.

Magam a n. é. közönség becses pártfogásába 
ajánlva, maradtam teljes tisztelettel

1-3 E a . c 2 3 . e r  E .
Pécsett, Széchényi-tér 17. szám, Zsolnai-bazár alatt.

Karpf Marton
szaToó

Pécsett, tirály-nteza, a Lyceam-épiletlien,
ajánlja

úri- és női divat-áru üzletét
s legnagyobb választékú

kitűn ő  minőségű szöveteit
Vidéki megrendelések elfogadtatnak s legnagyobb 

pontossággal pósta-utánvét mellett eszközöltetnek.

Nemtetsző áruk visszavételek-

■
i
i

m  m m b -b  ■' M.. ■  i l / l . l
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Van szerencsénk a t. ez. közönség becses tudomására hozni, hogy a helybeli piaczon, a Király- ^  

utczai 10. számú Dr. Schw arcz-féle házban ^

K A L A P -  és  C Z I P Ö - T A R T  \
nyitottunk, melyben a legszolidabb budapesti, bécsi és külföldi gyártmányú férfi- és gyermek-kalapokat, vala- 
mint férfi-, női- és gyermek-czipőket nagy váhisztékban tartani fogunk. ■

Ajánlunk egyszersmind nagy készletben levő különleges, azaz finomabb minőségű férfi-fehérneműinket, ^  
u. m. ingeket, gallérokat, kézelőket, továbbá esernyőket és gummiköpenyeket, valamint minden e szakba vágó P  
czikkeket a legjutányosabb áron. Mély tisztelettel ^

Krausz Sándor és Társa. J
Vidéki megbízások gyorsan és lelkismeretesen teljesittetnek. M

A legolcsóbb, legterjedelmesebb, legdiszesebb magyar heti lap. 
Egészen ingyenes regénymelléklettel,

külön „DIVATLAP11 és külön „GAZDASÁGI és HÁZTARTÁSI11 lap!

Gyönyörű jutalomképek. Megjelenik tízezer példányban.

Előfizetési felhívás

KÉPES CSALÁDI LAPOK
s z é p i r o d a l m i  é s  i s m e r e t t e r j e s z t ő  k é p e s  h e t i l a p r a .  

l̂ Eegjelen. minden, vasárnap.

U

A Képes Családi Lapok“ 1882. ápril 1-én a negyedik évfolyamnak 
nj negyedébe lép. Ez alkalomból felhívjuk az olvasó közönség figyelmét 
közkedveltségben álló szépirodalmi képes lapra. —  A Képes Családi Lapok11 
hetenkint három Ívnyi tartalommal, legdiszesebb kiállításban, csinos színes 
borítékban jelen meg. — Minden száma sok művészi kivitelű képet hoz. — 
A főlapban közöl elbeszéléseket, költeményeket, rajzokat, egy kitűnő eredeti 
regényt, életképeket, stb. Minden számhoz egy ívnyi külön regény-melléklet 
könyvalakban. Havonkint a ,,Növilág“ ez. divatlapot és „Gazdasági és 
háztartási lapot" is hoz ingyenes mellékletképen. — A borítékon sok érde
kes, mindenfaju talányt közöl. Kérdések, feleletek, ajánlatok stb. czimű 
rovatok állanak a közönség rendelkezésére. — Minden negyedévben gyö
nyörű színes műmelléklet egészen ingyen.

2— 3 Már ez évfolyam 6 -ik számához:

SZ. P R I E L L E  K O R N É L I A ,
és a 24-ik számához

FEL EJK I N É - M U N K Á C S I  F L Ó R A
jeles művésznők szinnyomatu díszes arczképeit adtuk előfizetőinknek egészen

ingyen
Mutatványszámot kívánatra bárkinek bérmentve küld a kiadóhivatal.

Előfizetési ár: Egész évre 6 frt. — Félévre 3 frt. —  Ne
gyedévre I frt 50 kr.

MEHNER VILMOS kiadóhivatala, Budapest, papnövelde-utcza 8 -dik szám.

2?etro"^7-its F é r  ' m e z
b á d o  g o s

Pécsett, az irgaluiasnk templomának átellenébeu.
Ajánlja magát a szakmájába vágó mindennemű 

munkákra:

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

Mindennemű R é g i  z o n g o r á k
0 n g 0 P á beeseréltetnek

és a
harmoniumok v l j  a , l £ l r a ,  1 .
t a i  a.

[Ugyanitt kaphatók zenélő 
Iszelenczék H e l l e r  H. Bern 
’hires gyárából, gyári árakon.

Zongora
kölcsön intézet.

G y á r f e l o s z t á s  köve t kez t ében

gyári árakon.
Van szerencsém a tisztelt közönségnek tiszteletteljesen 

tudomásul adni, hogy alább elsorolt árrukat egy renommi- 
rozott gyámoktól, ki üzletét végkép beszünteti, eladás végett 
átvettem s azokat határozott gyári árakon — melyek mel- 
lett a t. vevők 25°/0-kot megtakarítanak — elárusitni fogom.

A  készlet következőkből á ll:
300 drb. valódi rumburgi gyolcs.
200 
500 „ 

1000 „ 
100 „ 

60 „ 
30 „ 

2000 tzt 
800 „

és 10/4 széles gyolcs-lepedő. 
6/4 széles tiszta creasz-gyolcs. 
i/i széles tiszta creasz-gyolcs. 
tiszta ezérna ágybeli-grádl.
61 és 8/4 görfüggöny-grádl.

ege sz

vizszivattyúzással és anélkül 6 írttól fölfelé, készlet
ben tartatnak:

F ü r d ő s z o b á k
teljes berendezése a legjutányosabban elfogadtatik; — 
valamint

Cseréptetőztetés
is. — és tetőzetek tatarozása.

\
I

I

l

8/4 fehér és szürke damast-asztalnemü. 
vászont damast-asztalkendö. 
vászon damast-asztalteritö, ®/4-töl 
10/4 nagyságban.
vászon damast törölközők, minden nemből. 

700 drb. 23 méter damast-törölközők.
450 tzt, fehér vászon-kendők.

1500

^  Fenti czikkek kiválólag alkalmatosak ke l e n g y é kr e ,
^  mert ritkán kínálkozik alkalom ily kitűnő minőségű kelen- SÍ 
jjP gyék, ily olcsó árakon összeállítására. — Az illető gyár 

majdnem egyedül állt azon jóhirben, hogy árui v a l ó d i  
^P t i s z t a  g y o l c s s z ö v e t e k ,  amiért én a felelőséget ^  
L® örömest elvállalom.
H  Egyidejűleg bátor vagyok a t. ez. közönség becses j§^ 

figyelmét nagy választékú seyem-, posztó- és divat-áruezik- p® 
keimre felhívni, melyeket szintén rendkívül olcsó árakon adom. É

K\
Mély tisztelettel

P A U N Z  A D O L F
Pécsett, Széehényitér Zsolnay-féle bazár épületében.

Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan teljesittetnek 
ut ánvét  mel lett .  Az eshetőleg tetszést nem nyert áruk 
mindenkor teljes készséggel becseréltetnek.

\JM2
Ramazetter K. köuyvnyomdája Pécsett.

/ '■ /f l


