
l-sö évfolyam, 6-ik szám. Péntek, január 13-án, 1882.
Előfizetési árak:

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

Hirdetési árak:
A négy-hasábos petitsor

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

Hirdetés-bélvegár 30 kr.

PÉCSI LAPOK.
Vegyes tartalrrvu. lap.

Hirdetések felvétetnek
Uppelik A., Sclialek Henrik, 

Haasenstein és Kogler. 
Musse Kezsii bécsi; —  (iolil- 
hergel' A. B. budapesti; —  

(i. L. Üauhe 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 Bamazetter Károly kiadóhivatalában holtiv-közben a könyvnyomda mellett.

Egyes szánt
Szerda- es pénteki kiadás 5 kr. 

vasárnap 10 kr.

Előfizetési felhívás
a „Pécsi Lapok" vegyes tartalmú lapra. 

Megjelenik hetenkint háromszor: 
vasarnap egész iv, szerdán és pénteken féliv tartalommal. 

Előfizetési tíij: egész évre 3 frt.
félévre 4 frt 
negyedévre 2 frt.

Az előfizetések bármikor megkezdhetők: a díj a ,,Pécsi 
Lapok" kiadójához Ramazetter Károlyhoz Pécsett in

tézendő.
Egyes szamok a kiadóhivatalban, úgy Weidinger N., 
Valentin K„ Traub B. és társa és Böhm M. urak könyv
éé papirkereskedéseikben, valamint az indóház melletti 
llohánytözsdében kaphatók, vasárnapi 10, szerda- és pén

teki számok 5 krjával.

Mohács, jau. 11. 1882.
Mohácsról írok, megyénknek székhelye 1 

után legnépesebb és sok tekintetben legki- 
valóbb helyéről. És mi természetesebb, hogy 
gyászdalt kell énekelnem ? Hírünk van, de 
ez a hír rajtunk száradt, évszázadok alatt 
nem történt semmi, hogy a gyászos emléke
zet ne súgta volna egyszer is fülünkbe: 
sóhajtva köszöntlek ! Zengettek rólunk dalt, 
de mindig szomorút. És szerencse, hogy 
poétáink csak távolból daloltak. mert 
itt minálunk megtörténhetett volna, hogy 
Lajos király módjára örökre benrekedtek 
volna a feneketlen sárban. Nem hisszük, 
hogy lenne v á r o s ,  mely oly keveset haladt

volna mint Mohács, mely oly végtelen ke
veset áldozna emelkedéséért, csinosodásáért, 
közhasznú intézményekért, mint a mi Mo
hácsunk. mely oly kevéssé lenne büszke vá
rosi voltára, mint Mohács. De hiszen Mo
hács szegény város! Nincs csak egy Du
nája, nincs más összeköttetése e vízi úttal, 
mint éppen Bácskával, Tolnával fel Buda
pestig, nincs csak egy vasútja, de mivel 
fűzi az össze ? . . . c s a k az Alfölddel, c s a k  
Slavóniával. Nincs hatalmas szénlerakó he
lye és kereskedése, nincs szigetje, nincsenek 
földjei — szegény egy város Mohács.

Ne gúnyolódjunk. Mondjuk ki bátran 
és nyíltan, hogy Mohács városa minden elő
nyös poziczió daczára szörnyen hátramaradt. 
És miért ? Csak három okot hozok ezúttal fel. 
A községi képviselők élén a bíróval nem akar
nak (miért mondanék nem képesek) aunak 
tudatára jönni, hogy egy városnak más, ne
mesebb feladata is van, mint a napról-napra 
élés, meg a szigeti „Mocskoson" való fel
ügyelet, hogy tenni, dolgozni és mindenek 
felett áldozni kell, hogy az anyagot ki kell 
dolgozni, sőt ha szükséges, teremteni is kell. 
Vagy nézzük a legutolsó képviseleti gyűlés 
tárgyait és a tanáeskozmány eredményét? 1. 
kérdés: megtartatnak-e a mezei csőszök és 
hegyi pásztorok a jövő évre ? Hogy egy ily 
kérdés csak vita tárgyát is képezheti egy

városban, — hol egyetlen egy lopás, fa or
zás, erdő vagy legelő letaroltatás nem tör
ténik, hiszen a szigeten valódi paradicsomi 
állapot uralkodik! Megtartották a szegény 
csőszöket, sőt még egyet hozzájuk is vettek,

; mert szó ami szó, szükség van ilyen csősz- 
félékre, aztán 50 forint egy évre nem a vi
lág. 2. A szigeti töltés javítási mnnkálatai 
f  o ly  ta 11 áss a nak - e ? Megkezdették, de 
hogy folytassák-e, az már nagy kérdés, hi
szen az idén alig vau hó, talán nem is lesz 
áradás — hátha felesleges ? A 3-ik tárgy az 
már a legérdekesebb. A f ö u t c z a  egyik 
részének, úgy a v á r o s h á z t ó l  a gőz- 
hajóállomásig az útnak kivilágítása jővén 

I szóba, nagylelkűen megszavaztatik a szük- 
| séges 70 forint (!), miután a polgárok ön

kényt magukra vállalták a világítást. Ks 
ezek egy nagyobb, tekintélyesnek látszó vá
ros községi képviselőtestület gyűlésének leg- 

1 kiválóbb tárgyai: alig megy keresztül a 
| csőszök megtartása, kicsibe múlt, hogy a 

védmunkálatok folytatása elrendeltetett és 
1 végre egyes háztulajdonosok kegyére kell 

bizni. hogy a lég járatosabb utczák, úgy a 
| hogy kivilágittassanak. Apró-cseprő dolgok, 
1 nagyobbat létesíteni, fejlődni, haladni, emel

kedni, arra semmi törekvés, sem pénz, sem 
jó szándék. Egy kórház, egy kisebb gynn.a- 
sium, egy jobb leánynevelö intézet alapi-

Táreza.
Ascanio.

Pumas 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.

I.
Az utcza és a műterem.

(Folytatás.)
Könnyen beláthatni, hogy ha egy sze

relmes ■ y  terveken töri fejét, az nem tekint 
akadályokra.

Fi tál emberünk is egészen meg volt 
lepetve, midőn az óra négyet ütött s az ör 
felváltatott.

Az uj csendőr elkezdé örállását s a 
fiatal ember is újra a magáét. A dolog vá- i 
ratlanul jól ütött ki arra nézve, hogy el ne j 
menjen attól kedve: azért is tehát az első- ; 
nél nem kevésbé gazdag anyagba kezdett, j

— Mily szép ö! mily kellem van tar
tásában ! mily szemérem mozdulataiban! mily 
szíiziesseg vonásaiban! Nincs a világon a 
nagv Leonardo da Vincin vagy az isteni 
Raphaelen kívül senki, ki méltó lenne e 
tiszta és szűzies teremtményt lefesteni; még 
ezeknek is legszebb eszméjüket kellene igénybe ; 
venniük. Oh Istenem, miért nem vagyok én 
festész, a helyett, hogy vésnök, szobrász, 
érezőn tő, ötvös vagyok! Ha festész volnék, 
nem kellene-e először is szemeim előtt állnia, 
hogy arczképét festhessem. Szünet nélkül 
látnám nagy kék szemeit, szép szőke haját,

fehér arczát, karcsú termetét. Ha festész 
volnék, minden festményemben szerepelne ö, 
mint szerepelt Fornarine Sanzio és Lucretia 
André del'Sarto festményeiben. S mily óriási 
különbség közte s Fornarine között! azaz, 
bogv egyik sem méltó az ő sarujának kö
telékeit megoldani. Először is Fornarine . . .

A fiatal ember még nem végezte be 
összehasonlításait, melyek, mint könnyen be
látható. hölgye előnyére ütöttek ki, midőn 
ismét hangzók az óra.

A második őrt is felváltották.
— Hat óra. Különös, mily gyorsan mu- i 

lik az idő! mormogta magában. S ha ily ; 
gyorsan múlik, ha az ember reá várakozik, , 

i mily gyorsan múlhat el társaságában! Oh! j 
Ha társaságában volnék, öt nézném folyto
nosan, s az órák, napok, hónapok, az élet 
észrevétlenül múlnának el. Mily boldog élet 
volna ez Istenem! S a fiatal ember elra
gadtatása nem szűnt meg, mert művészi sze
mei hölgyét, noha ez nem volt jelen, való
ságban látni képzelék.

Felváltották a harmadik őrt is.
Valamennyi egyház órája elzúgta a 

nyolez órát, s az árnyék szemlátomást nö
vekedett, mert minden körülmény feljogosí
tani látszik minket, hogy háromszáz év előtt 
is a júliusi alkony épp úgy szállt le, mint 
napjainkban; de mi inkább meg fog lepni, ; 
az a tizenhatodik század szerelmi hőseinek l 
állhatatossága. Minden életerős volt akkor, 
s a fiatal és erőteljes lelkek ez időben épp 
úgy nem álltak meg szerelem dolgában fél
úton. mint nem művészet vagy háború dől- > 
gában. I

A fiatal művész türelme végre is, mert 
most már tudjuk, mi volt hősünk foglalko
zása, meg lett jutalmazva; ismét kinyílt a 
Chatelet kapuja, most már huszadszor, de 
ez alkalommal, hogy kibocsássa azt, kire az 
ifjú várakozott. Ugyanazon felügyelőnő volt 
oldalánál, s mi több, két fegyveres törvény
szolga kisérte tiz lépésnyi távolból.

Ismét azon útra térének, melyet három 
órával ezelőtt tettek meg; végig mentek 
ugyanis a port-an-Change-on, a Barillerie- 
utczán, a szt.-Mihály-hidon s a folyampar
ton ; de nem tértek be az Augustinusokhoz, 
hanem háromszáz lépésnyire innen, egy sa
rokban megálltak egy roppant nagy kapu előtt, 
rneiy mellett egy kisebb ajtó volt. Az ud- 
varmesternö kopogott s a kapus kinyitó az 
ajtót. A két törvényszolga mély meghajlás 
után visszament a Chatelet felé vezető útra, 
s művészünk orra előtt másodszor csapták 
be az ajtót.

Minden valószínűség arra mutat, hogy 
itt maradt volna másnapig, mert ábránd
jainak negyedik részét kezdte el; de a sors 
máskép határozott, mert egy hecsipett haza
ballagó beléje ütközött fejével.

— Hej, barátom ! szólt az idegen, meg
bocsáss, ember vagy te vagy sarokkő ? Ha 
sarokkő vagy, tisztelem jogaidat; ha ember 
vagy, ki az útból előlem!

— Bocsánat, felelt a fiatal ember, ide
gen vagyok és . . .

— Oh ! ez már más ; a franczia vendég- 
szerető, s azért bocsánatot kérek öntől; ön 
idegen, jól van. Minthogy megmondta ki ön



Pénteken.

tása, az utczák kellő kövezése, az utak já- | 
ratosabbá tétele, a világítás általánosítása, 
a városházának kiemelése jelen rozzant és 
ijesztő állapotából, az eddigi jótékony intézetek 
istápolása, fejlesztése és sok más egyéb ily 
közhasznú okszerű kérdés miért is jönne 
szóba? Úgy tartják, mint a régi nóta mondja: 
legyen úgy, mint régen volt; éljen a barát
ság! És hiányzik az erős intéző kéz. a te
remtő és mozgató erő; a miként hiányzik 
az áldozatkészség.

Ez volt az első ok.
A másik társadalmi életünk fonáksá

gaiban rejlik. Az intelligens elem és a pol
gárság között nincs meg a kellő egyetértés 
és összetartás. Örökös czivakodás, személyes
kedés, apprehensio, sőt gyűlölködés osztja 
meg magát az intelligentiát is, úgy, hogy , 
a legszükségesebb reform is megtörik egy
szerűen családi tekintetek miatt, s amig 
egvrész annak daczára is összetartana, a 
másik a néposztálynál keres támogatást 
conservativ szellembeni ellentallasanak tá
mogatásául. Így azután semmi sem történik 
legfeljebb egy-egy primitív tánczestély za
jában oszlanak el nehány órára az aggályok, 
hogy másnap annál hatalmasabban gyullad
jon ki a szikra.

Mohács lakosainak nagy részében hiány
zik az akarat a nehézségek leküzdésére, j 
hiányzik a város felvirágoztatása iránti lel
kesedés és nincs meg bennük az igyekezet, 
felülemelkedni a magánérdeken. Közönyös
ség és tespedés mindenütt, minden téren.

A harmadik ok ebből kifolyólag az. 
hogy Mohács megszűnvén rendezett tanácsú ' 
város lenni, kizárólag alá van rendelve a 
megyei gyámkodásnak. Az önállóság hiánya 
megzsibbasztja a legnemesebb törekvést is.

Ezeket említettük. Van még elég — 
sok is; a hibák és mulasztások egész légiója 
áll előttünk. De nem akarjuk a szomorú 
nótát végig énekelni — eleget okulhatnak 
a fennebbi három strophából. Még csak annyit, 
hogy örömmel üdvözöljük a „Mohács és 
Vidéke11 ezimü uj lapot, mely a közszellem

meg kell magamat is neveznem. Én iródiák i 
vagyok s nevem . .  .

— Bocsánat, szakitá félbe a fiatal mii- ' 
vész, mielőtt tudnám ki ön, szeretném tudni i 
hol vagyok.

A  Nesle kapuja előtt, kedves bará
tom, és ez a Nesle-hotel, szólt a diák. sze
meivel intvén a nagy kapura, melyet az 
idegen nem tévesztett szem elöl.

— Jól van. S hogy a szent-Márton-ut- 
czába érjek, a hol szállásom van, szólt sze
relmesünk, mondani akarva valamit, hogy 
társát lerázza nyakáról, merre kell mennem ?

— Szent-Márton-utcza? mondja ön. Jöj
jön velem, majd elkísérem, épen arra me
gyek én is, s a szent-Mihály-hidon meg fo
gom mutatni az ön útját. Mint mondtam, 
iró diák vagyok, s a Pré-aux-Cleres-böl jő- I 
vök, nevem . . .

— Tudja talán ön. hogy kié a Nesle- | 
hotel ? kérdezé a tiatal ismeretlen.

— Hogyne! mintha nem is járna az 
ember az egyetemre! A Xesle-hotel, tiatal 
ember, királyunké, jelenleg azonban a párisi 
prévot. Róbert d'Estourville birtokában van.

Hogyan ! ' itt laknék a párisi prévot! 
vete közbe az idegen.

Nem mondtam én. liam. szólt a diák. 
hogy a párisi prévot itt lakik ; a párisi pré
vot a (irrand-Chatelet-ben lakik.

Ah ! A Grrand-Chatelet-ben! Ez már 
más. De hogy van az, hogy a prévot a 
(-írand-Chatelet-ben lakik, s a király mégis 
neki hagyja a Nesle-hotelt ?

ébresztését tűzte ki programúiul, üdvözöljük 
főleg akkor, ha csakugyan az egyenetlenség 
és súrlódások megszüntetésére fog hatni.

Újdonságok.
Hivatalos magyar vasúti menetrendkönyv.

Már hosszabb idő óta érezhető volt azon 
hiány, mely a magyar vasutak menetren
déinek közzétételénél fennállott. Az utazó 
közönség ugyanis az erre vonatkozó adato
kat csakis a Bécsben megjelent német szö
vegű „Conducteur“böl vehette ki, mert egy 
magyar könyvnek kiadásával ez időig nem 
foglalkozott itthon senki sem. — F. é. január 
kezdetétől „Útmutató a magyar és közös 
közlekedési-vállalatok hivatalos menetrend
könyvhöz11 ezimü könyvecske kiadása által 
ezen hiány pótolva leend. A könyv 8— lő 
szer fog 13 8 centimeteres igen ezélszerü alak
ban megjelenni s közölni fogja a magyar, 
közös- és osztrák-vasutak, valamint a kül
földi csatlakozó pályák menetrendéit, a posta- 
összeköttetéseket, gőzhajók menetrendjét s 
valamennyi e szakba vágó általános érdekű 
közleményeket, nemkülönben Magyarország 
és Közép-Europa vasúti térképeit. — Egy 
példány ára 50 kr. s minden könyvkereske
désben kapható lesz.

A szállítási árak feljegyzése a vasúti- 
menetjegyekre. A kereskedelmi-ministerium 
felhívására a vasúti-igazgatóságok képvise
lőiből a fenntjelzett ezélra alakult bizottság 
e napokban azon módozatok megállapítása 
czéljából tartott értekezletet, melyek megfigye
lése illetőleg kitüntetése mellett a szállitási- 
árak feljegyzése a menetjegyekre megtörtén
hetnek. Az értekezlet a következő pontokra 
nézve jutott megállapodásra: A belföldi és 
csatlakozási forgalom számára készítendő uj 
menetjegyek a szállitási-ár rá juk nyomtatott 
megjelölésével lesznek kiadandók; az árak 
a kincstári bélyegilleték és szállitási-adó 
beszámításával nyomtatandók é. p. külön az 
egész- és külön félmenetjegyek : kitüntetendő 
lesz végül a menetjegyeken az is. váljon a 
megjelölt szállitási-ár a személy- vagy gyors
vonatokra vonatkozik-e, valamint az is, hogy 
az ár papírban vagy ezüstben értendö-e. 
Ezen a közönség kívánalmainak mindenben 
megfelelő intézkedésnek érvénybe hozása a 
legközelebbi időben várható.

Siklósról írják nekünk : Egy hentes ro
konától csinos leányt fogadott örökbe és azt 
már fi éven át a magáénak vallotta. E leány

Pécsi Lapok.

Annak az oka következő. Lássa, a 
király egykor a Nesle-hotelt kormányzónk
nak, egy igen-igen tiszteletreméltó férfiúnak 
adta. ki gondot viselt az egyetem kivált
ságaira s ítélt a lehető legatyaibb módon 
annak pőréiben : folséges hivatal! Szeren
csétlenségére azonban a kitűnő kormányzó 
oly igazságos, oly i agyon igazságos volt. . .  
irányunkban, hogy már két éve megszüntet
ték hivatalát azon ürügy alatt, hogy szun
dikál a kihallgatásokon . mintha a kor
mányzó név nem az á s it á s szótól venné 

: eredetét, j  Állása tehát meg lön szüntetve, 
j s a párisi prévot bízatott meg az egyetem 
! védnökségével. — Ugyancsak tinóm védnök! 
j mintha mi nem tudnók magunkat megvédeni!

Tehát az említett prévot, — hallod, ugy-e 
I tiam ? — az említett prévot, ki nagyon kap

zsi, azt Ítélte, hogy tekintetbe véve, miként 
ö reá szállott a kormányzói állás, ö örököse 
a kormányzósággal járó birtokoknak is, és 
szépen elfoglalta madame d’E 1 a m p e s 
pártfogásával a nagy és kis Nesle-t.

Es az ön szavai után Ítélve, ö még 
sem lakik benne.

— Dehogy lakik a zsivány; azonban 
mégis azt hiszem, hogy a vén Cassandrának 
egy. nem is tudom már Colombe, vagy Colom- 
bine nevű leánya vagy unokahuga lakik ben
ne, kit a kis Nesle valamelyik zugába csukott.

*i Magyarra le nem fordítható szójáték: az e 
helyütt értett ,,kormányzó11 franeziául „bailli11, ásítani 
pedig ,,baillir.“  a  f n r d .

(Folytatás következik.)

úgynevezett barátai és barátnői biztatására 
már huzamosb idő óta pénzt — mely eddig 
már nagyobb összegre rúg — tett félre, 
melyet ismerőseinél letéteményezett, kiknek 
e szívességért hús, zsir s más a háznál ta
lálhatókkal szolgált. Házi tolvajlásairól ren
des könyvet vezetett, mely most a házigazda 
kezeibe jővén, az egész szép gazdálkodás 
napfényre jött. Az egész csinos társaság teg
nap vándorolt a piaczon levők legnagyobb 
megbotránkozására fedezett alatt a járásbi- 
rósági börtönbe, a hol elég idejük leend az 
enyim és tied közötti különbség delinieziójára.

A baranyai bank felszámolásának mi
ben állása iránt több részről kérdés intézte- 
tik hozzánk. Mi ugyan kutató rendszert 
nem követünk és csak positiv híreket emlí
tünk fél e helyen, de ez egyszer kivételt 
kell tennünk és a megszomorodott részvé
nyesek nevében időszerűnek látjuk megkér
deni: mikor lesz már vége annak a huza
vona liquidationak ? Egy kellő adatokkal 
ellátott felvilágosítást szívesen közlenénk.

A székesegyház restaurálásáról. Schmidt 
épitész ur nagyban foglalkozik a tervek el
készítésével s nem sokára be is fogja teljesen 
végezni tervezeti-munkálatait, melyek több 
mint egy féléven át folytonosan foglalkoz
tatták. A tervezetek mintegy 8—10 lapja 
már beérkezett a püspöki-caneelláriába s 
több szakértő által megtekintetvén, nagy 
megelégedéssel fogadtatott. — Schmidt m1 ter
vezetének elkészítésében azon volt és azon 
van ma is főleg, hogy az egységes styl hát
ránya nélkül mentői kevesebb rombolást kell
jen végre hajtani, hogy igy a tetemes költ
ség némileg enyhébbé váljék. A tervezet 
több retortán fog keresztül menni s még 
mindig függőben van, hogy a munkálatok 
ápril hó 1-vel megkezdetnek-e? noha az el
határozás és erős akarat meg van hozzá.

Baleset. A Pécsváradra vezető ország
úton. közel városunk vámsorompójához, egy 
a városba igyekvő kocsi az országúiról lezu
hanván, a rajta ülök kemény sérüléseket 
szenvedtek, a kocsi pedig összetörött. Ez al
kalomból figyelmeztetjük ez útra az illető 
közegeket; az úgynevezett „Amerika“ csár
dától kezdve az Éva szoborig terjedő útrészen 
egyetlenegy korlát, oszlop vagy kerékvetöfa 
nincs, az országút pedig egyes helyeken 
majd 3 méterrel magasabb lévén a termé
szetes terrainumnál, a lezuhanás veszélye 
annál nagyobb, mert a vámháznál, különö
sen hetivásárkor, összetorlódott terhes sze
kereket kikerülendő, a kocsik egész az ut- 
szélre kénytelenek szorulni, hogy könnyebben 
és hamarább a városba juthassanak.

Szép mulatság. A kolóniában is meg
kezdték a farsangot. Bált rendeztek múlt 
vasárnap a nagy korcsmában a munkások; 
szokás szerint azonnal verekedni is kezdtek, 
és a bál folyamában oly kitünően mulattak, 
hogy egy pár tánezost az utczára dobtak 
ki, egyiküket pedig úgy eldöngették, hogy 
most a kórházban kénytelen egy pár hétig 
báli jó kedvét kiheverni.

A sétatér szépítéséhez püspök ö nagy
méltósága nagylelkűen még azzal óhajt, mint 
mondják, járulni, hogy kertjének a sétatérre 
néző éktelen falécz-keritése helyébe igen 
csinos vasrácsozatot alkalmaztat, mi által a 
sétatér csakugyan rendkívüli sokat nyerne.

A városi zene-iskola zárvizsgája. F. hó 
11-én tartatott a belvárosi közs. népiskola 
zenetermében a közs. iskolaszék kiküldöttei
nek jelenlétében és Bubreg Antal iskolaszéki 
tag elnöklete alatt a zeneiskola évi zárvizs
gája. Feltűnőnek látszik, hogy se a tanév, 
se a polgári évnek nincs vége és zárvizsga 
tartatik. Ennek oka azonban abban kere
sendő, hogy két évvel ezelőtt a helyi iskolai 
hatóság azt hitte, miszerint ezélszerübb, ha 
a zene-iskolában farsangban adja a szünetet, 
a rendes két havi szünet alatt pedig előadás 
tartatik, hogy így alkalom adassák a két 
havi szünetet — midőn a tanulók más tan
tárgy tanulásával nincsenek elfoglalva — a 
zene tanulására fordítani. Az iskolaszéknek 
ezen jó szándéka azonban nem vezet a ki-
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vánt sikerhez, mert a rendes nagy szünidő 
: Jatt alig járt egy-kettő a zene-iskolába s 
az is rendetlenül látogatta azt. Ily körül
mények között a tényleges zene-iskolai év 
is mindig a tanévvel kezdődött s igy far
sangban tartott szünet épen arra volt elég
séges, hogy a négy hó alatt tanultakat el
felejtsék és a szünet végével újból kezdjék 
a zene tanulását. A most tartott vizsgálat 
alkalmából meggyőződtek a kiküldött iskola- ; 
széki tagok, hogy ezen változtatni kell és 
ajánlani fogják a közs. iskolaszéknek, hogy 
ezentúl a zene-iskola is mindig a rendes két | 
havi szünidőben szüneteljen s most a tanítás j 
ezen iskolában is folytattassék. Nem kétel- j 
ködünk, hogy az iskolaszék a bizottság ja
vaslatának készséggel fog eleget tenni és igy 
zene-iskolánkban a haladást megakasztó ezen 
akadályt elhárítja. A jelen évben volt a j 
zene-iskolának 22 tanulója, kik közül kettő 
a középtanodát látogatja, a többi pedig a 
népiskola tanulója. Ezek közül alig van 
kettő, ki két-három évig látogatja, tehát 
majd mind kezdő. A bizottság — tekintetbe 
véve a körülményeket — az eredménnyel meg 
volt elégedve.

Nagylelkű alapítvány. Reinf'eld Sándor 
örökösei a ,,Rudolíínum“ árvaház javára 500 
írt. alapítványt tettek.

A zálogházakra nézve, mind halljuk, a 
tőr. és kereskedelmi-ministerium akként ha
tározott. hogy egyelőre a biztosíték 2000 írtba 
a kamat pedig 24, illetve 36 százalékban 
állapittatik meg. E kérdésre esetleg vissza
térünk, lm az ügy a pénzügyi bizottság tár
gyalása alá kerülend.

Apró hírek. P e p i ,  a híres elefánt, ki 
lehetővé tette, hogy rPerozes“-t h é t s z e r  
egymás után élvezhesse a jó Ízléshez szokott 
közönség — Eszékre vándorolt. — H a l á 
l o z á s .  Neumayer darázsi jegyzőnek a bel
városi elemi iskolába járt fia diphteritisben 
elhunyt. E hó 11-én temették el. — Adó -  j 
má n y .  Püspök ő nméltósága a helybeli ! 
színtársulatnak 100 forintot küldött aján- 
dokul. — H i lb e r t li K a r o l i n a  23 éves 
korában hosszas betegség után elhunyt. Teg
nap kisérték örök nyugalomra. — P e s k ó  
L a j o s  ügyvéd Dunaföldváron életének 31-ik I 
évében, házasságának 6-ik havában elhunyt. | 

A m e g y e i  közigazgatási bizottság e 
hó 16-án tartja ülését. — K i s h a j m á s o n  1 
egy 14 éves fin, ki az erdőben egy nagy 
fának leteritésében segített, a reá zuhant fa 
által agyon sujtatott. — K ö v e t t e  t ársát .
( iregorits János nyug. gazdatiszt e hó 11-én 
66 éves korában elhunyt. Nejét egy héttel 
élte túl.

A jogászbál.
— Szerda, január 11-én.

A százszorszép apró levélkéi lehulottak : 
tánezestély vagy bál, bál vagy tánczestély, 
tánezestély vagy bál. — tovább, tovább és az 
utolsó levélkén megakadt a bál .  Es lön bál; 
c sinos és elegáns. Az összetépett százszorszép 
lndyett, egy kis bokréta, a szép, kedves vi
rágokból. Az üde fiatalság, a legkellemesebb 
frisseség, ez jellege a jogászok báljának, itt 
még csak kinyilóban a virág, e bál a farsang 
kikeletje. Az első fellépés bája, a szárny pró
bálgató kísérlet naivsága oly meglepő élve
zetes jelenség, mely kiváló előnyt biztosit e 
bálnak. Itt még n’nes helye a számításnak, a 
jövő iránti tervezgetésnek. az ifjúság kedé- 
jyessége a legártatlanabb mulatsággá teszi: 
tánezolnak hévvel, szenvedélyesen s a táncz- 
han csak az idealisnms nyilatkozik, minden 
önzés, követelmény, tettetés és csalódás nélkül.

A hírhedt rendszabályok nem hagytak 
nyomot a mi jogászainkon, nem törték 
meg őket, ma is. mint mindig, szívesen 
tánezolnak és velük még szívesebben kerin
genek. Egy hibájok van, hogy kevesen 
vannak. Es végre is , ha sokan beléjük 
kötnek is. úgy állitván, hogy a mai fiatalság 
nem az többé, a mi volt, ez bizony nem is 
egészen az ö hibájuk, változott az idő, más 
világ van most, változtunk mi is mindnyájan;

V eesi Lapok.
de ma mégis a régiek ők: szól a zene. három 
a tánez és mulat apraja-nagyja kivilágos-ki- 
viradtig. A jogászbálnak meg van az a sza
badalma : első, legérdekesebb és Ilire annyira 
körül van bástyázva a multakbóli corpus jutá
sok poragraphusaival, hogy — csak azért se 
fog ki rajta semmi gáncs és intrika, a jó ked
vet pedig a látogatás hiánya nem zavarja.

„A jogakadémia p o l g á r s á g a "  — ez 
önérzetes titulusnak biztos alapja van, ko- i 
molyán léphet fel a mamák előtt, de mikor j 
rázendül a zene, vége a komolyságnak. Az ; 
első polgári kötelesség ma nem a nyugalom, 
hanem a fáradbatlan tánez; a jog definiá
lása ma az: mulatok, hogy mulattassak; a 
törvénykönyv egy apró, aranybetűs lapocska. : 
melyben az első §-us — a csárdás s ez még : 
rövid, hosszabb már a rezgő és leghosz- 
szabb a négyes, no meg a cottilion. melynek 
hínárjában nem egy botlik meg: a rendsza
bály : hódolni a kegyes háziasszonynak, ki 
szeretetreméltóan gondoskodik, hogy a sok 
szép virág ogytől-egyig bokrétába fűződjék; 
a szabályokat pedig a bálelnök és a rende
zőség ügyessége, tapintata határozzák meg.

A bált — mely egyúttal a megnagyob
bított ,.Hattyú" helyiségének ünnepélyes fel
avatása — S z i l y -  J e s z e n s z k y  I l o n a  ö 
nagysága nyitja meg. mint bálanya, méltó 
utóda e helyen édes anyjának, ki annyiszor 
volt leereszkedő nyájassága által a jogász
bálok gondos védnöke. Kedves biztató fel
lépése rögtön szívélyessé teszi a hangu
latot, mely fokozódik a bálanya Borcsa 
leányának kedves megjelenése által. A bál
anya toiletteje pompás; fehér selyem ruha
alj csipkékkel gazdagon díszítve, a felső 
ruha nehéz bordeaux-szinü selyem, szélén 
hímzett fehér rózsa füzérrel. Borcsa kisasz- 
szony ruhája kék tárlatán rózsákkal díszítve. 
A hatalmas bokrétát leteszi a bálanya. hogy 
csak az ö szebb virágaira gondoljon. Es a 
virágokat hozzák sorban, szálanként, páro
sán, illesztik, összefűzik, rendezgetik, mig 
kész a koszorú. A színek összejátszva, har
móniában egyesülnek : hófehér, ezüst szallagu 
csikókkal, kék, apró harmatos gyöngyökkel, 
rózsaszín, piros, sárga s van tarka-barka is 
elég. Könnyű, lenge sarlatán, simuló satin, 
repülő illusion a burok, itt-ott helyt foglal 
a selyem is; alakra: s z í v , pánczél, kerek; 
formára még mindig összevont, keskeny, test
hez illő. Födisz — a virág, haj ékül és ru
hákon egyaránt. De nincs pazarlás, erőlkö
dés, általánosan szép. csinos és egyszerű a 
toilette. Nehéz idők járnak, miért legyen hát 
megbánás a bál utógondolata ?

A tánezterem igen csinosan, bár egy
szerűen volt díszítve, fehér és rózsaszín be
vonattal, mely színek a ruháknál is ural
kodtak ; a teremhez történt pótépitkezések 
nem igen kedvező berendezésüek, úgy hogy a 
casino szép és f ű t ö 11 helyiségei nagyon 
hiányoztak. H i á n y z ó t  t egyébként itt más 
is s a mi fő, kevés volt a látogatók száma. A 
bírói karból egyetlen egy sem. az ügyvédek so
rából alig négyen voltak jelen, doctor-iigyvéd- 
jelölteket sem láttam ; e leczkét jogászaink 
még sem érdemelték meg! De kik voltak 
jelen kérdik olvasóink? I gy emlékezetből 
elősoroljuk a koszorú egyes virágszálait: 
(meglesve a második négyes alatt, melyet 
44 pár tánczolt) Jeszenszky Etelka. Szily 
Borcsa, Szily Ilka, Radnics Louiza, Boniperti 
nővérek, Hermáim nővérek, Ballus Jolán, 
Likl Ilka. Trepinyi Janka, Pichler Ella, 
Rédeky Flóra, Perezel Mariska, Varga Janka, 
Borovics, Platz, Obermayer, Jóó, Hilscher, 
Lammer, Franki, Buday, Gálovics, Hantosy 
és Wittenbart kiasszonyok. A fiatal asszo
nyok közül (hony sois qui maly pense) öröm
mel emlitjük meg Egry Ernöné, Girardiné, 
Dévényiné, Borsné, Lnkáesné urhölgyeket, 
— több fájdalom, nem is volt jelen.

És ezzel végeztem, bocsásson meg érte, 
a ki teheti.

Reméltem, hogy a casinó-1 tálról a láto
gatás tekintetében kedvezőbben referálhatok. 
Addig úgy is „rózsás" utón járunk X.

Idegenek névsora.
„Arany hajó'1 szálloda.

Kesber^ Joliann. magánzó Fiume. Kundegraber Ferenc/. 
kereskedő Grácz. Alt János, kereskedő Becs, ürivat Henrik, 
magánzó Grácz. Fischer Lajos, ügynök N.-Kanizsa, Varga i. 
ispán Siklós, Hirscli. igazgató Garda. Bolgár J., t. szolga- 
biró Dárda. Farkas T., orvos Dárda, Balasko N. jbiró Dárda. 
Gr. Monté Pieolo, magánzó Triest. Ratli Rudolf, kereskedő 
Brünn.

„Vadember*1 szálloda.
Maximovics W. utazó Vukovár, Herthy József, keres 

kedő Brood. Münszenty C , építőmester Mohács. Kundenszky. 
bérlő Triuitás. Rust Imre. ispán Detény. Weigl Ferencz. ven
déglős, Sehle. Br. Dőry. földbirtokos Dombóvár. Blau Zsig- 
mond, kereskedő Mohács. Baulovitz. ispán Biesérd, Márkus 
Samu utazó Budapest. Kraus Leopold, kereskedő Sásd. Kransz 
Anna magánzó Eszék.

^ é c s i  szájnJcLÁz.
Szombat 1882. január 14-én adatik:

T R 0 U B A D 0 U R .
Nagy opera 4 felv. Irta: Camarano Salva- 
tor, zenéjét Verdi József, ford. Nádaskai L.

Kezdete 7 órakor.

Laptulajdonos Ramazetter Károly.

Felelős szerkesztő Bolgár Kálmán.

Nyilttér.

Európa minden államaiban szabadalmazva
Légszesz-lángszabályozó.

L é g s z e s z-m e g t a k a r i t ó

RiiuaiiéczyGy. szabadalma.
Minden légszeszfogyasztó, de különösen nagyobb 

gyártelep, színházak, vasúti indóliázak és műhelyek, szál- 
odák. kávéházak sth. nézve rendkívül fontos.

A Rinianóczy féle szabadalmazott légszesz-láng- 
szabályozók IS egész 35 százalék megtakarítást eredmé
nyeznek, ugyan oly erős világítás mellett, el nem romla 
uak és alkalmazásuk igen könnyei.

Bővebb felvilágosítást ad. a vállalat képviselője 
és raktárimba Visnya S. Pécsett.

B olgár K álmán
ügyvédi irodája

Pécsett. Hal-tér 6. sz. alatt van.

Minden ágyba illő

szabadalmazott fan p y -ierek a lja k .

PATENT-HŐLZFEOERN MATRATZE

Szerkezetük és anyaguk elpusztithatlan tar-

Könnyü
litásnál

biztosit, 
szétszedlietésök igen

tósságot
előnyös a szál- 

biztositék minden- 
ellen.

egyszersmind 
nemű férgek 

mmm S Irt 5l> kr. jntányos árért mbh

kaphatók

Hollmann Károlynál
Pécsett, ó-posta-uteza 22. szám alatt. 

Rendeléseknél csupán az ágy belvilágossága 
jelzendö centiméterben, vagy bécsi hüvely- 

mértékben.



Eördögh Lajos
l r o c s l - g r 3 r d r t ó .

P é c se tt , O r s z á g ú t -u t e z a  8 9 .  s z á m .  

Ajánlja kész

ruganyos kocsijait
két évi jótállás mellett, továbbá el- 

válal minden az

e szakba vágó munkát
és egves darabok megszerzését 

a leggyorsabban és legolcsóbb ár 

mellett.

L eg jobb  minőségű

S Z Á R A Z  T Ű Z I F A
leszállított árak mellett.

1 köbm ét. gyertyán vagy bükkfa 3 írt 25 kr. 
1 ,, kőris- vagy szilfa . 2  „  75 „
1 „  egei*-, hasáb- vagy

vegyes botfa . . . . 2 „  50 „  
3410 köbm éter egy régi öllel egyenlő 

lévén, ezen árak alapján egy régi öl 
gyertyán- vagy bükkfa csak 11 írt 5 kr. 
kőris- vagy szilfa . . „  9
eger-, hasáb- vagy ve

gyes b o t f a ............... „  8 „  50
Az aprítás, valamint házhozi szállítás gyorsan  

és legjutányosabban eszközöltetik.
Befizetések felvétetnek: gyári-irodánkban (ország

út. 15. sz. a báltér átellenében) és fő-irodánkban 
(ország-ut 20. sz. a malom-utcza és ország-ut sarkán).

Mély tisztelettel

Engel Adolf és fiai.
A t. ez. közönség kényelmére befizetések elfo

gadtatnak Spítzer Sándor ur füszerkereskedésében 
Széchenyi-tér 7. sz. a városház .átellenében.

o  ■
V  °  J?

A s z t a l o s  N á n d o r
l a k a t o s - m e s t e r  P é c s e t t .

Ó-pósta utcza 4. sz. a.
(saját házában.)

Elkészít minden lakatos munkát, úgym int: legezéiszerübb vask utakat,, taka- 
réktüzhelyeket, valamint cseréppel rakva bogrács-kályhát, villám-háritókat, 
házi sürgönyt s minden e szakba vágó munkákat s javításokat gyorsan és le

hető olcsó áron.

EISER JÁNOS
Széehenyi-tér (Örtzen-féle házban)

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

Aubertein S e l ie r ....................................................................  go
D elbek ....................................................................... ‘ 3)50
Reöderer Chai'tbl................................................................. 3  3 Q
Cliquo International.......................................................... 3 5 q
Gibert Imperial ............................................................. ..........

M a g y a r :
K in c s e m ............................................................................ ...........
Imitál S ille r ....................................................................... ...........
Magyar-francz. f e l í r ............................................................. 15 0

» -> ................................................................1.20

Wagner Nándor
könyvkötő

Pécsett. Kistér (Peschitz-féle házban)
ajánlja magát mindennemű könyvkötészeti munkák, u. m. : 
Anyakönyvek, Községi, Beadványi jegyzőkönyvek. Iktatók, 
Adúfőkünyvek, mindennemű egyéb könyvek csinos, tartós 
és olcsó készítésére. — Iskolaikönyvek darabonkint 15 krtól 
kezdve.

\ idéki megrendelések gyorsan és pontosan teljesit- 
tetnek.

Ramazetter K. könyvnyomdája Pécsett.


