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(I.) Válságos korunk hu"ámverései közt 

egymás után jönnek felszínre eln. ült idők mu
lasztásai okozta bajok. Hála a társadalom 
éber figyelmének, a kóros jelenség csakha
mar közérdekű kérdéssé válik s ja\ltó, segítő, 
teremtő erőben nincs hiány. A  társadalom 
minden betegsége részesül e gyógykezelés
ben, minden osztálynak bajai közepette akad 
lelkes barátja s általában résztvevő közön
sége ; a legcsekélyebb kórtünet nyomban 
consil'umot szül s az első segély kiáltásra 
bosszú vezérczikkben felel a rokonszenvező 
eeho: a sajtó.

És mégis a társadalomnak van egy 
osztálya, melynek felette súlyos bajaival 
nem törődik senki, sőt évek óta társadalmi 
utón a közéletben a legellenszenvesebb meg- 
támadtatásnak van kitéve. Talán felesleges 
is mondanunk, —  ez osztály: az ügyvédi kar.

Első feladatul tűztük magunk elé, ku
tatni azon okokat, melyek ezen — igaz ne
vén nevezve — gyűlöletnek kutforrását ké
pezik; meg kell azonban vallanunk, hogy 
általános és az egész osztályra alkalmaz
ható objectiv okokat felfedeznünk nem sike
rült s nyíltan kimondjuk, miszerint az ügy
véd-üldözés e világában minden egyén a dicső 
harcz alatt subjecti vitásár a valló érvekkel, 
vagy helyesebben fegyverekkel barczol s a 
gyülölködök egyrésze a fentjelzett kérdésre 
megfelelni maga sem tudna, mert a mit tesz, 
divatból teszi, vérévé vált; — másrésze pedig 
az egy- s más érdek-szülte valódi okot — ez

a legveszedelmesebb -— elhallgatná, végre egy 
kis töredék, — kit félrevezetett tudatlansága 
mentsen, — ez általános pénzügyi nyomor 
egyik okául az ügyvédet tekinti, nem gon
dolva meg, hogy ha Magyarország 5000 
ügyvedje között oszlott volna szét azon sok 
millió, a mennyivel szegényebbek lettünk, — 
boldog Isten, — az ügy véd Árkádiában élne 
mind.

Ha nem volna felettébb szomorú, mo
solyra késztene ama jobb ezélra érdemes 
buzgalom, mely az ügyvéd-lejárásban kifej
tetik. Mert a mellett, hogy a jelen szomorú 
időkben az ügyvéd viseli a köznéppel szem
ben a perlés összes ódiumát, a jó ízlésű tár
saság a chronique scandaleuse alakjait leg
szívesebben az ügyrédi karból veszi át; a 
napi srjtónak már-már iigyvédfalásra nem 
akadván alkalom s uj tárgy, egy-egy (vajmi 
ritka) napi hirrel altatja el étvágyát, s mily 
öröm van, ha egy megtévedt ügyvédirnok 
találkozik, ügyvédjelöltté qualificáltatik azon
nal, igy mindjárt hangzatosabb. De bezzeg, 
hol például egy Vajda János vagy Farkas 
István ügyvéd közhasznú hagyományairól 
van szó, ott már csak a polgártárs em- 
littetik. S még a költői lant is, hogy oly 
hangot adjon, mely a kor Ízlésének kelle
mes, ha színpadján egy esömörletes alak 
fordul elú, azt bizonyára ügyvédi diplomá
val látja el.

És igy foly az oktalan és áldástalan 
harcz évek óta. Oktalan, mert meggyőződé
sünk, mikép nincs társadalmi osztály, mely 

| oly kérlelhetlen szigorral ülne törvényt

egyes tagja mulasztása, vétke felett, mint 
az ügyvédi kar. Az általános anyagi nyo
mor kivétel nélkül minden osztályra meg
hozta szomorú gy ümölcsét: az erkölcsök 
meglazulását, s hogy mégis egyes erkölcsi 
tönkrejutás a világ előtt az ügyvédi karnál 
legszembeszököbb, oka távolról sem az, hogy 
ez osztály erkölcsileg a többivel legalábbis egy 
színvonalon nem áll, hanem egyedül oka az, 
hogy más társadalmi osztálynál a jelentkező 
bajt az egységes szellem házilag kezeli és 
hogy a világ itélőszéke elé került ügyvédre 
minden a másutt oly szívesen alkalmazott 
hangzatos enyhítő körülmények, p. o. „nagy 
család11, „beteg nö“ , „neveletlen gyermekek", 
„lelketlen uzsora“ stb. felhasználása nélkül 
mondatik ki a bűnös.

A harcz nem csak oktalan, hanem áldás
talan, annak, ha tudatára nem ébredett is 
a társadalom, de már érezi.

Hogy egy kiváló intelligentiáju osztály 
az ellene folytatott társadalmi harezban 
hivatásának sacramentumától, létfeltételétől: 
a bizalomtól megíosztatni szándékoltatik; 
hogy általában az ügyvéd a bizalom-csök
kenés folytán hosszú évek fáradalmainak s 
a tanulmányra költött ezreknek vajmi cse
kély kamatját élvezi; hogy ezen, a társa
dalomban vezérszerepre hivatott osztálynál 
fokról-fokra termöbb talajt talál a proleta- 
tarismus: már magában véve aggodalom keltő 
tünemény. Azonban ez osztály hanyatlása 
kihat az egész társadalomra s bámulatos, 
hogy az, ki az ügyvéd-lejárásban magas 
élvet talál, általában a jelen társadalma

Táreza.
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.

n .
Egy ötvös a tizenhatodik században.

(Folytatás.)
— Monsieur Pompeo, ön szamár; felelt 

Benvenuto Cellini.
Pompeo dühösen távozott.
Másnap a szent atyának két kamarása 

jött Benvenuto Cellinibez.
—  A  pápa nevében jövünk, szólt az 

egyik; vagy add ide a kelyhet, vagy a bör
tönbe kisérünk.

— Uraim, válaszolt az, oly ember, 
mint Benvenuto, nem várhat méltóbb 
eljárást oly vitézektől, oly katonáktól, 
mint önök. Itt vagyok, vezessenek bör
tönbe. De figyelmeztetem önöket előre is, 
hogy ez még egy véső-kar ezolással sem 
fogja czéljához közelebb hozni a pápa 
kelyhét.

S Benvenuto elment velők a kormány
zóhoz, ki, hihetőleg elöleges utasítások nyo
mán, ebédre hívta meg. Az egész ebéd ideje

alatt erőlködött a kormányzó Benvenutot 
minden okkal-móddai rábírni arra, miszerént 
békitse ki a pápát azáltal, hogy megmu
tatja neki munkáját, biztosítván őt előre is, 
hogy bármily föllobanó .és makacs is külön
ben VII. Kelemen, teljesen meg fog engesz
telődül e hódolat által; Benvenuto erre 
azonban azt telelte, hogy ő már hatszor is 
megmutatta a szent atyának elkezdett kely
hét s többet a pápa nem is követelhet; s 
különben ö eléggé ismeri ő szentségét, meny
nyire lehet benne bizni; ha ö a kelyhet 
megmutatja neki, ö szentsége ezt arra hasz
nálhatná fel, hogy elvenné tőle s valamely 
kontárnak rdná, ki egészen tönkre silányi- 
taná. S kijelenté újólag, hogy kárpótlás fe
jében kész visszaadni a pápának azon ötszáz 
tallért, melyet neki előlegezett.

Ezt mondva, a kormányzó további 
kérelmeire csak azzal felelt, hogy dicsérte 
konyháját s magasztalta borait.

Ebéd után valamennyi honfitársa, vala
mennyi jó barátja, valamennyi tanítványa, 
Aseanióval élükön, kérni jöttek öt, ne ro
hanjon romlásába s ne daczoljon VII. Kele- 
lemennel; de Benvenuto Cellini azt felelte, 
hogy már régóta vágyódik bebizonyítani 
ama nagy igazságot, hogy egy ötvösnek 
keményebb feje lehet, mint a pápának; s 
hogy következőleg, mivel erre kedvezőbb

alkalma aligha lesz, meg fogja ezt ragadni, 
neh >gy elszalaszsza.

Honfitársai vállvonitva, barátjai öt esze
lősnek nyilvánítva, távoztak, Ascanio zo
kogott.

Szerencsére, nem feledkezett el Cél tini
ről Pompeo, s ez alatt igy szólt a pápához:

— Legszentebb atya, engedd meg ne
kem, sz Igádnak, hadd ízenjem e makacsnak, 
hogy ha ő oly nagyon akarja, hát adja át 
nekem az ötszáz tallért; s mivel pazarló és 
korhely, kénytelen lesz visszaadni a kelyhet, 
mert ily összeggel nem rendelkezik.

VII. Kelemen felségesnek találta e mó
dot, s azt felelte Pompeonak, tegye azt, mit 
jónak lát. Ugyanezen este tehát, épen mikor 
Benvenuto Cellinit a számára rendelt szo
bába átkisérni akarták, egy kamarás érke
zett azon hirrel, hogy ö szentsége elfogadja 
az ultimátumot, s legott vagy ötszáz tallérját 
akarjr, vagy a k 'ybet.

Benvenuto erre azt felelte, vezessék öt 
boltjába s ö majd átadja az ötszáz tallért.

Négy svajezi, követve a kamarástól, 
haza kisérte Benvenutot. Hálószobájába ér
kezvén, Benvenuto kivett zsebéből egy kul
csot, fölnyitott vele egy falba helyezett kis 
vasszekrényt, benyúlt egy nagy zsákba 
s kivevén abból ötszáz tallért , átadta 
a kamarásnak; mit is £ elvévén a kamarás,
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nem gondolja meg, mikép a fegyverrel ön
magát sebezte meg.

Nem szólunk itt bővebben arról, bogy 
egyesek hibáiért hány becsületes, képzett I 
ügyvédet lakoltat a társadalom, hogy egyért 
hány száznak családostul teszi kérdésessé a 
megpanaszlott mindennapi kenyeret, hogy a 
proletariátus terjedése beteg társadalomra 
vall s hogy egy per excellentiam intelligens 
osztálynál kiütő ez epedemia, kész veszély . 
egyedül utalunk arra, a mi a társadalmat 
ma legközelebbről érdekli — a közügyek 
iránt mutatkozó nagy lethargiára, a köz
életben tapasztalható általános pangásra, 
mely szomorú jelenségnek egyik töoka az 
ügyvédi kar szomorú anyagi viszonya, s mi 
ezt még súlyosabbá teszi, nyomasztó társa
dalmi helyzete, mely ezen osztály legna
gyobb részét a közélet közczélokra törő küz
delmeitől visszatartja, a salus reipublicae 
iránt fásulttá teszi. Meggyőződésünk, hogy 
mindenütt és mindenben, a hol és a mikor 
közezélokról, társadalmi mozgalomról van 
szó, az intelligentiája és független állásánál 
fogva vezérszerepre hivatott ügyvédi kar 
kellő részvéte hiányzik.

Elmondottuk ezeket, mert meggyőző
désünk, mert kötelességünk. Vajba a társa
dalom saját jóvoltára belátná szomorú téve
dését és ne igyekeznék leszorítani az ügyvédi 
kart azon térről, mely ezen minden izében < 
intelligens és minden időben hazafias osztályt 
a közéletben megilleti.

Lássuk most már, hogy a jelzett saj
nálatos társadalmi áramlattal szemben mily 
állást foglalnak el az ügyvédek? De ezen
kérdésre jövő számunkban felelünk.

---------------- !
Egy érdekes és tanulságos kimutatás-

Midőn egyik utóbbi számunkban a köz- 
igazgatási bizottság üléséről értesítettük ol
vasóinkat, kifejtettük egyúttal az ott előfor
duló statisztikai adatok fontosságát s nehány 
rövid adattal felderítettük a közigazgatás 
egyes ágainak jelen állását.

51a ismét egy statisztikai kimutatást mu
tatunk be, érdekest és tanulságost, mely egy
szersmind rendkívüli fontosságú is. Ez a pécsi 
kir. ügyészség által szert esztett kimutatás 
az 1881-iki bűn- és börtönügyről.

Egy társadalmi lapnak egyáltalán nem

Szerda.___________________________________________

a négy svajezi kíséretében elhagyta a házat.
Becsületére legyen azonban mondva Ben- 

venuto Cellininek, még ezeknek is négy tal
lért adott fáradozásukért, s viszont a sváj- 
cziak becsületére legyen mondva, ezek kezét 
csókolva, távoztak.

A  kamarás rögtön a szent atyához 
ment s átadta neki az ötszáz tallért, mire 
azonban a kétségbeesett szentség dühös ha
ragra fakadt s szidta Pompeot.

— Barom, menj el most magad nagy 
ötvösöm boltjába, szólt hozzá; tetézd el öt 
mindazon kegyekkel, a mikre ostoba baro- 
miságod csak képes s mondd meg neki. 
hogy ha elakarja készíteni kelyhemet, min
den kedvezményt megadok neki, a mit 
csak kér.

— De szentség, nem érnék rá holnap 
reggel is?

— Az idő, ostoba, már későre jár, s 
nem szeretném, ha Benvenuto haraggal fe
küdnék le; végezd tehát rögtön, a mit pa
rancsolok; reggel, ha felébredek, kedvező 
választ akarok hallani.

Pompeo tehát hosszú orral eltávozott a 
Vatikánból s elment Benvenuto boltjához: 
ez azonban be volt zárva.

(Folytatás következik.)

feladata e kimutatást összes adataival hozni
__ bár a sok fáradságot, körültekintést _es
pontosságot igényelt számcsoportositás min
den részében ügyeimet érdemel — es így 
csak kivonatilag ismertetjük, tekintettel kü
lönösen azon adatokra, melyek a társadalmi 
viszonyokra voltak és lehetnek hatással.
Első sorban figyelemre méltó e kimutatás 
a közbiztonsági állapot kellő felderítése 
miatt, második sorban a kriminális esetek 
szaporodása, és végre azon általános érde
keltségnél fogva, melylyel a közönség epen 
a bűntettek és vétségek krónikáját eber 
figyelemmel követni szokta.

A közbiztonsági állapotok iránti pana
szok nem újak, de mindenkor azzal vigasz
talta ttunk meg, hogy az állapot egyáltalán 
nem rosszabbult és semmi esetre sem rosz- 
szabb mint más államokban. Utóbbi idöoen 
azonban az ország minden vidékéről szapo
rodtak a panaszok, a vagyon- és élet elleni 
merényletek miatti íeljajdulasok, és igt 
konstatálva lett, hogy az országban a köz
biztonsági állapot általános szempontból 
véve csakugyan sokat szenvedett, hogy a 
kriminális esetek száma átlag véve majdnem 
20 százalékkal növekedett. Természetesen 
minden irányban megindiitatott ezen a de- 
generatió és társadalmi kórtünemény elleni 
óvintézkedések alkalmazása, mert a büntet
tek és vétségek ez ijesztő mérvbeni szapo
rodása megnehezít és veszélyeztet minden 
kulturális és anyagi baladáist; és igy a je
len állapotok megszüntetese, javítása, elke- 
rülhetlen szükségessé vált.

Az alábbi kimutatás azt tanusirja, hogy 
az általános bajnak megyénk is részese 
ugyan, de mégis sokkal csekélyebb mérvben, 
hogysem a felülről sürgetett rendkívüli in
tézkedéseknek alkalmazása vált volna szük
ségessé. A megyébeni közbiztonsági állapot 
szemben az 1881-ben tapasztalt általános 
visszahatással, panaszokra okot nem ad, ter
mészetesen nem fejtegetvén ezúttal azon in- ! 
tézkedéseket, melyek ez irányban az érde
kelt hatóságok által megtétettek, vagy eset
leg mulasztattak. Ellenben a kimutatás iga
zolja azt, hogy a tényleges állapot minden 
tekintetben —- hivatalos nyelven szólva - 
feldolgoztatott, hogy a bűntettek, vétségek 
és kihágások körüli eljárásban a kellő érély, 
szorgalom és igyekezet az igazságszolgálta
tás érdekében teljes mértékben megtörtént.

Ezeket elöreboesájtva közöljük a jelzett 
adatokat:

Az 1881. évben érkezett f e l  j e l e n  t é- 
s e k száma büntettek iránt 326, vétségek 
iránt 326, kihágások iránt 487, 1880 ról el
intézetlen 62. Ezekből mint bűnvádi eljá
rásra nem alkalmas elutasittatott 31, bűn
vizsgálat elrendeltetett 588, más hatóság
hoz áttétetett 23, mint kihágási ügy elin- 
téztetett 447, 1881. év végével elintézetlen 
maradt 112.

1880. évről áthozott vádolva maradt
személyek száma 250, 1881. évben érkezett 
ügyekbeni vádlottak száma 1526, összesen 
1776. Ezekből elintéztetett: megszüntetés
folytán 341, vád alá helyezés és közvetlen 
idézés folytán 445, más hatósághoz' áttétel 
folytán 66, mint kihágási ügybeni marasz
talt 473, 1881. év végével elintézetlen 
ügyekbeni személyek száma 451, összesen 
1776.

1881. év folytán I. biróságilag elitélte
tett bűntettért 190, — vétségért 52, — 
összesen 242, — kihágásért 473, — mind
össze 715, és pedig: bűntett és vétekért, 
hatósági közegek elleni erőszak 9, magáno
sok elleni erőszak 4, magán személyek általi 
házi jog sértés 2, megfertöztetési kísérlet 1, 
szándékos emberölés 1, gondatlanság által 
elkövetett emberölés 3, gyermekgyilkosság 
és kitétel 2, magzatelhajtás 3, súlyos testi 
sértés 20, súlyos testi sértés részessége 2, 
halált okozó súlyos testi sértés 17, könnyű 
testig sértés 1, lopás 132, lopás kísérlete 4, 
rablás 2, sikkasztás 7, jogtalan elsajátítás 
4, orgazdaság és bűnpártolás 11, csalás 8, 
csalás kísérlete 1, okirat hamisítás 5, okirat

Pécsi Lapok._______ _____________
hamisítás részessége 3, összesen 242, jöve
dékek és illetékek elleni kihágásért 473, 
mindössze 715.

Személyi viszonyai a bűntett és vét
ségért elítéltetnek. Életkor: 16 éven aluli
2, 16—20 évesek 55, 21—23 évesek 31, 24 
— 30 évesek 59, 31—40 évesek 54, 41—50 
évesek 30, 51—60 évesek 8, 60 éven felüli
3, összesen 242. Állapot: nőtlen 113, haja
don 9, nős 107, férjes 5, özvegy fi 4, öz
vegy nő 4, összesen 242. Családi viszony: 
gyermekes fi 100, gyermekes nő 8, gyer
mektelen fi 124, gyermektelen nő 10, össze
sen 212. Vallás: római kath. 176, görög 
kath. 1, görög keleti 13, ágostai 5. hol vét 
hitv. 42, izraelita 5, összesen 242. Anya
nyelv : magyar 149, német 42, oláh 5, hor- 
vát 31, vend 2, szerb 13, összesen 242. Hi
vatás : értelmiségi kereset 3, köztisztviselő 
1, földművelési 99, ipar, bányászat, kohá
szat 38, kereskedelem és forgalom 6, ala
mizsnából élő 6, házi cseléd 21, napszámos 
38, foglalkozás nélküli 29, összesen 242. 
Miveltségi fok : olvasni, Írni nem tudó 112, 
olvasni, írni tudó 126, magasabb miveltségü
4, összesen 242. Vagyoni állapot: vagyon 
nélküli 184, kevés vagyonnal bíró 52, va
gyonos 6, összesen 242. Honosság : magyar 
s erdélyi részekből s Fiúméból 237. Hor- 
vát- és Slavónországból 1, a monarchia má
sik államából 4, összesen 142. Előélet: még 
soha nem volt büntetve fi 146, nő 15, hason- 
nemiiért fi 41, nő 2, különneműért fi 37, nő 
i, összesen 242. Nem szerint tehát: fi 224, 
nő 18, összesen 242.

Vizsgálati fogságban 1880. év végével 
maradt: fi 28. nő 7, 1881-ben letartóztatott 
fi 217, nő 23, összesen 272.

Á  vizsgálati fogságban a foglyok által 
töltött napok száma 14,733.

Jogérvényes Ítélet alapján az 1880. év
ről letartóztatva maradt: bűntettek és vét
ségekért fi 73. nő 4, kihágásért fi 42. nő 
15, összesen 338, mindössze 424.

Az 1881. év folyamán a letartóztattak 
száma csökkent: a büntetés kiállása folytán 
277, megkegyelmezés folytán 3, feltételes 
szabadon bocsájtás folytán 2, halál folytán 
1, más intézetbe való szállítás folytán 3 /, 
összesen 320. 1880. év végén letartóztatva 

j maradt 104, mindössze 424. Nem szerint 
I volt: jogerős ítélettel letartóztatva fi 368, 

nő 56. összesen 424. Jogerős Ítélet folytán 
a fogházban töltött napok összes száma: 
bűntett és vétségekért 32,584, kihágásért 
1166, összesen 33,747.

Újdonságok.
A baranyamegyei községi és körjegyzők 

egylete a hétfőn, e hó 23-án tartott köz
gyűlésében végleg megalakult. Az ideigle
nes tisztviselöség leköszönt és újból megvá- 
lasztatott egyhangúlag: elnök Fischer La
jos ur, pécsi körjegyző, alelnük Gombáro- 
vics Mihály ur, darázsi és Jilly lgnácz ur, 
mágócsi körjegyző, jegyző Linder György 
ur, maissi körjegyző. A  tisztviselöség meg
alakulása után megbeszélés tárgyává ke
rült az egyleti pénz mikénti gyarapítása, 
melyre nézve két külön álló indítványt hal
lottunk, az egyik szerint takarékpénztárba 
volna helyezendő az egylet pénze, a másik 
indítvány szerint pedig kölcsön jelzálogra 
volna adandó, mely utóbbit fogadta el a 
nagytöbbség. A kölcsön eszközlésének mó
dozata is megállapittatott és pedig akként, 
hogy egy bíráló bizottság alakul, melynek 
hivatása leend minden kölcsön alkalmával 
véleményes jelentést tenni, mely után a köl
csönkért összeg kiadatik az egyesület pénz
tárából, egyszersmind az egyleti ügyész ál
tal telekkönyvileg is biztositta tik. — Lin
der György ur, az egyesület jegyzője indít
ványt tett, hogy a „baranyamegyei községi 
és körjegyzők egylete lépne be, mint tag, 
a központi egyesületbe. Az indítvány álta
lános tetszéssel fogadtatott és határozatilag 
is kimondatott annak elfogadtatása. Ugyan
csak Linder ur tette ama indítványt, mely 
szerint a segédjegyzöi állomás rendszeresít-
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tessék. A gyűlés egészben hozzájárult az in
dítványhoz és bizottságot küld ki, mely 
e tárgyban az alispán urnái kérelmet fog 
emelni. Mint indítvány szőnyegre került még 
a községi elöljáróság és a községi jegyző 
munkakörének tüzetes megáll apitáse, mely 
tárgyban szintén a kiküldendö bizottság az 
alispán úrhoz fog járulni. Végül Sziics Ká
roly sellyei jegyző ur kérelme került tár
gyalás alá, a mely kérelemben a szarvas- 
marha törzskönyvelésének eltörlése siirget- 
tetik ; ez iránt a megye törv. hatósága fog 
megkerestetni, miután a gyűlés annak eltör
lését szükségesnek ismerte el. Ezek voltak 
a fő mozzanatai a népes gyűlésnek.

Az egyéves önkéntesek bálja. Bált írunk, 
noha a kibocsátott meghívók szerényen csak 
tánczestélyt jeleztek; de mert a vigalom 
kiválóan látogatott és fényes volt, méltán meg
érdemli a bál czimet. Szokatlan és annál 
meglepőbb, hogy egy minden hű-hó és lárma 
nélkül rendezett estély oly nagy és váloga
tott közönségnek örvendjen, annyiba sike
rüljön s a felett még oly eleven és kedé
lyes legyen, mint épen ez estély volt. A 
tánezterem lehetőleg csinosan diszittetett, a 
hatást igen emelték a katonai jelvényekből 
összeállított díszletek, de első sorban ő fel
sége v. király életnagysága arczképe tűnt 
ki. Az első négyest két colonne-ban nyolcz- 
van pár tánezolta, a tánezosnök közül fut
tában a kővetkezőket jegyeztük föl (emlé
kezetünkben, mert tánezrend nem lévén, 
irónt nem használhattunk): Plainer Lajos- 
né, Vészié századosáé, Domác századosáé, 
Munkácsiné urhölgyeket, Madarász, Hermáim 
és Tróber nővéreket, Ballus Jolán, Likl Hona, 
Szilly Ilona, Perezel Etti, Platz Emilia, 
Galovic Janka, Borovie Ilka, Freitag Rózsa 
(Duna-Szekcsöröl), Jeszenszky Zsófia, Simon 
Mária, Háy Anna és Wíttenbart Rózsa 
kisasszonyokat. A cotillion rendezése s,-ke- 
riilt volt, de mindenen túltett a csárdás tüze. 
A • cukrászdát ezúttal is Chaflish Christóf ur 
állította ki csinosan és Ízletesen.

A kath. legényegylet közgyűlése e hó
22-én folyt le. A tárgysorozatot képezték: 
a / évi számadás bemutatása, elnöki beszéd, 
tanári jelentés, tisztujitás. A gyű léten elnö
költ Mendlik Ágoston apát, belvárosi plébá- 
nos ur. A számadások a lehető legjobb 
rendben találtattak; e helyütt megemlítjük, 
miszerint dr. Dulánszky Nándor püspök ö 
nagyméltósága 1000 írttal járult az egylet 
alaptőkéjéhez, mely nemes cselekedet önma
gát dicséri. A tisztikar következőleg alakult 
meg, elnök: Mendlik Ágoston apát, belvá
rosiplébános. alelnök : Kreml ing Károly, pénz
tárnok: Hortinann József, ellenőr: Angster 
József, titkár és jegyző : Borsi György ta 
nitó urak, — választmányi tagok: Anion 
Gábor, Bézl Ferencz, Hajdú György, Hille- 
brand Ferencz, Klébcr János, Miseid lgnácz, 
Pczsgai István, Stangl Ede. Sehwarz Gyula, 
Winter Károly urak. Az egyletnek jelenleg 
180 pártoló tagja van.

Helyreigazításul. Lapunk legutóbbi szá
mában „Valami az épülő vasútról11 czimii 
közleménybe több értelemzavaró nyomda
hiba csúszott be, igv ,.a zákány-dombóvári 
és a duna-drávai vasút11 helyén az és helyett 
egy zárjel teendő, vagyis a zákány-dombó
vári! duna-drávai) vasút; továbbá e helyett: 
„e két11 — „ ezm 11 teendő. Kgyébbként a 
czikknek a gazdasági forgalomra irányuló ! 
megjegyzései természetesen változást nem ; 
szenvednek.

A magyar Írók segélyegylete és a hírlap- | 
Írók nyugdíjintézetének javára február hó i 
4-én Budapesten tartandó fényes farsangi 
ünnepélyre felhívjuk a közönségünk figyel- j 
mét is, mert ez ünnepély valóban országos : 
jellegűvé növi ki magát s iránta általános 1 
az érdeklődés. A szerkesztőségünknek meg
küldött kiválóan díszes meghívóból közöljük 
a programmot: 1. A vigadó nagytermének 
és lépcsöházának bemutatása eleetromos vi
lágítás mellett. 2. A nemzeti színház ez esti 
opera előadásának bemutatása telefon össze
köttetés utján. 3. Drámai előadás és szava-

| lat. 4. Opera és zenei előadás. 5. Elő képek 
és csoportozatok. fi. Tánczestély. Megemlít
jük, hogy a rendező bizottságnak Cz i r e r  
Á k o s  ur. képviselőnk is tagja.

TŰZ. Siklóson e napok egyik estéjén egy 
felelős őr háza égett cl. A házbeliek állít
ják, hogy közvetlen az égés kezdete után, 
a melyet esetleg egy kün levő gyermek vett 
észre, férfiút látott a háztól elfutni és igy 
gyanítják , hogy szándékos gyújtásnak 
esett áldozatul házuk. Habár a ház bizto
sítva volt —- a kár, melyet a padlás- és 
szobába égett holmiban az őr szenvedett, 
mégis tetemes. — Ugyancsak f. hó 21-én 
este ismételten tűz keletkezett, állítólag 
gyújtogatás következtében, a mely ismét 
egy jól biztosított szalmafedelet pusztított 
el. E gyakori tűzesetek roszfedelü biztosi- 
tett házaknál máris gyanúsakká kezdenek 
lenni. Ugyan e nap estéjén tűz volt Gyfidön 
is, a hol egy ház a hozzátartozó melléképü
letekkel égett el.

Rendőri hírek. K e s z t h e l y i  József 
koresmáros a múlt héten megbízta házi szol
gáját, hogy hozzon a boltból részére 10 
írtért szivart, a megbízott azonban jó napot 
akarván magának csapni, a helyett, hogy 
szivart vásárolt volna, szépen elmulatta a 
10 frtot; mire a rendőr megtalálta, csak 61 
kr. volt a zsebében. — A k a p i t á n y i  
h i v a t a 1 b a n vannak lopott tárgyak, és 
pedig: vánkosok,paplan s egy finom női jopka, 
de gazdájuk mind ez ideig nem jelentkezett.

Színházi hír. Szombaton Dalnokyné Konti 
Fanni asszony, kitűnő énekesnőnk jutalmául 
„Norma" opera adatik elő s mint halljuk, 
ez estén Dalnoky Béni ur, a jutalmazandó 
férje és ismert tenorista is közre fog mű
ködni. Melegen ajánljuk a közönség figyel- 

j mébe.
Apró hírek. M a g y a r  i jt a r. m a g y a r  

k e r e s k e d n i e  m. A mohái si casino Bé c s- 
! b ő 1 hozatta termei részére a lámpákat. —
: M a g y a r  s z ó r a k o z á s .  A n.-liolyi mű

kedvelők holnap szinielöadást rendeznek jó
tékony czélra, az előadás nyelve természe
tesen — német. — V e s z e t t  eb.  A Maj- 
láth-téren tegnapelőtt egy veszettnek állított 
eb agyonlövetett. Több helyről panaszkod
nak, hogy az ebdüh kitört. — E 1 j e g y- 
z é s e k .  Hakseli Terézia, Haksch János ny. 
százados kedves leányát Froscli tanító ur 
Siklósról ; Mautner Irén kisasszony Sziget
várról Goldfinger Mór ur bonyhádi kereske
dő jegyezte el. — F ö l d r e n g é s .  Nagy 
Atádon e hó 21. és 22-én este többszöri 
erősebb földrázkodást észleltek. — I d ő j á 
rás.  A legújabb értesítések szerint csendes, 
borús időt várhatni a legközelebbi időkre; 
nagyobb hidegek vagy hóesésről alig le
het szó.

Pécsi Lapok.

Színészet.
S z o mb a t o n ,  f. hó 21-én szép 

számú közönség előtt került először színre 
Rossini 3 felvonásos vig operája: a S e v i l 
l ai  b o r b é l y .  Nem csekély kíváncsisággal 
vártuk az előadást már azért is, mert az 
opera könnyű, gördülékeny zenéje s élénkebb 
mozgást követelő eleven rythmusa az ének
részek előadását igen inegnehezitik; és 
ennek deczára is az előadás sikerültnek 
mondható; a jókedv, mely a szereplők játé
kán végig vonult, csakhamar elragadt a 
nézőtérre is úgy, hegy a darab általánossá 
vált derültség közt folyt le. A czimszerep- 
ben (Figaró) uj oldaláról nyílt alkalmunk 
Láng urat megismernünk, s elmondhatjuk 
minden tartózkodás nélkül, hogy vigoperai 
alakítása (leszámítva a kiejtés nehézségeit) 
ép oly jeles mint a drámai. Valóban 
élénken izgő-mozgó Figaró volt. Balázs- 
né asszony (Rozina) szokott kedvességé
ben ezúttal is előnyösen mutatta be szép 
coloraturaját, úgy hogy, habár Szombati és 
Bokor urak sikerült maszkja és mulattató 
mimikája folytonos derültséget okozott, -  -a  
figyelmet lekötnie mégis teljes mértékben sike- | 
rült, különösen említést érdemel a betétek

| közül a „Svajczi Echodal" sikerült nuanci-
i rozása, jól tolmácsolt pianói, nem különben 

a két jó, régi magyar népdalnak — („Sze
retlek én e: yetlen egy galambom" és „Kis 
szekeres, nagy szekeres11) valóban finom 
ízléssel, kifogástalan hatással történt elő
adása. Nem hagyhatjuk emlitetlenül ezúttal 
sem a zenekar hiányos készültségét, de mint 
halljuk, ennek oka abban keresendő, hogy 
az operákból csak egy-egy összpróba szokott 
tartatni, mi pedig, — ha való — csak az 
igazgató tapintatlanságát árulná e l ; az ope
rák eddig mindig telt ház előtt folytak le, 
s igy ezen körülmény feljogosít bennünket 
arra, hogy az igazgató úrtól legalább is 
két együttes próba tartását kérjük, annál is 
inkább, mert különben a zenekarra esett 
megrovás nagyrészben öt illetné meg. — Szö
vegkönyvek nem érkeztek még a szinreho- 
zandó operákhoz, avagy ez irányban tett 
felszólalásunk feledésbe ment volna?

K.

A római irodalom és művészet. * )
Legyen szabad egy tekintetet vetni 

azon korszak általános fejlődésére, melyben 
a római irodalom legragyogóbn sziliében 
tündökölt.

Mi mondatik egyáltalán azzal: egy
nemzet irodalma? Nem ellenmondós-e az. 
hogy egy nemzet irodalmától általános be
folyást várunk, midőn a tudomány, költé
szet és művészet egész emberiségé ? Hogy 
lehet az általános tekintetű anélkül, hogy 
nemzeti jellegét lerontaná, mindenekelőtt 
Róma példája határozza meg.

Nem épen hatályos, ha az augustianusi 
korszak irodalmát és művészetét az ó-latin 
folytatásának tekintjük; ez inkább a római 
világhóditások által megalapitott általános 
miveltség kifolyása. Hogy a rómaiaknak e 
műveltséghez érzékük volt, az jellemzi leg
jobban világra szóló szereplésüket. Mi lett 
volna az emberi szellem fejlődéséből, ha 
Róma csak ó-latin maradt volna. De a gö
rög irodalom és nyelv Rómában elfoglalta 
a tért; régi levelek igazolják, hogy a ró
maiak át voltak hatva a görög miveltség- 
töl s abból mint egy lelki életet leheltek, a 
görög történelmet egész múltjával, mintegy 
sajátukét tekintették. Minden bölcseleti esz
me, mely az embert az istenek szolgálata és 
a vallás czereraoniái felé emelte, görög ere
detű volt. A művelődés egyik elemét a jog és 
törvényhozásit kivéve, a rómaiak csak után
zásra voltak szorulva ; Rómában szó sem le
hetett a költészet és philosophia oly eredeti 
termékeiről, mint A i honben a tragikusok es 
Sokrates korában. Elég volt, ha a rómaiak 
sajat Ízlésük szerint átalakították a görögök
től vett eszméket és a fordításban nyelvük 
oly fejlesztését mutatták be, hogy az mintegy 
az önálló gondolkodás kinyomatának volt te
kinthető.

Lukreczius a legelvontabb tárgyat vá- 
lasztá egy költői müvéhez : az epieurái böl
csészet rendszerét. Törekvése az volt — ne
hány szerencsés helytől eltekintve, — hogy 
megmutassa, mennyire lehet a nyelvet egv 
teljesen elvont gondolat visszaadásához fel
használni, ebben némileg hasonlít Ciceróhoz, 
kinek bölcsészeti dolgozatai abban a törek
vésben tűnnek ki, s azért szereztek érdemet, 
hogy arra tanitanak, mint lehet a bölcsészeti 
alapeszméket kifejezni. Hiányzik bennük az 
eredetiség, csak fordítások, de épen ezért 
rendkívül becsesek. Sőt Ciceró ékesszólását 
ez jellemzi, mert Rhodnsban tanult és az ot
tani iskola hatása alatt volt. Nem saját tői
dén tökéletesedett a római próza, Cicerót az 
athéni irodalom és történelem emlékezete be
folyásolta ; mégis azon általános benyomás, 
melyet kelt, s mely a latin jogtudomány és 
alkotmányon alapszik, tisztán római. Ez egye
sítés és szerencsés párosítás szerezte meg

*) A r ó m a i  k ö z t á r s a s á g  é s  v i l á g 
u r a l  ma. Ranke Lipót világtörténetének *2-ik része. 1-sö 
és 2-ik kiadás. Lipcse. Duncker és liamblot kiadv. 1882. 
A kitűnő miiből egy mutatvány e közlemény. Az eredeti 
német, a müvet lefordítva még nem bírjuk.
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meg neki az általános csodálatot. Seneca úgy 
mondja, hogy Cicero volt az egyedüli szel
lem, melyet a római nép létre hozott, oly nagy 
és hatalmas, mint maga a római birodalom.

Ha mégis egy augustianusi korszakról 
beszélnek, oka abban var, hogy Augustus 
azon általános viharnak, mely mindent leron
tani fenyegetett, ellentállott és csendet, nyu
galmat hozott létre, mely akut a szellemeket 
szabadabb tevékenységre sarkalta s habár 
utánoztattak is a görögök, nagyobb müvek 
létesítésére ösztönözte. A legsajátságosabb 
költő ez irányban kétségkívül V i r g i l  volt. 
0  a homeri költemények tanulmányozásában 
élt és hatott, mely költészet a római nép köz
tulajdonává lön : de midőn azokat utánozta, 
egyszersmind a római elöidök és ideálok em
lékezeteivel fűzte, kötötte össze. így Aeneas 
távol sem akar Hector vagy Achilles lenni; 
ez fejedelem, mintaképe a fejedelmeknek. 
Mint Serviustól tudjuk, müvét a római nép 
tetteinek dicsőítéséül tekinték; oly római a 
benyomás, melyet előidéz, hiszen minden 
mellékes része az előadásnak latin földből 
gyökerezik.

Úgy van Titus Livius is ezen korszak
beli történelem-iró. Átveszi a görög elbeszé
léseke', fordítja Polibiust, de inkább a tárgy, 
mint a forma az, melyet utánoz: politikai 
és erkölcsi nézetei római földben gyökerez
nek. És mikor használta volna fel szeren
csésebben a hagyományt egy görög iró, mint 
Livius, a római ösmondákat müve első kö
tetében ?

(Vége köv.)
B.

A közönség köréből.
Nagyon tisztelt szerkesztő nr!
Becses lapjának múlt pénteki számában 

találom a boldogult)?) B a r a n y a i  b a n k  
liquidálása ügyében tett kérdésemre, az ,,i 11 e- 
tékes  h e l y r ő l "  erre kissé ingerült han
gon ugyan, mindazonaltal igen, de igen tö
kéletlenül adott választ.

Engedje meg, tisztelt szerkesztő ur, hogy 
erre nézve nézetemet itt röviden kifejez
hessem.

É n részemről tehát nagyon hiányosnak 
tartom a vett fölvilágositást azért, mert a 
sok szó daczára semmiképen, még csak meg
közelítőleg sem vehettem ki belőle a fele
letet arra nézve, a mi pedig felszólalásom 
magva volt, hogy t. i. „m i k o r f  o g j á k 
a r é s z v é n y e s e k  b e f  i z e t e 11 p é n- 
z e i k n e k  c s a k  r é s z é t  i s  v i s z o n t  

a t h a t n i?“  Pedig az a fődolog, a többi 
mind csak igen mellékes, akár 1873-tól

akár csak 1878-tól kezdve számítják a bank 
liquidálása tartamát; akár a központi, akár 
más takarékintézetnél van-e az eddig behaj
tott pénz elhelyezve stb. stb. En nem két
lem, hogy a bizottság részéről közzétett 
mérleg a könyvelési igényeknek teljesen 
megfelelő, de biz’ én soha belőle ki nem 
betűzhettem azt, hogy majdan talán, mikor 
és mennyit kapunk még egy-egy részvényre 
vissza; különben is vidéki, nem pécsi ember 
lévén, ha itt-ott a városba jöttem is, nem 
igen volt időm és kedvem veszett fejszém 
nyele után szaladgálni a liquidáló bizottsági 
tag urakhoz.

Eőleg pedig azért fordultam ez ügyben 
a nyilvánossághoz, mert ezen most liquidáló 
bank, mely a megye és a város lakosainak 
vagyonából e g y  f é l  m i l l i ó  f o r i n t o t  
nyelt el, ezen bank romjainak mibenléte, 
kívülem még más sok „baj  t á r s a t "  is ér
dekel, kinek nemcsak kíváncsiságában, de 
tán jogában is van érdeklődni az iránt, hogy 
a hosszú huzás-halasztgatás folytán, a már 
beszedett, úgy a folyton „ u j ó l a g “(?) be- 
pörlendő aktívája a banknak végre nem-e 
csak épen a liquidálási és ügyvédi költsé
gekre fog majd beérni, és a bank akczioné- 
riusai végre a reméllett, úgyis csekély ösz- 
szeg helyett, nem-e csak egy csinos kiállítású 
mérleget találnak majd annak idején vég
kielégítés gyanánt kaphatni?

Ismételve kérnök tehát a B a r a n y a  
m e g y e i  t a k a r é k  és h i t e l b a n k  
liquidáló bizottságát, szíveskednék az érde
kelt közönséggel úgy szépen magyarul és 
k ö n n y e n  m e g é r t h e t ő  módon, (de min
den aprehensip nélkül) valahogyan tudatni, 
hogy m e d d i g  t a r t h a t  m é g  körülbelül 
e z e n l i q u i d a t i ó ,  és azután mikor lesz 
egyszer vége a legombolitásnak, m e n n y i t  
f o g n a k  a r é s z v é n y e s e k  e g y - e g y  
ak ez i á r a  m é g körülbelül v i s s z a k a p 
h a t n i ,  mely fölvilágositással a t. bizott
ság igen sok érdekelt embert nagyon le fogna 
kötelezni.

Tekintetes szerkesztő urat pedig kérem 
e soraimnak becses lapjában történendő szi
ves fölvételére.

E g y  a sok  k ö z ü l .

Tisztelt szerkesztőség! *)
Január 21-én este 7 óra tájban borzasztó 

szerencsetlenség érte egyik igen szorgalmas 
gazdánkat, porrá éget —és tehetős

*) A  Pécsett megjelenő többi 
szabad kérném e sorok felvételére.

ugy-

lapokat is legyen 
K. F.

Pécsi vizgyójyíiüézet
az Engel-(Cindery)féle kertben

télén es nyáron nyitva, urak és nők
számára.

bántalm aznád ^ a!evö,eS lef ’1'1’ ^ e r t  eredményez a legkülönfélébb ideg- 
dennemü gven’A é c  l / r c .  '■ n<* P®n.9asanál, férfi-és női bajok ellen, s min
dé különösen ok- vers*e0enyse9' koszvény- ts csúzbántalmak el'en stb. —  

különösen oly egyéneknek javasolható, kik hivatásuk folytán csak keveset

szólván mindene, alig tudtunk némi ágy- 
és ruhaneműt, egy kis élelmet, a jószággal 
együtt megmenteni. A szél messze hordván 
a tüzes üszköket, majd minden ember a sa
játját volt kénytelen őrizni, vizet pedig he
gyes lakhelyünkön bajos hordani. E szoron- 
gattatásaink között, kiváló segitségünkre 
volt több derék siklósi iparos polgártárs, 
kik — az épen akkor Siklóson eloltott tűz- 
töl — nagy sietséggel hozzánk jővén, lakós- 
társainkba mintegy uj életet öntve, elszán
tan gátolák meg a pusztító elemet; e derék 
segítők iránt — hallgatóim nevében — le
gyen szabad a nyilvánosság terén lerónom 
a tisztelet és hála adóját. Isten éltesse és 
tartsa meg őket sok évekik szerencsében 
embertársaik javára, segítségére!

Gyűd, 1882. január 22.
K á l m á n  F a r k a s ,

lelkész.

HPécsi szianJaáz.
Csütörtökön, 1882. január 26-án adatik :

P ok o l a házban.
Mulattató vigjáték 3 felvonásban.

Kezdete 7 órakor.

Laptulajdonos Ramazetter Károly.
Felelős szerkesztő Bolgár Kálmán.

Nyilttér-

Téli felöltök, bundák és karman
tyúk az előhaladt évad miatt — 
leszállított árakon, gazdag vá

lasztékban kaphatók

Paunz Adolf
kereskedésében

Pécsett S z é c b jl - t é r  Zsolnay-féle

E f f * 0 * *  s.I" i“ denféle vértorlódási bantalmakban afe j ésmell felé gyakori

r u t i s a s s s r 39'szeduié8’ “ ivdoboflá' 9y^orhu-
Ei tekezés és felvétel a vezető ervosíudor

Dr. Loewy Lipót
urnái

országút 15. sz. a fiirdöintézet melletti uj épületben, I. emelet) 
naponta 11—12-ig d. e. és 1/22- 3 óráig d. u. 

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

Levelekre szvrseu válaszolfatik.

Schvarz Vilmos erdő-üzlete Pécsett.

Olcsó íiizelöfa.
4 méter gyertyán hasábfa ± 2  frt, régi öl 10 frt 20  kr. 

4 .. bükk „  12
kőris szil

n fi ” n )> 10 ,, 20 „
n „ „ 8 „ 50 „

Schwarz Vilmos
váltóüzletében.


