
l-sö évfolyam, 20-ik szám. Szerda, február 15-én, 1882.
Előfizetési árak:

Rgéss évre . . . 8  frt.
F é lév re ......................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 1 0  krval számittatik.

Hirdeté s-bélyegár 30 kr.

PÉCSI LAPOK.
’V 'egyes ta-rta-lxmo. lap.

Hirdetések felvétetnek
Oppelik A., Schalek Henrik, 

Haasenstein és Fogler,
Messe 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 Ramazetter Károly kiadóhivatalában boltiv-kózben a könyvnyomda mellett.

Egyes szám
Szerda- és pénteki kiadás 5 kr. 

vasárnap 10 kr.

Baranyamegye e hó 13-án tarto tt 
közgyűlése.

Tizenegy éve lesz annak, midőn a me
gyének ujabbi rendezése bekövetkezett. Még 
élénken emlékezünk azon napra, midőn az 
1870. évi 42. t. ez. rendelkezése folytán 
búcsút kelle mondanunk a megyék régi 
rendszerének; de nem volt szomorúság az 
arezokon, nem korbáesolá fel a pártindulat 
a kedélyeket, nem volt a nagyszámmal 
megjelent bizottsági tagok és hallgatóságon 
a temetési komor borulat, mindenki meg
győződött arról, hogy ennek igy kell lenni 
s csak önmagunktól függ, hogy erély és 
bazatísággal e reformban is megtartsuk me
gyénk ősi jó  hírét, hipróbált liazafiságát. 
Es a 11 év alatt a közgyűlés termében 
nem volt egy gyűlés sem, melyen a szen
vedély és pártharcz zajt és békétlenséget 
hozott volna, mert nyugalom, csend és sza
bályos munka uralkodtak. Ott, hol szüksé
ges volt a törvény védelmére kelni, a biz. 
tagok között véleménykülönbség nem volt, 
egyébb törekvések ide be nem juthattak, 
sőt a tisztviselői választási mozzanatok is si
mán és békével folytak le. Mennyiben volt 
az okszerű vagy nem, vagyis helyesebben 
kifejezve minő okokból történt, ennek vita
tása nem képezi lapunk feladatát, mi csak 
némileg az ellentétet akarjuk jelezni a 11 
éven át élvezett béke és azon zaj között, 
mely hetek, sőt hónapok óta a mai gyűlés
re előkészíttetett s mely izgalomban tartá 
nemcsak az érdekelt köröket, hanem a kö
zönséget is.

Nagy kíváncsisággal várták e napot, 
de valljuk be őszintén nem azért mert va
lamely a megyei életre közjogi vagy tár
sadalmi szempontból kiható üdvös intézke
dést vártak, hanem mert botrányt remél
tek s e tér mai napság igen szivesen kulti- 
váltatik.

Az ügy pedig magában véve igen egy
szerű s legkevésbé oly lényeges, mint az 
pro és eontra nyilvánosan tárgyaltatik, leg
kevésbé pedig érdemes arra, hogy innen és 
onnan, vádlók és védők a megye jó hiré- 
nek rohanjanak, mely támadásnak egyik 
példáját lapunk múlt számában curiósnm- 
ként ujdonsági rovutunkban közzétettük, 
vagy pedig a tisztán adminisztrationalis 
kérdéssel, mely illetékes fórumain rendsze
res elintézést nyerend, a megye nyugalma 
felzavarta ssék.

Egv szolgabiró ellen heves támadások 
intézteinek a „Pécsi Figyelődben, ugyan
azt nem kevesebb buzgósággal védik a 
, Pécs Baranyai Hirlap“-ban és mindkettő 
a megyétől vár elégtételt. A megye részint 
a fél kérelmére, részint a közlött adatok 
nyilvánossága miatt, vizsgálatot rendel, ez

megtörténik, a törvény intézkedései meg
tartatnak, az első bíróság határozata a szol- 
gabiróra kedvező. Ezért természetesen pro 
és eontra tüzbe jönnek, nem vájják meg a 
dolog rendes lefolyását, hanem az alispán 
ur időszaki jelentése alkalmai szolgál az 
anathémák és hosannák kiáltozására. Mi, 
kik ez ügyet éppen nem tartjuk rendkívüli 
fontosságúnak, három hírünkben alaposan 
eltaláltuk a helyes álláspontot: mikor a
vizsgálat elrendeltetett, azt irtuk : „mielőtt 
az ügy végbefejezést nem nyert, hozzá szól
nunk nem lehet és természetesen a sajtó 
támadásának is abban kell maradnia/ Mi
kor hire jött, hogy felmentetett a szolga
biró, azt jegyeztük meg: „mi az Ítéletet 
mindaddig közzé nem tehetjük, mig jogerő
re nem emelkedett/ És végi-e, harmadszor, 
midőn a felmentés következtében dicsénekek 
zengedezése hangzott fel, azt mondottuk: 
„csak is a sajtóper által történhetik meg a 
teljes elégtétel-adás". Örülünk, hogy e fel
fogás, — ha a harmadik ma m é g  nem is 
győzött — jutott érvényre a megyei köz
gyűlésen is, mely egyszerűen tudomást vett 
az alispán ur jelentéséről, anélkül, hogy a 
vizsgálat kiegészítése iránti vagy a biza
lom tárgyában tett indítványokat elfogadta 
volna.

Ez főbb vonásokbani rövid i s m e r t e 
t é s e  a dolognak, egyéb oldalainak meg
világítása már nem tái'gyilagos, átmenne a 
személyeskedésre, melynek, akár hízelgő, 
akár sértő legyen, lapunkban tere nem volt 
és nem lesz. Éppen azért reánk nem alkal
mazható a közgyűlésben a sajtó ellen fel
hozott tapintatlan, de az elkeseredés folytán 
igazolható kárhoztatás; ám a sajtó hatal
ma — ha ezélja felé tisztességesen és fér
fiasán halad, senki által manapság el nem 
vitatható, a sajtónak igenis joga és köte
lessége a közügy érdekeinek megóvása szem
pontjából a személyek megtámadása is, hi
szen megadta a törvény az orvoslatot is, 
de azt is elismerjük, hogy a sajtó ily tá
madásainak is, még ha a gúny és sarkas- 
mus fegyverét használja is, tárgyilagosnak, 
indokoltnak, igaznak és irály tekinteté
ben tisztességesnek kell lennie s mindenek 
felett meg kell hajolnia a törvény előtt, 
vagyis, ha az illetékes fórumok az általa 
közlött adatok ellenkezőjét igazolják, be 
kell ismernie hibáját. De mig az érintett 
ügy végmegoldást nem nyer és mig a saj
tónak illetékes bírósága nem határoz, azt 
megtámadni, nevetségessé tenni, sőt egyik 
orgánumát a „megvetés" szavával illetni, 
helytelen és tapintatlan eljárás ; éppen olyan, 
mint a fegyelmi határozat indoklásának 
időelötti közlése volt. Ezen átalános ismer
tetés után, térjünk át a közgyűlés meneté
nek részletes ismertetésére.

A főispán ur megnyitván az ülést, a 
kijelölő bizottság félrevonult a betöltendő 
állásokrai jelöltek felett tanácskozandó. Csak
hamar visszatérvén, constatáltatott, hogy az 
üresedésben levő állomásokra csakis azok 
jelentkeztek, a kik a legutóbbi közgyűlésen 
helyettesítve lettek. így  egyhangúlag meg
választattak főjegyzővé Bartosság I. ur, al
jegyzővé, főjegyzői czimmel Seeh K. ur. má
sod aljegyzővé Perczel Béni ur, segédszolga- 
birókká Csima Lajos és Krasznay Mihály 
urak. Ezután felolvastatott az alispán tiszti 
jelentése, mely kiválóan érdekesen és nagy 
szorgalommal van összeállítva, annak rész
leteibe ezúttal nem bocsátkozhatunk, mert a 
fennebb érintett Antal Pál féle ügy veszi 
főleg igénybe terünket, a miként ez volt 
a közgyűlés várva-várt legérdekesebb moz
zanata.

A felolvasott különböző miniszteri ren
deletek tudomás-vétele után alispán ur je
lenti, hogy Antal Pál, siklósi szolgabiró ur 
ellen a fegyelmi vizsgálat megtörténvén, a 
közigazgatási bizottság fegyelmi osztálya a 
főügyész véleményét magáévá tévén, hatá
rozatával a vizsgálatot beszüntetni rendelte, 
de ez még jogerőre nem emelkedett. A  köz
gyűlés éljenzése felhangzék, de csakhamar 
megszakítja,, azt Simonfay János bizt. ur fel
szólalása. Ő sajnálja igen, hogy hozzá kell 
szólania a jelentéshez, de kötelessége indítja 
arra. mert az ügy nem akként nyert meg
oldást, a mint azt a közgyűlés rendelte; a 

I közgyűlésnek tudnia kell mi történt a vizs
gálat folyamán, ismernie kell az ügy kellő 
állását. De szerinte a megejtett vizsgálat 
nem volt mind arra kiterjesztve, a mit a 
közgyűlés meghagyott, s azért indítványozza, 
hogy az alispán ur utasittassék a vizsgá
latnak a közgyűlés előbbi intézkedés sze
rinti foganatositására. Simonfay ur beszédét 
heves közbeszólások, sőt személyeskedő til
takozások zavarták, s ezek természetesen 
csak élesztették a tüzet.

Elnöklő főispán ur visszautasitja Simon- 
fay ur azon állítását, hogy az alispáni 
vizsgálat nem lett volna helyes és a meg
hagyásnak megfelelő, s tagadja, hogy csak 
szóló lenne egyedül őre a jog és igazság
nak ; a vizsgálatot maga Antal kérte, pana
szos alig van, s mégis a hírlap nyomán köz
lött adatokra, minden érdekelt kihallgattatott.

Kardos Kálmán biz. tag ur kijelenti, 
hogy ő szintén tagja volt a fegyelmi bizott
ságnak, de Ítéletéért a közgyűlésnek felelni 
nem tartozik, a mint maga az ügy sem tar
tozik ide. — Már azt hittük, hogy vége lesz 
az ügynek, midőn felkel Berki ref. lelkész, 
biz. tag és szónoki hévvel védelmébe veszi, 
a szerinte pártoskodásból méltatlanul gyanú
sított és zaklatott szolgabirót, azt mondván, 
hogy az ellenzék azért haragszik, mert nem 
szája ize szerint dőlt 1 a dolog, indítvá
nyozza, hogy Antalnak bizalom szavaztas
sák. Ez indítvány olajat öntött a tűzre, 
mert a mig beszédének előbbi része lármás 
éljenekkel kisértetett, addig az indítvány 
ugyancsak csendesen hangzott el.

Szily László biz. tag ur indítványozza, 
hogy a jelentés vétessék tudomásul, miután az 
csak időszaki, a fegyelmi-határozat jogerőre 
nem emelkedvén, nem is lett volna a tárgy-so
rozatba felhozandó. Czáfolja Simonfayt is, 
hogy az 1870. évi 42 t. ez. foglalt ellen



Szerda.

őrzési jog a fegyelmi ügyekre nézve hozott 
késsőbbi törvénynyel szemben az eljárásra 
nézve fennállna. Kossá Dezső biz. tag ur csatla- 
kozik Szily ur indítványához, de tiltakozik 
Berki ur azon vádja ellen, hogy őt és elv
társait párttekintetek vezetik, indítványozza 
egyúttal, hogy a szolgabiró kényszerittessék, 
sajtóper-inditásra, hogy a megyének elég
tételt szolgáltasson. Berki biz. tag ur indít
ványait visszavonván, személyes kérdésben 
felel Kossának, hogy „ő nem akar politikai 
pártot sérteni, egyúttal hevessen kikel a 
sajtó és főleg a „ Pécsi Figyelő® ellen, mely 
szerinte említésre sem érdemes, nem fér össze 
a megye méltóságával, ö azt a lapot, mely 
álarcz alatt fedett sisakkal orozva támad, 
megveti®. Noha az utolsó szót már elnyelni 
igyekezett, a közgyűlés egy része e meg
jegyzésért hosszú éljenzések és tapssal jutal
mazta.

Kossá biz. tag úr ujabbi válasza után 
Otrokoczy biz. tag ur kéri a vita befejezé
sét, mire Simoníáy ur zárbeszédét tartja, 
részletesen czáíolván a támadásokat. Erre az 
alispáni jelentés egyhangúlag tudomásul vé
tetik. A tárgysorozat többi pontjai szokás 
szerint gyorsan lemorzsoltattak, a határoza
tok közül megemlítjük, hogy Simonfay biz. 
tag ur indítványára az árvaszék kezelése, 
úgy az árvák vagyonának jelen állása, te
kintettel a kötvényekre vizsgáltassák meg 
egy kikiildendő bizottság által. Ez indítvány 
elfogadtatott, kiküldetvén Czierer József, 
Danitz Antal és Simonfay János urak. Ez
zel a gyűlés eloszlott.

Újdonságok.
..Kivándorlás vagy bevándorlás a múlt 

évben nem történt". így  szólt a hétfőn tar
tott közgyűlésen felolvasott alispáni jelentés
nek egyik passusa, mely a mily rövid, annál 
érdekesebb és ügyeimet érdemlő tudósítás. 
Midőn az ország számos vidékén egyre sza
porodik a kivándorlók száma, jól esik hal
lanunk. hogy megyénkben egy egész éven 
át senki nem volt, ki elindult volna jobb 
hazát keresni.

A lótenyésztés és nemesítés ügye me
gyénk gazdáit mindinkább jobban és jobban 
érdekli, ugv hogy nemsokára versenyre kel- i 
hét e téren megyénk a szomszédos Somogy- j 
és Tolnamegyékkel. Az itt újabban megfor
dult olasz lókereskedők igen diesérőleg em
lékeztek meg e haladásról, melynek úttörői 
a megye gazdasági érdekeit annyira szivü
kön viselő Nadosy Kálmán és Elvers Nándor í 
földbirtokos urak voltak.

Váltóhamisitó. Nagy Ignáez, a nagy ta
karékpénztárba egy 100 frtos váltót nyúj
tott be leszámítolás végett. Azonnal gyanú 
ébredt a váltót átvevő tisztviselőben, hogy 
a kiboesájtó és elfogadó aláírásaik hamisak 
és ezért Nagy más napra hivatott meg, 
>>hogy a pénzt átvegye". Meg is jött ponto
san, de már előbb kinyomoztatván a dolog 
és a váltó hamisitottnak találtatván, a tettes 
nyomban el is esipetett. Észrevette ugyan, 
h°gy halóba kerítették, meg akart ugrani, 
(̂ e rgyik könyvvezető urnák sikerült, őt a 
kapunál elfogni, mire a rendőrségnek át
adták. A váltón az elfogadó Ferenczfy Já
nos, kiboesájtó pedig Herczeg István volt.
A kihallgatás alkalmával mentségül azt 
hozta fel, hogy a váltót találta a Lyceum 
előtt, azon kérdésre azonban, hogy miért 
akarta a váltót értékesíteni, holott neki 
ahoz semmi köze nem volt? azt válaszolta: 
próbálni akartam, hogy kapnék-e reá pénzt.

A Hillebrand családot és ezzel az Aidin- 
ger és Kurez családokat is újból nagy csa
pás sújtotta: H i l l e b r a n d  Vi l ma,  szép, 
kedves leányka 9 éves korában egy napi 
rosszullét után elhunyt, követvén az alig 
nehány hó előtt elhalt tehetséges bátyját,
E haláleset általános részvétet kelt. Béke a 
korán elhaltnak poraira!

Megfuladt. A bányatelepen egy munkás, 
névszerint Holbus István, többet Ízlelvén

Noé levét, mint épen kelleték vala, része
gen egy széntörmelék halmazra feküdt. Itt 
elaludván, csakhamar átjutott az örökkön- 
örökké tartó álomba, mert a széngázok meg- 
fulasztották. A bonczolási lelet a halál 
okául a fuladást igazolja, a miért első sor
ban a bort, azután az embert s csak végső 
sorban lehet a gázokat okozni.

Simonfay János ur, ügyvéd és megyei 
bizottsági tag, városi bizottsági tagságáról 
lemondott és igy a IV-ik kerület uj válasz
tásnak néz elé. Okul — mint értesülünk — 
,,a közgyűlés által ismert eseményeket" idézi, 
melyek arra késztetik, hogy „ez idő szerint" 
bár nehezére esik is, lemondjon.

A baranyamegyi gazdasági egyesület 
hétfőn délután tartotta meg közgyűlését, 
melyen a tagok igen csekély számmal vet
tek részt. Elnök gyengélkedvén, alelnök 
Nádosy Kálmán ur nyitotta meg az ülést, 
A  napirend első tárgyául az elnöki jelentés 
olvastatott fel, mely felsorolva a lefolyt 
évben tartott szarvasmarha-szemlét, a gyü
mölcsfatenyésztés körül buzgólkodók jutal- 
maztatását s az egylet egyéb nevezetesebb 
ténykedését, hű képét adta az egyesület 
múlt, évi dicséretes működésének. Az egye
sületnek üsszesen 4(15 tagja van. —- Ez évi 
költség-előirányzata, bevétel: 1144 írt 5 
kr. kiadás: 1020 frt, marad: 124 írt 5 kr.
— Nádossy Kálmán ur felhívta a közgyű
lés figyelmét a legközelebb Budapesten tar
tandó szarvasmarha-kiállításra és ajánlotta, 
hogy a tenyész-állatokat szükségeié' közsé
gekből az egylet költségén küldetnének fel 
értelmes polgárok, kik ott községeik meg
bízásából vételt eszközölhetnének. Az üdvös 
indítvány tetszéssel fogadtatott. —  Horváth 
Antal, ki méhészeti szaktudományát aján
lotta fel megyénkben érvényre emelni, elis
merésben részesült s az egyesület részéről 
ajánltatni fog az uradalmak, községek és 
magánosok figyelmébe. Jeles fajú vetőmag
vakért, úgy. mint tavaly, az idén is fog 
az egylet a földmivelési minisztériumhoz 
folyamodást intézni. Végül határozatikig 
kimondatott, hogy a múlt évben tartott 
szarvasmarha-szemléhez hásonló ez év őszéu 
is fog tartatni.

Színház. Bírálatot, vagy részletesebb 
ismertetést az e heti reportoirról nem ad
hatunk. mert a színházat Miss Lazo — és 
családja uralják, a töltelékül adott darabok 
pedig vagy gyengék, vagy silányul ját
szatnak, tudván színészeink, hogy a közér
dekeltség Miss Lazo bokáira eoncentrálódik 
és művészetük épen oly sebesen lepereg, 
mint a bájos Miss a karzathoz feszített kö
télen a színpadra. Dombay ur „Grengoir"- 
ral e nehéz, de rendkívül hálás szereppel 
próbálkozott meg. több igyekezettel, mint 
szerencsével, folytonosan siró hangja csak 
szánalmat kelthetett, úgy, hogy Louisa mo
solyai is csak fanyarok voltak és az egye
düli siker mit Grengoir elérhetett, Louisa j 
szép fogsorainak bámulhatása volt. Mit Ír
junk Miss Lazóról, férje Emilio és kis 
fiáról? Ügyes, rendkiviil ügyes gymnasti- 
cusok, mutatványaik megérdemlik, hogy a 
cirkusban vagy valamely sörházi nagyte
remben megtapsolhassanak. — Borgia Luk- 
reczia pénteken kerül szinre, szombaton a 
dalárda-estély miatt valósziniileg nem lesz 
előadás. Rigolettoból, mely Lángur javára 
fog adatni, az előkészületek már folynak.
— A legközelebbi jutalomjáték Dombayné 
asszonyé lesz.

A tanfelügyejö ur a napokban ismét I 
ískolalatogatasi körútra megy. Január hóban 
29 községben 43 iskolát látogatott meg. Az 
iskoláik általában a törvény kívánalmának 
lehetőleg megfeleltek, különösen dicséretet 
érdemel a szabolcs-bányai társulati magán
iskola, főleg a magyar nyelvben elöhaladás 
miatt, ellenben a m.-üröghi és patacsi isko- i 
Iákban az oktatási eredmény nem felel meg * 
a várakozásnak. Járványos betegségek miatt I 
csakis a bollmányi iskola szünetel még.

Rflndöri hírek. S á n d o r  Kál mánhe l y -  1 
beli kir. mérnök szobájába ismeretlen tét- i

Pécsi Lapok.
tesek kulcsosai behatolván, onnét igen érté
kes tajtékpipákat loptak el. — Az eset „a 
boldog uj évet kívánok" időben történt, a 
káros azonban csak most érkezett haza s 
igy a rendőrségnek is csak most esett tudo
mására a lopás. —  Ajz é j j e l  fél három 
órakor a budai külvárosi országúton Jekler 
Antal vasesztergályost két czipész-segéd kés
sel Összeszurkálta.

Apró hírek. H á n y  v a d á s z  van a 
m e g y é b e n ?  Ha erre illetékesen megfelel
het a vadászati jegyek száma, akkor 44 
van. Az 1881-iki jövedelem e czimen 203 
frt volt. — H a l á l o z á s .  Báró Skerlecz 

! Károly ur, kataszteri igazgató Andor nevii 
| kis fia hosszas betegség után tüdöbajban 

tegnap elhunyt. — A h a d k ö t e l e z e t t e k  
összes száma megyénkben ez évre a teljesen 
ismeretlenekkel együtt 5725-öt tesz ki. — 
Á r v e r é s  a v i déken.  Vörösmarton e hó 
17-én egy 1200 frtra becsült gőzgép a Wie- 
derkehr Ferencz, Belazi József és Éledi An
tal tulajdonát képező gőzmalomban; Mohá
cson e hó 24-én Pasztrovics Mátyás 2304 frt 
80 krra becsült ingóságai. — Dr. Né me t h  
A n t a l  a középisk. kér. tanfelügyelő ma 
vagy holnap városunkba érkezik a reáliskola 

J  ügyében. — La ez kő A r a n k a  k. a., ki 
a múlt évi színházi idény egyik kedvelt 
színésznője volt, most Győrbe szerződött 
egy évre.

Belföldi hírek. Az o r s z á g g y ű l é s e n  a 
a közoktatási budget felett folyik a vita s 

- valósziniileg az lesz legérdekesebb része a 
! költségvetés tárgyalásának. A f e l ke l é s be n  

mutatkozott nehány napi szünet után, annál 
gyorsabban jönnek most az összeütközések 
és apróbb harczokról szóló hírek. Csapataink 
megszállották Ladeniczát, Bakoczi és Repaj 
helységeket és igy az operacziók Dragolj felé 
és a krivosjei lázadás elnyomására teljes fo
lyamatba jutottak.

Külfóidi hírek. P a r i s b ó l  jelentik a la
pok, hogy Egymptomra nézve a franczia- 
angol közös akezio elejtettnek tekintendő. — 
Uj f r ánéz i  a k ö v e t e k .  Tissot lesz lon
doni. JSoilles marquis konstantinápolyi, Jauré- 
quiberry pedig pétervári nagykövetté kine
vezve. A por os z  képviselőház bizottsága 
megkezdette az egyházügyi javaslat tárgya
lását. Reinéllik, hogy a kormány és a szentszék 
között végre mégis megegyezés jövend létre. 
T ö r ö k o r s z á g  és Francziaország egymás- 
hozi viszonya folyton javul, az afrikai török 
izgatások is apadtak.

Lapunk tárezája és az elbeszélés folyta
tása a megyei közgyűlés tudósításának ter
jedelme miatt pénteki számunkban jönnek.

A casinó bálja.
—  febr. 11.

—  Köszönöm a nap sugarait, ha a lég- 
mérsék oly erős, hogy orromat ibolyakékre 
fagyasztja.

• ~  EÍ,l! Ee is panaszkodik maga 
az idő ellen? Van meleg szobája, mért nem 
marad abban veszteg ? Itt áldogál órák 
hosszat a hideg járdán és bámulja a gyü
mölcsárus _ kofát, meg a pereczes kétnapos 
süteményeit.

—  Am hát mit tegyek ? mikor úgy
unatkozom! “

—  Csúnya maga! már miként lehet 
unatkoznia egy szellemes világembernek ? 
Keresse föl hölgy ismerőseit, aztán beszél- 
gessen azokkal, ha nem is valami magas 
stylben, ha csak azt kérdik tőlük: „kisasz- 
szony, szereti* a sajtot?® már e pár szóval 
is telik az idő.

— Úgy látom ma fölötte jó kedvében
van! el nem mulaszthatom fölhasználni a 
kínálkozó alkalmat. Habar tudom, hogy jó 
kedvében rendesen olyan csípős mint a _____

— Na na csak hallgasson! úgy is tu
dom mit akart mondani! ne hozzuk a nyil
vánosság elé. Már csak azért se, mert az 
egyszer tisztelt m a g a  tévedni méltóztatott.

Február lo-én.



Szerda . Pécsi Lapok.

Mert én ma, daczára jó kedvemnek, békés
jó indulattal vagyok mindenki irányában.

— Tehát az egyszer „s z e 1 i d" napja
van !

—  Pszt! elég legyen! látom már elöbb- 
utóbb hajbakapás lesz vége a dolognak. 
Annyira nem engedem, hogy jöjjünk.

—  Lépjen be.
— Pattog a tiiz a kandallóban, enyhe 

meleg árad szét kicsiny szobámban, olyan 
jó itt lenni! . . . Üljön csak ellenemben és 
nézzünk farkasszemet!

—  Milyen különös maga ma !
— Különös! ez nem helyes kifejezés!

valósággal mámoros vagyok ; még füleimben 
csengenek a hullámos keringó'k árjai, meg a 
szivet, lelket édes andalodásba ejtő' csárdá
sok, melyek a Gyula vonója alól kerültek 
elő. — ,

— A h ! a easinó-bálról fantáziái nagy- 
sám ?!

— Persze hát! azt hitte, hogy már is 
megfeledkeztem arról? Gondolja tán, nálam 
is oly fölületesek a benyomások, mint m a- 
g i i k n á  1. magánál maga g y ű l ö l t ! ?

—  Paperlapa! most meg majd igazán 
hajba kapunk.

— Isten mentsen! — —  —  de hogy a 
katastrophát végkép elkerülhessük, indítvá
nyozok valamit.

— Nos. hadd halljuk!
— írjunk együtt egy tárcza-czikket, 

az e hó 11-én megtartott casinóbál felől.. 
E lfogad ja?...

—  Nem bánom! . . .  de hadd kezdjem 
én !. . .  \ árjon csak !. . . Y kisasszony volt 
a legszebb! . . .

— Ez aztán az Ízlés !. . . de lenne bár
úgy, mindjárt első sorban nem szokás a 
szépségek neveit elősorolni. Én mint indít
ványozó. előjoggal bírok. Tehát kezembe 
veszem a fonalat s azt tetszésem szerint 
irányitandom. Emlékszik a terem díszítésé
re? Mily elegáns egyszerűség! Fehér mou- 
selinnal bevont falak ------------

—  Zöld virág csoporzatokkal, mint azt 
már évezredek óta megszoktuk.

—  Al i ! ön tízszeres Mathusalem! hát
baj az ? csak lm aesthetikai érzésünket nem 
sérti. Ke ha már e tárgy nincs ínyére, be

széljünk valamit a zenéről, m e ly --------
Csengett, bongott és keringöi több- 

nvire „von Uhr Alté Zeiten" kerültek elő.

Ádámovies N. k. a. Eszékről, kék at
laszban volt, fehércsipke diszszel.

Balázsné-Bognár Vilma a jelenleg Pé
csett vendégszereplő hírneves énekesnő, ne
héz, világoskék atlasz ruhában volt, olive- 
zöld szalagokkal és ugyan oly szinü rojto- 
zattal, veres és rózsaszínű teljes rózsákból 
álló füzér diszitette a szoknya előrészét és 
a két méter hosszú és egy fél méter széles 
uszályon hason ló csokrok. Boniperti Róza 
rövid ruhában, fehéralapon kékselyem du
dorokkal és csipkediszszel, derekán aranyos 
füzőváll. Húga fehér tárlatán ruhában volt 
piros atlasz panierval, és b. Boyneburg al- 
ezredesné ezüsttel átszőtt öltözéke brocat 
volt, telve virágfiizérekkol. Bereez és Ballus 
k. a fehérben.

Czirerné rózsaszínű moire öltözetben volt. 
Ferenezy Ilka habos rózsaszínű tarlatánm- 
hában, fehér rózsákkal, Feszt Fánny Kla
genfurtból, fehér tárlatán ruhában bordeau 
virággal voltak.

Friedl Tóni kék atlaszban, Hartman 
Márián kék tarlatánban tarka virággal. 
Hilscher Ilona fehér gyö vökkel kivarrt 
rózsaszín ruhája dúsan vo. . -zal dí
szítve. Hoffmann Mariska halvány i saszin 
ruhában, Kellemfvné diszes fehér atlasz ru
hában, kék selyem tunikkal és tarka virá
gokkal. Kelemen Etelka Szigetvárról, fehér 
ezüsttel átszőtt ruhában. Kroneiser Aurelia 
Gráczból, sima fehér atlasz ruhában hosszú 
uszálylyal igen érdekes jelenség volt. Kriszt 
Nina rózsaszínű atlasz ruhában.

Pichler Ella rózsaszín ezüst brocat ru
hában. Radenics Luiza rózsaszínű selyemben, 
fehér gazir panierval. Rédeki Flóra fehér 
ruha, kék panierval és virágdiszszel. Schwei- 
ezer N. nehéz, kék atlaszruhában créme se
lyem-csipkékkel és tarka virággal.

Szily Borosa fehér caschemir ruhában, 
Ilona rózsaszínű tarlatánban. Tróber nővé
rek izlésteljes fehérternó ruhában, gyönyörű 
oldalcsokrokkal.

Takács Alice fehér satinlisse ruhában 
kék panierval. Trebinyi Gizella kék tárla
tán ruhában dús atlasz-diszszel.

Madarász Etelkán rózsaszínű uszálylyal 
fehér ruha volt. Szekrényesy Szidin kék 
casehmir. Sipó'ez Fridán kék selyem ruha 
diszlett, halvány rózsabimbókkal.

Visy Fáni és danka atlaszszal dúsan 
diszitett rózsaszínű tárlatán ruhában vol
tak és Yizkelety Fenna rózsaszínű selyem- 
ruhábau volt moire diszszel.

— Lám ez se tetszik! De már azt csak 
megengedi, hogy a bál, várakozáson felül, 
igen jól sikerült s hogy a hölgyek soha 
oly csinos toilettben nem jelentek meg. mint 
ez alkalommal és soha oly szépek nem 
voltak.

—  ízlés dolga!
— ismét ellentmondás! no. várjon, ha 

rendre elősorolom „ideáljait", majd elfogja 
vetni azt a közönyös álarezot s velem lel
kesül. De ígérje meg, hogy nem fog alkal
matlan megjegyzéseivel zavarni, mert jelen 
soraimat a nyilvánosság elé bocsátom.

—  Csendes leszek, miként a s ir !
—  Figyeljen tehát ide. A cotillon alatt, 

mely ügyesen rendeztetett, bőalkalmam nyílt 
szemlét tartani a hölgyek fölött. Igazán 
szép számmal voltak s majdnem valamennyi 
bájos.

— Kivéve önt!
— Csitt ! kikérek minden beleszólást ? 

Fogadatlan prókátornak tudja már hol van 
a helye . . .  De im, egészen kihozott rendes 
kerékvágásomból „goromba" megjegyzésével.

Most pedig engedje folytatnom. Nem 
kérdem, kinek ad ön elsőbbséget. Szirének 
bő tárháza, elég ok arra nézve, hogy nehe
zére essék e g y n e k  előnybe helyezése.

Tehát azért abéczé rendbe foglalom 
a neveket, legfőkép a toi!lettek-re szentel 
vén figyelmemet, tekintettel azokra, kik 
nem vettek részt ez estélyen s kiváncsiak 
tudni, mi volt az uralkodó divat a jelen 
évadban.

— No hát bevégezte-e már ?
Ne türelmetlenkedjék ! a legnehezebb

jén immár keresztül jutottunk. A lajstro
mot saját érdekemben rövidítettem meg, 
mert ha mindazokat, kik ott jelen valónak 
s kik szépek voltak följegyezni akarnám, 
egy óra múlva megőszülnék !

— Megérdemelné!
— Már meg mi ez ? mire való az ilyen 

kitétel?
— Ne haragudjon, de lám e pillanat

ban jutott eszembe, hogy félhétkor szokott 
„Ö“ a piaozi corsón sétálni s most már hét 
órát üt a belvárosi toronyóra és én még itt 
veszteglek — a tárczája miatt —  ezzel 
örök haragot vonva árva fejemre.

— Hát a többi „ i d e á l "  mire való? 
nem tudják azok azt az e g y e t  kárpótolni.

— Igaza van! — — de azért, mint
hogy az idő előhaladt, búcsút veszek Öntől. 
Megyek. Kiváncsi volnék tudni, mit műve
lem!. ha innét eltávoztam?!

—- Hát biz' ledőlök a puha zsölye- 
székbe s igy mámoros fővel épitek magam
nak légvárakat, szövök aranyhimes ábrán
dokat, melyeket aztán holnap kaczagva 
döntök el, tépek széjjel.

— Jó mulatóst hozzá!
— Köszönöm ! . . . Adieu!

Z & a n k a .

Laptulajdonos Ramazetter Károly. 
Felelős szerkesztő Bolgár Kálmán.

. ÜFécsi sziiüiáz.
| Szerdán, 1882. február 15-én adatik:
> M i s s L a z o (az arany légy) felléptével.

Kukli prédikáeziók.
I Vígjáték 2 felvonásban. Moser után fordí

totta Szerdahelyi Kálmán.
Kezdete 7 órakor.

1 ’
Nyilttér.

Február 15-én.

Bányámban bármily mennyiségben kap
hatók jó

Épületkövek (homokkövek)
és

jutányos áron.
liozs Gyula,

borkereskedő, föutcza.

Cserei - -̂rrtel
füszerkereskedö

P é c s e t t ,  k i r á l y - ü t  ez a, volt Coasum-egylet-féle tielyíseg
Ajánlja dúsan felszerelt londoni tliea és 

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

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

RAMAZETTER KÁROLYNÁL
Pécsett.

PAPÍROK.
Egy rizsma 500 iv, simán vagy bordázva szati- 

nirozott :

Hl F o g a l m i  s z ü r k e :
^  3 ‘ /a kilo s ú ly b a n ................................................. 1.60
T 4 - ’.............................................L80
f t  4*/, „    2 . -
^ 5  „ „  2.20
^  I r o d a i  f e h é r  v a g y  k é k e s  :

31/, kilo sú ly b a n .................................................1.75
4 .. ’.............................................2.00
4 * / , ......................................................................2.25
5 „  „   2.50

K ö z é p f l n o m  i r o d a i  f e h é r :
5 kilo s ú ly b a n ..................................................2.75
6  ...................................................................... 3.20
L e g f i n o m a b b  o k m á n y  ( D o e u m e n t e n

f e h é r  :
L 5 kilo s ú ly b a n .....................................................4.—
P  6  „  „   4.80
P Papírok ily áron csak nálam kaphatók.

Minden ágyba illő

szabadalmazott fa n p H e r e ta l ja k .

Szerkezetük és anyaguk elpusztithatlan tar 
tósságot biztosit.

Könnyű szétszedhetésök igen előnyös a szál
lításnál s egyszersmind biztosíték minden

nemű férgek ellen.
8 írt 50 kr. jutányos árért ■■■■ 

kaphatók
Hoflm ann Károlynál

Pécsett, ó-posta-uteza 22. szám alatt. 
Rendeléseknél csupán az ágy belvilágossága 
jelzondö centiméterben, vagy bécsi hüvely- 

mértékben.



Hirdetés.
Tisztelettel alulírott a n. é/ közönségnek szives 

tudomására hozom, miszerint boldogult férjem

Wurster Ede czukrász-iizletét
az eddigi helyiségben: Kistér-utcza 3. sz. a. saját fel- 
Ügyeletem alatt tovább folytatni szándékozom.

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

Özv. Wurster Edéné, 
született Kaltwasser Mari.

W i

G y á rfe lo s z tá s  k ö v e tk e z té b e n

gyári árakon.
8— - 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 „

8/ 9/ 4 > / 46// 4 4/

és 10/4 széles gyolcs-lepedő.
széles tiszta creasz-gyolcs. 
széles tiszta creasz-gyolcs. 

tiszta czérna ágybeli-grádl.
»/i, eU és 8U görfüggöny-grádl.

egesz

1500

%  fehér és szürke damast-asztalnemii. 
vászont damast-asztalkendü. 
vászon damast-asztalteritö, ®/4-töl 
16/4 nagyságban.
vászon damast törölközők, minden nemből. 

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

Fenti ezikkek kiválólag alkalmatosak k e l e n g y é k r e ,  
mert ritkán kínálkozik alkalom ily kitűnő minőségű kelen
gyék, ily olcsó árakon összeállítására. — Az illető gyár 
majdnem egyedül állt azon jóhirben, hogy árui v a l ó d i  
t i s z t a  g y o l c s s z ö v e t e k ,  amiért én a felelőséget 
örömest elvállalom.

Egyidejűleg bátor vagyok a t. ez. közönség becses 
figyelmét nagy választékú selyem-, posztó- és divat-áruczik- 
keimre felhívni, melyeket szintén rendkívül olcsó árakon adom.

Mély tisztelettel

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

Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan teljesittetnek 
utánvét  mel lett .  Az eshető lég tetszést nem nyert áruk 
mindenkor teljes készséggel beeseréltetnek.

Mindennemű
z o n g o r á k

és
harmoniumok 

t  Ú j x  a*.
Ugyanitt kaphatók zenélő 
szelenezék H e l l e r  H. Bern 
hires gyárából, gyári árakon.

SCHAUREK JÓZSEF
Pécsett, O-pósta-uteza 16. sz.

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

útj a k k a l .

Zongora
kölcsön intézet.

oToToToToToloIoIo;o :o :o
1034. szám. 

1881.

Árverési hirdetmény.
év i LX. t. ez. 102. 

pécsi tekintetes
Alulirt kiküldött végrehajtó az 1881.

§-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy 
kir. törvényszék 6647/i88o- számú végzése által Grausz testvérek 
végrehajtó javára Justus Mór pécsi lakos ellen 438 írt  ̂ 70 kr 
tőke, ennek 1880. év junius hó 1-ső napjától számítandó 6°/0 ka
matai és eddig összesen 36 frt 30 kr perköltség követelés ere
jéig elrendelt kielégítési végrehajtás alkalmával biróilag felül 
foglalt és 1015 frt 50 krra becsült bútorok, ágy- és ruhanemű, 
könyvek s edényből álló ingóságok, nyilvános árverés utján 
eladatnak.

Mely árverésnek a 988‘ /1881. sz. kiküldést rendelő végzés foly
tán a helyszínén, vagyis Pécsett alperes lakásán leendő eszköz
lésre 1882-ik év február hó 24 ik napjának délelőtti 9 órája ha
táridőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly meg- 
jegyzéssel hivatnak meg: hogy az érintett ingóságok ezen árve
résen, az 1881. évi LX. t. ez. 107. §-a értelmében a legtöbbet 
Ígérőnek becsáron alul is eladatni fognak.

Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. évi LX. t. 
ez. 108. §-ában megállapított feltételek szerint lesz kifizetendő.

Kelt Pécsett, 1882-ik évi február hó 11. napján.

Krém  mer Ferencz,
kik. bir. végrehajtó.
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T7" esni.d.ég'lő
h a s z o n b é r b e a d á s .

A társasági vendéglő mészárszékkel a pécsi 
bányatelepben

folyó évi április l-töl
három egymásra következő évekre bérbe adatik.

A bérszerződési feltételek az alulírott igaz
gatóságnál benézhetek, ahol is az 50 kros bé- 
lyeggel, 300 frtnyi bánatpénzzel és „Vendéglő 
bérlet“-i felirattal ellátott ajánlatok folyó évi 
márczius hó 5-kéig benyújthatók.

Az I. cs. kir. szab. duna- 
gözhajózási társulat bánya 

igazgatósága.

1 Csődtömeg végkiárulás!
9  A király-utezai 7-ik szám alatt levő röfös keres-
2  kedésben

^  csődtöm eg végkiárulás történik,

J  a reníes árakon jóval olcsóbban.
^  Különösen ajánltatnab: Női ruha-kelmék, ágy 
M  térítők, bútorszövetek, szőnyegek úgy egyéb

9  ^  ^ ez- közönség látogatásáért esedezik a csőd-
M  tömeg átvevője :
*  Klein P.

Ramazetter K. könyvnyomdája Pécsett.


