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Előfizetési árak:

Egész évre . . .  8  írt.
Félévre . . . .  4 „
Negyedévre . . . 2 „

Hirdetési árak:
A négy-’ iasábos petitsor

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

Hirdető s-bélyegár 30 kr.
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Hirdetések felvétetnek 
Oppelik A.. Schalek Henrik, 

Haasenstein és Fogler, 
Messe Rezső bécsi; —  Hold 
herger A. B. budapesti; —  

G. L. Dauhe és társa 
M. frankfurti: 

Haasenstein és Fogler 
Steiner A. 

hamburgi irodáiban.

Megjelenik hetenkint háromszor 
és ped ig :

vasárnap, szerdán és pénteken

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

Egyes szám
Szerda- és pénteki kiadás 5 kr. 

vasárnap 10 kr.

Péc s .  1882. febr. 18-án.

(D.) A tudományok irodalmi művelésé
nek kisebb vagy nagyobb mérve legbiz
tosabb fokmérője valamely nemzet eultu- 
ralis állapotának s egyúttal életképességé
nek. A belletristikai termékek virágai a 
eulturának, gyümölcseit azonban a tudomá
nyok terén mozgó elmemüvek képezik. Vi
rág nélkül csak kietlen az élet. gyümölcs 
nélkül már létföltételeiben van megtámad
va: s a m e l y  f a  g y ü m ö l c s ö t  n e m 
t e r e m ,  k i v á g a t i k  és t ű z r e  
v e t t e t i k .  Ezt a tételt a képletek meze
jéről a társadalmi élet terére átvive, ellen
mondás koczkáztatása nélkül állíthatjuk, 
hogy a mely nép az emberiség előbbrevi- 
telére ilyetén gyümölcsöket nem produkál, 
az meddő fa, mely cnlturalis feladatainak 
meg nem felelvén, az emberiségre nézve 
hasznavehetetlen s mint ilyen, nem méltó 
arra, hogy a létért folytatott küzdelmében 
a többi nép rokonszenves támogatással gyá- 
molitsa s napjait meghosszabbítani segítse. 
Nem mondhatjuk ugyan, hogy a magyar 
nemzet a tudományos irodalom terén eddig- 
elé általában meddőséget tanúsított volna, 
ámbátor van elég ellenségünk, a ki eléggé 
elfogult e téren tőlünk minden eredetiséget 
megtagadni, de azt bízvást állíthatjuk, hogy 
a tudományos tevékenységnek épen azon 
iránya, a j o g -  és á l l a m t u d o m á n y o k  
művelése tudniillik, a melynek felvirágo- 
zásáboz az uj alkotmányos korszak meg
nyíltával a legvérmesebb reményeket s hozzá 
tökéletesen indokoltan kötöttük, tudományos 
irodalmi tekintetben épen ezen korszak fo
lyamán nem csak nem lendült fel az óhaj
tott és joggal várt arányokban, hanem el
lenkezőleg minden más tudományág között a 
a legsajnálatraméltóbb tespedést. ha nem 
határozott visszaesést kénytelen constatálni. 
Pedig épenséggel nem mondhatjuk, hogy 
a nemzet egyáltalában semmit sem tett 
e jogos kemény megvalósithatására; azon
kívül, ugyanis, hogy rendszeres törvény- 
könyvek s egvéb törvényi intézkedések alak
jában óriási jogi anyagot teremtett, — a 
jogi szakiskolákat is szervezni sietett: a 
b u d a p e s t i  e g y e t e m  d o t a t i ó j á t  
n a g y  a r á n y o k b a n  e m e l t e ,  a mi 
nagy mértékben vált előnyére ezen egye
tem jog- és államtudományi fakultásának 
is ; a k o l o z s v á r i  a k a d é m i á b ó l  
e g y e t e m e t  a l k o t o t t  s újabb állását 
biztositó garantiákkal vette körül; a z o r 
s z á g b a n  e g y e b ü t t  l e v ő  a k a d é 
m i a i  j o g -  á l l a m t u d o m á n y i  f á é u l -  
t á s o k a t  p e d i g  az eddigi lycealis-féle 
szervezetből kiemelve, e g y e t e m i  f  a c ul- 
t á s o k  m i n t á j á r a  ú j j á  a l a k i o t t a .  
Van tehát annyi jog- és államtudományi

fakultásunk, hogy bárom oly nagy állam
nak is, mint Magyarország, bőven kitelhetnék 
belőle.

De vajmi nagyot csalódnék az, a ki azon 
jámbor gondolattal biztatná magát, hogy 
a minő nagy jogi tanintézeteink száma, ép 
oly nagyot nyer általuk a nemzet jogi cul- 
turája is belterjiileg s hogy különösen ily 
nagy számú jogi felsőbb tanintézetek azon 
arányban teremtenének tudományos szak- 
irodalmat is, a minő arányokban maguk 
ezen intézetek erigálva s illetve fentartva 
lettek.

Bármily jogi körbe tartozó kérdés igé
nyeljen ugyanis tudományos alapokon nyug
vó megoldást, a forrás, a honnan erre a 
segédeszméket meríthetjük, minden csak 
nem magyar. 1848. előtt az állapot más 
volt egészen! A  hazai jogi tudományosság 
kezdete és vége, az alpha és ómega: W er- 
b ö c z y  Hármaskönyve lévén, H u s z t y ,  
S z e g e d  y, E l e i s c h h a k k e r ,  G e o r c h ,  
K e l e m e n ,  S z l e m e n i c s ,  K ö v y ,  Fr ank  
s némely más jelesek munkája minden kér
désre nézve megbízható iránytűt képezett. 
Jelenleg azonban, midőn úgy a közjog, mint 
a magánjog összes ágai az aviticus elemek
től függetlenítve, Nyugat-Európa modern 
elvei szerint újból rendeztettek és még most 
is folytonosan rendeztetnek, sőt e feladat 
még a legközelebbi nemzedék vállait is 
fogja terhelni, — a midőn tehát a jogi in
tézmények benső természete és minden irány
ban való hatása végső elemzéssel minden
képen megállapitandók lennének, mielőtt 
azokat tételes törvények formájában a tár
sadalom terén gyakorlatilag szervezzük: 
azon megdöbbentő tapasztalattal vagyunk 
kénytelenek az újjászervezés titáni munká
ját véghez vinni, hogy azon intésetek, a 
melyek s z á z e z r e i t ,  hogy ne mondjuk 
m i l l i ó i t  veszik igénybe, az amúgy is 
szegény nemzet vagyoni erejének, a feladat 
megoldása körül csak alig nyújtanak szám- 
bavebetö tudományos támogatást s hogy 
kénytelenek vagyunk folyton-folyvást a 
külföldről importálni azt, a minek belföl
dön való producálásának elvárására bennün
ket a nemzet anyagi áldozatai alaposan 
feljogosíthatnának. Rákfenéje ez az oktatás- 
ügynek, rákfenéje az egész magyar társa
dalomnak.

Hogy miképen lenne ez orvosolható, 
azt hagyjuk egyelőre függőben; ezúttal a 
bajnak csak legközelebb fekvő okára véljük 
forditandónak a közfigyelmet, hogy ezzel 
egyrészről a közvéleményt tájékoztassuk, 
másrészről pedig általa a jövendőben okvet
lenül bekövetkezendő, mert bekövetkezni 
k e l l ő  reformoknak útját némileg egyen
gessük.

Az emberek kétfélék. Olyanok, a kik 
hivatásuk magaslatáig felérnek s azt be is 
töltik és olyanok, a kik azt fel nem érik s 
azt ennélfogva be sem töltik. így  osztály o- 
zandók a jogi felsőbb intézetek tanárai is. 
Vannak közöttük, a kik nem elégesznek 
meg mások eszméinek száraz elrecitálásá- 
val, hanem maguk is gondolkoznak, vagy 
legalább, mint a jó pap, boltig folyvást 
olvasnak s ha szerét tehetik, tanulmányaik 
alapján a tudományt irodalmi működés által 
előbbre vinni szent kötelességüknek tartják 
— s vannak közöttük olyanok, a kiknek 
bosszú tanári pályájukon egész olvasmá
nyuk hírlapokból, irodalmi működésűk pedig 
a havi nyugták aláirásából s legfölebb, ha 
magukat megerőltetni akarják és garoonok, 
a mosó-czédulák Írásából áll. Az előadás 
anyagához ott a legközelebbi kézikönyv; 
mentői vékonyabb, annál jobb.

Bajos dolog kivánni, hogy a k i  n em  
t u d  a r a b o s u l ,  a r a b u s u l  b e s z é l 
j e n .  Nem is lehet ezért kivánni, hogy az, 
ki feladata magaslatára felérni vérbeli hi
bája miatt nem képes, oda mégis feljusson. 
Ezen körülmény mindazonáltal mitsem ké
pes változtatni és nem is változtat azon 
szomorú t é n y e n ,  hogy az efféle heréi 
hivatásuknak, azok működését is tervszerüleg 
elbénithatják, a kik a hazai tudományosság 
érdekeire egész életöket szentelték — s 
h o g y  e z e n  h e r é k  e s h e t ő l e g e s  ká
r o s  b e f o l y á s a  e l s ő  s o r b a n  ma
g á n a k  a r e n d s z e r n e k  k ö z v e t l e n  
k i f o l y á s a ,  azon rendszernek, mely a jogi 
főiskolák nagy számát állítja föl s bennük 
a tanári létszám completálására természete
sen gyakran olyan embert is kénytelen volt 
felvenni, a kinek kezébe minden inkább, 
mint könyv való.

Másod sorban azonban a hiba a jogi 
főiskolai tanári fizetések aránytalanul cse
kély voltában rejlik. A midőn ugyanis a 
főiskolai tanáitól az egész nemzet joggal 
követelheti, hogy a tudománynyal lépést 
tartson s e ezélból nemcsak a belföldnek, 
hanem a külföldnek is legújabb irodalmi 
termékeit magának tetemes költségek árán 
megszerezze, a jogi- és államtudományi fa- 
cultások tanárai csak annyi évi jövedelem 
élvezésére vannak szorítva, a melylyel állá
suknak társadalmi igényeihez mérten csak 
azon esetben képesek magukat tisztességgel 
fentartani, ha lemondanak a minden ember
re nézve legszentebb és legédesebb polgári 
kötelességnek, a c s a l á d a l a p i t á s  
kötelességének teljesítéséről. Fokozódik 
gyakran e kóros állapot az által is, 
hogy a tanár activitási jövedelmei némely 
intézetnél a szerződésszerüleg biztositott 
létfen tartási minimum alá |is szállíttathat
nak, vagy hogy az illető intézet ellen a fen-



tartásra kény?,/ ~tt irányadó körök ellen- 
Bzenve folytán tvwszerűleg rendes támadá- 
dások intézteinek, úgy hogy a hallgatóság
nak ezáltal természetszerűleg beálló csök
kenése következtében a minimális létfentar- 
tási jövedelem magától is alabb száll, Ilye
tén körülmények között, már önmagában 
is nagyon nehezen lehet azt kívánni, hogy 
a főiskolai tanárok kivétel nélkül megfelelő 
irodalmi tevékenységet fejtsenek ki.

Pedig kívánja a nemzeti becsület, kí
vánja a nemzeti culturképesség kérdése, 
hogy a nemzet várakozásai e téren is kielé- 
gittessenek. Ha pedig e várakozások a 
jelenlegi mostoha körülmények között 
megvalósulásra reménynyel nem bírnak, 
kívánja ismét a nemzeti becsület s a nem
zeti culturképesség kérdése, hogy e czélra 
nem vezető állapotoknak vége vettessék. 
Minden emberi intézmény életrevalóságát 
csak azon esetben lehet igenlőleg eldönteni, 
ha megfelel mindazon czéloknak, a melyek
nek megvalósítása érdekében az létre hozatott. 
Ha nem — úgy perczig se lehet haboznunk 
felette a lélekharangot megkonditani.

S igy vagyunk a vidéki jog- és állam
tudományi facultásokkal.

A  kérdés a jelenlegi költségvetés tár
gyalása közben is felmerült s ily élesen 
formuláztatott a pénzügyi bizottságban és 
szóba hozatott már teljes ülésben is.

A  mennyire lapunk hivatási köre en
gedi, mi sem fogunk késni a dolog szellőz
tetésével, — egyelőre azonban megeléged
tünk a kérdés azon oldalának érintésével, a 
mely kimagasló fontossága daczára, eddigelé 
még megpendítve nem lett.

Vasárnap.__________________ _____________________

A polgármester ur tiszti jelentése.
— Hetedik közlemény. —

Kö z -  és m a g á  n-é p i t k e z é s e k .  
A  város közönsége által teljesített nevezete
sebb középitkezési munkák a következők: 
A  budai külvárosi templom átalakítása al
kalmával ennek északi oldalán létezett és a 
tüzoltószerek elhelyezésére használt fészer

Táreza.

Egy leányka halálára,
ki nekem unokalmgom volt s kinek emléke szivemben 

örökre élni fog. *)

—  Byron. —

Beállt az est s a nyugtalan zephir 
Nem lengi át a cziprus lombjait;

Hozom virágaim: te puszta sir,
Hogy feldíszítsem drága hantjaid!

E szűk üregben sorvad hát szived! 
j  , A drága s z í v : halál prédája lett,

Oh szörnyűség! pedig veréseit
Még most is érzem az enyém felett.

Ha ismersz irgalmat sápadt halál,
, Ne dúld fel lánykám égi bájait!

( )h irgalom, meglásd hálás leszek: 
Keblembe fojtom szűm panaszait!

De mért sírok ? Nem szállt-e szelleme 
Vakító fényű régiókba fel ?

Hol körbe fogják angyaltársai 
S erénye megtisztult örömre lel.

*) E leányka Parker Margit: egy tengernagy leánya 
volt, a költő egyik ifjúkori szerelme, ki 15 éves kora- 
Dau sorvadásban halt mog. *

eltávolíttatott; ennek helyébe a plébánia
telek észak-nyugoti sarkán 575 frt költség
gel uj fészer, és ezenfelül a plébánia hasz
nálatára szolgáló istáló és kocsiszín újból 
építtetett. A szigeti külvárosi néptanoda 
épülete három teremmel bövittetett., és ház
mesteri lakás építtetett, mely munkálatok 
keresztül vitele czéljából a szomszédos ház 
és udvar megvétetett; az egész átalakítási 
és építési költség a megvett ház vételárá
val együtt, 6083 frt 97 krt tett ki. —  A 
Lakits-féle honvéd-huszár-kaszárnyában a régi 
rozzant istálók helyébe uj istálók és ezzel 
kapcsolatban raktárak, altiszti lakások, is
kolahelyiségek, kovácsműhely, börtönök stb., 
összesen 21.442 frt 58 kr. költséggel épül
tek, mely laktanya összes mellékhelyiségei
vel a m. kir. honvédségnek, 25 évre kötött 
szerződés mellett, az illetékszerü bérek fize
tésével, átadatott; a szerződésszeriileg kikö
tött bér pedig a befektetett töke 6°/0 kama
tait, és ezenfelül az egész töke is 18 év 
alatt törlesztve leend. —  Az 1880-ik évi 
november hó 21-ikén volt nagyobb mérvű 
földrengés következtében megsérült szigeti 
külvárosi plébánia-templom, valamint az 
úgynevezett krajczáros laktanya épülete 
helyreigazittattak. A városi mértékhitelesi- 
tési hivatalban a hivatal-szolga számára la
kás készíttetett, és a balokányi tónál levő 
korcsmaház ujonan felépittetett. —  Ezen 
most említett munkálatokon kívül a város 
összes iskolái és egyéb épületei jókarban 
tartattak és a mutatkozó szükséghez képest, 
tatarozva lettek. Az I. es. kir. dunagőzha- 
józási társulat által fenntartott iiszöghi vas
úti műhelyek a városba helyeztetvén át, 
ezek a siklósi utcza végén, a pályaudvar 
déli részén felépittettek, mi által városunk 
°gy  nevezetes gyári teleppel ismét gazda
godott, mely örvendetes esemény előnyei 
sokkal nyilvánvalóbbak, mintsem hogy ezek
ről bővebben szólani szükséges lenne. — Meg- 
emlittetik még, hogy ezen évben épült a m. 
kir. honvédség részére a város déli részén a 
6000 ember befogadására alkalmas sátortá
bor, melyhez a szükséges területet a város 
közönsége adta, akként azonban, hogy az e 
czélra vásárolt földek a közönség tulajdona 
maradnak, mely jog a város részére telek- 
könyvileg mint szerződésileg biztosítva van. 
A most említett tábor építési költségeiben 
a város a kívánt területen kívül még kész
pénzben 40.000 irtot és anyagban 800.000 
db téglát, 3800 kbmtr tölgyfát, 800 kbmtr. 
kavicsot, és 200 kbmtr murvát és 20 kútnak 
előállítását szavazta meg, és szolgáltatott

Pécsi Lapok.

S melynek lakója lön a szende lény: 
Ne sértsed óh halandó az eget;

E hit legyen balzsam szived sebén, 
Melytől idővel lassan béheged.

Feledd szivem a tünde bájakat 
Emlékbe tarsd a szűz erényeit,

S mindannyiszor ha rá emlékezel, 
Csaljad szememre leghöbb könyeit.

I saw thee w eep........
—  Byron. —

A drága csepp: mely ott rezeg 
Szemed sugárain,

Nem könny, a regg harmatja az 
Ibolya szirmain.

Még csillogott gyűrűd imént, 
Zaphirja fényt lövelt,

De elveszté tiizét, midőn 
Ajkad mosolyra kelt.

Mondd lányka; láttad a napot 
A terhes kék egen:

Midőn sugára áttör a 
Borongó fellegen?

Ajkad mosolya ily dicső 
Sugárt áraszt reám,

Ne vedd le hát tekinteted 
Szivemről, szép leány!

Mihálkovics Árpád.

ki, mely hozzájárulás egész összege a meg. 
ajált készpénzzel együtt, 46.416 írtra rug- 
Ezen nagymérvű áldozatot pedig meghozta 
városunk közönsége első sorban a m. kir. 
honvédség fejlesztése érdekében, s továbbá 
azon reményben, hogy ez olynmü hasznos 
beruházás leend, mely kamatjait bőven meg- 
hozandja, s várakozásában nem is csalatko
zott, mert a fennti hozzájárulás megszava
zása után nemsokára egy helybeli vállalko
zókból alakult társulat létesülvén, azon aján
latot tette, hogy a város által megajált 
készpénz- és anyagokbani hozzájárulást kész 
a város helyett teljesíteni, ha a városi bor-, 
pálinka- és sörmérési, valamint a helypénz- 
szedési javadalmak az 1880-ik évben fizetett 
árakban, 10 évre nekik átadatnak; ezen 
ajánlat azonban el nem fogadtatott, hanem 
azon határozat hozatott, hogy a nevezett 
javadalmakból elért magasabb bevételi ösz- 
szegek, ezen hozzájárulás törlesztésére for- 
(littassanak. mely határozat részben már ke
resztül is vitetvén, alapos kilátás van arra, 
hogy az egész hozzájárulás legfölebb 6 év 
múlva a város pénztárának megtérítve leend; 
a 6 év letelte után pedig a város pénztára 
mintegy 8000 frt évi bevételi szaporulattal 
gyarapszik, mi eléggé igazolja, hogy a tett 
beruházás nemcsak hogy nem volt a város 
pénzével való könnyelmű gazdálkodás, hanem 
ellenkezőleg igenis hasznos és gyümölcsöző 
befektetés, melynek elmulasztása, eltekintve 
a városi közönségre háramló közvetett nagy 
előnyöktől, valóban nagy kár lett volna. — 
Épült végre a tábortól nyugatra eső úgy
nevezett alsó-megyeri dűlőben, a kincstár ál
tal kisajátított területen, a honvédség szá
mára egy 150 kiállással biró lövölde is, 
mely — eltekintve a mondott telep haszná
lásával járó és a szomszéd tulajdonosokra 
felette terhes nehézségektől — a maga ne
mében páratlan műnek mondható. A  most 
elősorolt munkálatok tényleg keresztül vi
tettek, s emellett a szükséges előmunkálatok 
megtétettek a következő s a közel jövőben 
keresztül viendő munkálatokra nézve, u. m. 
a Megyeri-malom megvétele s ennek kap
csán a lefolyó vizeknek már elodázhatlan 
rendezése, a reáliskola, a belvárosi elemi 
és felső polgári leányiskola, a katona-kórház 
felépítése, továbbá az uj beszállásolási tör
vény folytán a városi laktanyákban eszköz- 
lendő pót-épitkezések, a kilátásba vett sze
gény- és dologház, a szig. külv. plébánia- 
templom kijavítása és a hiányos vízvezeték
nek a jelenkor igényeihez mért, uj vízveze
tékkel leendő pótlása, uj és a mai kor kö-
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A ,,kandalló 4 mellett.
— Asszonyom, kegyed kérlelhetlen, mi

ként a sors maga. Regéljek! de hát miről, 
honnan vegyem a mesék bűvös-bájos világára 
szóló, a költészet által láttamozott útleve
let: a phantasiát? Hiszen a poesis rózsa
színjét befedte a gépek szénpora; villamos 
világítás mellett, gőzerővel haladó száza
dunkban az ábrándos poéták egyetlen hű 
barátnője, a „szende luna“ sem egyéb, mint 
egy szerencsétlen bolygó, mely lopott fényé
vel, ha akar, ha nem, minden 28 nap s nem 
tudom hány óra, perez és másodpercz alatt 
földünket megkerülni kénytelen. És a tudo
mány nem vett-e el tőlünk a „lágy zephirt“, 
a „kedves csermely“ hűs vizét, a phisica 
prózájával elemeire szedve mindent... Ha
ragos szemeiből látom, hogy nincs kegyelem 
számomra, Ígéretemet be kell váltanom, de 
bár kezdhetném igy, „ülj mellém a kandal
lóhoz, fel van szítva melege.u De hol a kan
dalló!? E meidinger-kályha mellett a tro- 
picus égalj hőségét és Szibéria hidegét fel
váltva élvezem. Mi volt ez . . .  ásitás ? Asz- 
szonyom, a bevezetés mindkettőnkre biztató. 
Tehát mesélek. Jó lesz az „aranyhaju tün
dér Ilona“ vagy „Hófehérke* története? Még 
sem, amaz eszembe juttatja, hogy mily ke
vés való van egy hajfonatban, ez pedig a 
ravissanteot és az eau de princessint. A h ! 
pardon, feledém, hogy hölgy társaságában
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vetelményeinek megfelelő házszámzás. Itt 
mondani sem kell, hogy mindezen teendők 
a városi mérnöki hivatalt munkával túlhal
mozzák, úgy hogy a támadott igényeknek 
megfelelni csakis folytonos erőfeszítéssel is 
rlig képes, s hogy már nincsen messze az 
idő, midőn ezen hivatal újbóli szervezése 
szőnyegre kerülend. mire nézve a főmérnök 
javaslatát már be is nyújtotta, mely azon
ban költségkímélés szempontjából mindezideig 
tárgyalás alá nem vétetett.

Ma g á n é p i t k e z é s e k .  Magánépitkezés 
történt a lefolyt év alatt összesen 41, me
lyek közül 6 esetben nagyobbszerii uj ház, 
35 esetben pedig lényeges_ átalakítás és pót- 
épitkezés vitetett végbe. És itt tán nem lesz 
érdektelen egy rövid visszapillantást vetni 
a lefolyt évtizedben (1870—1880) történt 
magán-épitkezésekre, melyeknek adatai a kö
vetkezők : Épült a lefolyt évtized alatt a 
város területén egészen uj vagy csak rész
ben uj ház, melyek után a m. kir. pénzügyi 
hatóság adómentességet engedélyezett, össze
sen 304, melyek után az adómentes házbér
jövedelem kitesz 64466 frtot. az elmaradt 
államadó pedig 10314 fit 58 krt., az elma
radt városi pótadó pedig egy évre 2888 írt 
8 krt. Viszonyítva az uj házak 364-re menő 
számát, a város területén levő 3197 házhoz, 
kitűnik, hogy egy tizedrész uj házakból áll, 
mi mindenesetre örvendetes jelenség, mely 
magyarázatát azon nagy fontosságú körül
ményben leli. hogy városunkban az adó
mentes uj házak nemcsak az állami, ha
nem a községi pótadó alól is mentesit- 
vék. nem úgy mint más városokban, 
hol a községi pótadó az uj épületek után, 
habár azok az állami adó alól mentesitvék 
is. kivettetik és beszedetik.

Hogy áll az iskola-ügy Pécsett?
(2-ik közlemény.)

Az iskolák évi jövedelme az előző év
ben 46695 frt volt, a szóban levő évben 
47564, és igy emelkedett 859 írttal; ugyan- 
ily arányban állott a kiadás is. Ezen kia
dási tételből a város terhére esik 28645 frt, 
s ha ezen összeghez hozzáadjuk azon ösz- 
szegeket, mezeket a város a püspöki jog- 
lyceum, a főreáltanoda, a német-üröghi is
kola és Rudolfineum árvaházra kiad, ezen 
összeg 36.785 írtra rúg; ezen összegbe azon
ban nincs betudva azon kiadás, melyet az 
iskola-épületek évi használata, fenntartása 
vesz igénybe. Ha már most figyelembe vesz- 
szlik, hogy a város 1880. évi állami egye

vagyok és hál' Istennek, még a nők iránti 
lovagiasság múzeumba nem került. Tehát.......

Élt egyszer a mesés Indiában egy ha
talmas herezeg. Palotája tiindéri fényű s 
kincstára aranyrudakkal tömve volt. Azon
ban a herczeg mind e mellett magát felette 
boldogtalannak érezé, mert leánya, a szép 
Auda herezegnő, a tudósok előtt ismeretlen 
baj miatt nagy beteg s gyógyulásának fel
tétele egy nap-, egy hold- és egy csillag- 
fényből szőtt ruha volt. Hasztalan ajánlá 
fel egész kincstárát a herezeg, nap-, hold- 
és csillagfény szabóollónak meg nem hajolt; 
mig egy napon egy egyszerű mesterember 
a kivánt pompás ruhákat meghozá. A her- 
czegnö azonnal meggyógyult. Kivándd min
denem, szólt a túlboldog herezeg. Az eszélyes 
szabó bókolva nyujtá át a számlát. Mi ez ! ?
—  szólt rémséges borzalommal a megtisztelt
—  167 frt 50 ki-, három tárlatán ruháért___

— I)e uram! az indus herezeg mesés 
gazdagságáról megfeledkezett ?

Igaza van, átkozott próza! saját bajaimra 
gondolák. Indiában nincs szerencsém, hagy
juk el tehát e csodás országot s kövessen 
asszonyom Bagdádba, a kalifák városába, 
hol egykoron századok előtt élt egy varga... 
Ne mosolyogjon, egyetértek kegyeddel, rege
hős és egy varga. A választás exotieus, 
azonban tiszteljük a tisztes ipáit. A mi hő
sünk szegény volt, mint a templomegere. 
Egy napon nagy búsan állt műhelye előtt

nes adója 307.421 frtot tett, kitűnik, miként 
tisztán népnevelési czélra az állami egyenes 
adól0‘33°/0 fordittatott, egyéb culturális költ
ségeket és fönnebb jelzetteket is felszámitva, 
az állami egyenes adónak ll-96°/0-ka hasz
náltatott fel. Ha figyelemre méltatjuk, mi
ként a város 1880. évi bevétele 270.158 frtra 
elöirányoztatott, ebből azonban tényleg csak 
25.454 frt folyt be, amint ez az évi zárszá
madásból látszik, tisztán népiskolai czélokra 
évi jövedelme 12'470/° százalékát az összes 
culturezélokra pedig jövedelme 14-41 °/0 szá
zalékát adta.

Iskolailag kezelt könyvtár tisztán tan- 
könyvgyüjteménnyel volt a belvárosi, szigeti 
külvárosi, a nözárdai, izr. felekezeti iskolák
nál; iskolai népkönyvtárak voltak a pécs- 
belvárosi, a nözárdai, a pécs-bányatelepi 
társulati magán- és az izr. felekezeti isko
lákban és pedig a belvárosiban 100 kötet 
magyar, a nőzárdában 420 kötet német és 
franczia, a pécs-bányatelepi magániskolában 
1951 magyar, német, tót, cseh, és az izr. 
felekezeti iskolában 581 magyar és német 
nyelven összesen 4 iskolában 2654 kötetnyi 
munkával. A rajz és női kézi munka min
den intézet megfelelő osztályában, valamint 
a házi ipar a belvárosi és bányatelep-társu
lati magániskolában — ez utóbbi helyen a 
selyem-tenyésztés is — taníttatott. A szük
séges rendtartási naplók minden tanintézet
ben pontosan vezettettek.

A z  o k t a t á s i  és n e v e l é s i  e r e d 
m é n y  a községi iskolákban: a) Belváros: 
az összes osztályokban dicséretes eredmény 
éretett el, kivéve az 5. osztályt, ez azonban 
időközben tanítót cserélt, ki is ideiglenesen 
lévén alkalmazva, működése eredményéről 
ezvtttal nem szól. minthogy7 az csak a vég
legesítés alkalmával leszen véleményezendő; 
ezen intézetnél a rajztanitás is szép ered
ménnyel eszközöltetett, a zene tanítása azon
ban reformálandó volna, b) A szigeti kiilv. 
iskolában egy pár gyengébb osztályt leszá
mítva, szintén dicséretes eredmény volt. c) 
A sörház-utezai és vámház-utczai iskolákban 
az eredmény a törvényres várakozásnak meg
felelt; az előző évben észlelt hiányok is or- 
vosoltattak s Szigriszt Krisztina osztálya is 
javult. A nőzárda leányiskolája szintén ha
ladást mutat, habár egyes fiatalabb tanerők 
még nem birnak azzal a gyakorlati készült
séggel. mit csak a több évi működés képes 
felmutatni. Az izr. felekezeti iskola ered
ménye is dicséretes szorgalomról tanúskodik, 
habár itt a vallási tárgyakra sok idő for- 
dittatik, holott a tanulók értelmi fejlesztése

s Allah nevét szaporán hangoztatá, midőn 
az arra menő .kalifa megszólítva kérdező 
bánaja okát. Oh nagy próféta — felelt — 
a szegénység nyom. megfizetni még adóm 
sem tudom..

— Hogyan te szegénységről panaszko
dni s nődet leányoddal az utolsó párisi divat 
szerint rembrand-kalappal fejükön, a eorsón 
nap-nap mellett sétálni látom...

— Uram! Ön javithatlan, rembrand- 
kalap és Mahomed!

. — Asszonyom, kegyed e tévedés oka,
avagy tehetek-e én róla, hogy rembraml- 
kalapjával feledni nem tudom.

Szivem Európába visszahúz, el tehát 
Ázsiával kalifástul együtt. Begém a d i c s ő  
lovagkorban játszik, hol a kereszt a félhold
dal harczban állt. Sziklás bércztetőn épült 
büszke várban élt Brúnó gróf bájos leányá
val: Idunával, kiért két hősi s z í v : a Beinold 
és Szigfriedé lángoló. Reinold volt a viszont
szeretett. De, óh kaján sors — Beinoldot 
harczba hivá a bajnoki kötelesség. Az elvá
lás keserveiről hallgatok. Midőn hosszú idő 
múlva Boszniából — paidon — a keresztes 
háborúból megtére, Sziegfried karjai közt 
találta Idunát. Asszonyom, ez már a keresz
tesháború idején is „régi történet" volt. — 
Reinhold ádáz bosszút eskiivék. párbajra 
hívta a gaz csábitót. Rémséges jelenet! öl
döklésre készen a két lovag 2C0 lépésnyire 
kiállt, kezökben élesre töltött pisztolyok —

kiváló figyelemre volna méltatandó. A  több 
népiskolai tanintézetek nevelés- és tanítási 
eredményei is megfeleltek a jogos és törvé
nyes várakozásoknak. Még a Dunagözhajó- 
zási társulati iskolákról meg kell emliteni, 
miként a kötelezett tantárgyakban felmuta
tott dicséretes eredmény mellett, a magyar 
nyelv tanítása is oly módon kezeltetett, mi
ként a hat évet járt tanulók a magyar 
nyelven olvasni Írni, beszélni, s a tisztán 
magyar községekben magyarokkal érintkezni, 
társalogni, szóval gondolataikat e nyelven 
kifejezni minden nehézség nélkül képesek. 
M o s t  p e d i g  az  i s k o l a s z é k  m i n t  
h e l y i h a t ó s á g  m ű k ö d é s é r ő l  meg 
kell jegyezni: Az iskolaszék ez év folytán 
tizenegy gyűlést tartott, és 200 ügyet inté
zett el, melyek közül nevezetesebbek a kö
vetkezők: 1) Szombathy Károly belvárosi 5. 
osztályú tanítót, valamint később Krause 
Nándort, a sörházutczai iskola igazgatóját 
nyugdíjazta, és helyüket két évre ideigl. 
tanitókkal töltötte be. 2) A  szegény iskolás 
gyermekek felruházására 1400 frtot, az izr. 
felek, iskolának hasonló czélra 130 frtot 
adott. 3) Intézkedett, hogy a polgári leány
iskola az 1881/2 tanévre megnyittatott, egy
előre ugyancsak bérhelyiségben, de intézke
dett, hogy mielőbb épiteni lehessen a ezélnak 
megfelelő iskolaépületet a volt püspökkerti 
telken. 4) A szigeti külvárosi iskola részére 
természetrajzi (Sehuber-féle) és természettani 
(Calderoni) tanszereket megszerezte, vala
mint a belvárosi iskola részére a Gönczy-íéle 
térképet a VI. osztály használatára. 5) In
tézkedett, hogy a mohács-pécsi vaspálya tár
saság üzletvezetöségének műhelyeiben dolgo
zó iparos inasok ismétlő iskolába járjanak. 
6) Intézkedett, hogy a házi ipar Mihálovits 
és Nik Józsa vezetése alatt ez évben is 
gyakoroltassék. 7) Az ipariskolák szervezése 
által felmerült 1300 frt mikénti fedezéséről 
gondoskodott. 8) A felső vámház-utczai isko
lánál a 3 fiosztály szerveztetett, minthogy 
a bányatelepi községi iskola beszüntettetett 
és az előbb itt járt növendékek ezen iskolá
ba járni köteleztettek. 9) A  sörház-utezai 
iskolának két tanteremmel leendő kibővítése 
elhatároztatott és egy 3-ik osztály ideigle
nesen szerveztetett is; de fontosabb ennél, 
hogy a belvárosi községi iskola újból építése 
elhatároztatott. 10) A nyomdászok saját he
lyiségükben, a nyomdászat körébe eső tár
gyak elsajátithatása ezéljából ismétlő-iskolát 
szerveztek az iskolaszék közbejöttével. 11) 
Az iskolai költség-előirányzat 28.000 frt 84 
krral elkészittetett. 12) A polgári iskola ré-

— Uram! az ön Reinholdja pisztolyai
val nagyon is modern keresztes vitéz.

— Igaza van. Reinholdom nem találta 
fel a puskaport, e dicsőséget unokáinak 
hagyá.

— Tehát mégis Reinholdé lett Iduna ?
— Nem! hősünk egy milliomos szóda-

viz gyáros leányát vette nőül. . . .  Bocsánat, 
Reinhold történetét össze téveszém X. báró- 
jéval, ki a ehampagnie okozta deficitet a 
szódavíz árával fedezte.......Láthatja asszo
nyom. a regék világa nem nekem való; félre 
tehát a mesével, a mit elbeszélendek. az igaz 
történet, és pedig hazai s igy nem kell fél
nem. hogy Indiában vagy Bagdádban a hon
vágj' megzavar.

A nemzeti ébredés korában élt, hogy 
hol, az mellékes dolog, egy öreg ur, valódi 
tisztes alak a régi jó világból, szemében a 
iól megőrzött ifjúi lánggal, mellén az agg
kor érdemes zászlója : rengőezüst szinii szakái.

Ily alak ritkaság ma már, megvénülni 
senki sem akar, holott a gyermek is öregnek 
születik s 18 éves korában világfájdalomteli, 
20-ik évében blazirt. E bölcselkedések un
tatják — nemde asszonyom? Jöjjön tehát 
velem a magyar theatrumba, hol a „Csaló
dásokkal játszók Kisíaludytól, ott látjuk 
jó öregünket, ki derekasan mulathatott, 
mert a jókedvű nevetésbe elfáradván, békés 
mosolylyal tisztes arczán, két kezére hajtva 
ősz fejét.......  aludott. És aludott soká, év-
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szőre egy phisharmonika beszereztetett a si- 
beresb énektanítás tekintetéből. 13) Az isko
lai leánytanulók részére a kézi munka 
tanítása tekintetéből, a munkához szükséges 
anyagoknak városi költségen való beszerzése 
iránt intézkedés történt, hogy igy emiatt a 
leánykák anyag hiányában a kézi munka 
megtanulhatásában hiányt ne szenvedjenek. 
A  házi ipar terén Mihálovits a kefekötés, 
Nik Józsa a szalma- és gyékényfonás terén 
mutattak fel sikert.

Újdonságok.
A holnapi városi közgyűlés tárgysoroza

tának fontosabb tárgyai: Helypénzszedési
jog haszonbérlete iránt. A hegyrendőrségi 
szabályrendelet. Az 1881. évi zárszámadási 
kivonat. Az aradi vértanuk emlékszobra 
iránti ügy. A  zálogházak és a kézizálogolá- 
sokkal foglalkozó pénzintézetek e tekintet- 
beni üzletének végleges rendezése, s a városi 
zálogház felállításának elejtése tárgyában 
pénzügyi bizottsági és tanácsi jelentés. Elő
terjesztés, hogy a mértékhitelesítő felügye
lői állomás választás utjáni betöltése elren
deltessék.

Megyénknek az országgyűléshez háztar
tása, és az első osztályban leendő soroztatás 
iránt intézett kérvénye a többi kérelmező 
megyék folyamodványaival együtt, nem mint 
a kormány javasalta a pénzügyi, hanem az 
országgyűlés közigazgatási bizottságához 
utasittatott tárgyalás végett.

A baj utóhatása. Emlékezhetnek olvasó
ink arra, hogy a zürichi kereskedők jöttek 
először rá az innen kikerült vörös borok 
fuxinozására. s hogy a zürichi kormányta
nács mily erélyesen lépett közbe. De nem 
elégedett meg az akkor felmerült eset üldö
zésével, hanem a közegészségügy és a keres
kedői hitel megóvása érdekében jónak találta 
az 1876. évi deczember 10-én hozott a köz- 
egézségiigy és élelmi ezikkek elárusitására 
vonatkozó törvénynek a borüzletre vonatkozó 
részét pótolni, és igy egy 8 pontból álló sza
bályrendeletet alkotott, mely szabályrendelet 
pontosan körülírja, mi értendő az üzleti for
galomban bor alatt, miként különböznek a 
bértartalma, vagy a borhoz hasonló italok 
az úgynevezett műbor; megtiltja, hogy a 
fehérbor egyáltalán megfestessék, vagy a 
vörös bor színe megváltoztassák még egészen 
ártalmatlan szerekkel is elrendeli, hogy a 
kereskedőnek kötelessége a vevő előtt vagy 
nehézményezés esetére a bíróságoknak kije
lenteni, honnan, mely időből származik a bor,

tizedeken át, álmodva szép hazáról, nemzeti 
viseletről, régi jó erkölcsökről.. a midőn tus, 
nagyriadó, dobpergés ébreszti fel. Széttekint, 
a házban mindenki oly idegen, a páholyok
ban bájos fiatal leánykák, lent földszinten 
ifjak tömege... egy sem ismerős. És a szín
padon mit lát a culturától visszamaradt 
öreg? Miss Lazot merész ruházatában. Ez 
több volt az elégnél, a házból kifutott. Ki
futott Isten szabad ege alá, melynek civili- 
satiótól ment csillagait örömmel üdvözlé s 
kéjjel szivá az üde levegőt. Ábrándjaiból 
léptek zavarák fel. „Ne kisérjem haza öreg 
ur“ susogá az újonnan jött. A  megkérdezett 
undorral tekintett a kérdőre s szó nélkül 
ment tovább, mig mögötte a megvetett syl- 
phid kaczaja bangozék. Borús gondolatok közt 
ért haza öregünk, lefeküdt és aludott tovább, 
álmodva szebb világról.......

— Asszonyom! Kegyed öregünk példá
ját követé, elaludt. Beismerem, unalmas volt 
e sok beszéd, mert benne több a való, mint 
a poezis. Vigasztal azonban, hogy nem a leg- 
roszabb olvasmány az, minek eredménye egy 
csendes álom.

Jó éjszakát!

F ile m o n .

köteles a hordókon a bor minőségét vagy az 
utánzott bor keverékét jelezni stb. Érdekes
nek találtuk ezt felemlíteni, azért me;t e 
szabályrendeletnek alkotására éppen innen 
szállított borok adtak okot, másrészt szol
gáljon tájékozásul a jövendőre.

Dynamit - házalás. A bányamunkások 
tudvalevőleg bizonyos mennyiségű dynami- 
tot, gyutocsokat, s egyébb robbantó szere
ket kapnak a teljesítendő szénmunkálatok
hoz ; igy megtörténik, hogy a legnagyobb 
ellenőrzés mellett is egyesek a kezükre adott 
mennyiségnek egy részét elsikkasztják, és 
azt kisebb ily robbantószerek elárusitására 
nem jogosult szatócsoknak adják el, ezek 
ismét oly kereskedőkhöz küldik, kik ilyet 
tarthatnak. Megtörtént, hogy az összeszedett 
robbantó szereket egy inasra bízták, ki azt 
egy zsákban czipelve a nagyobb kereskedé
sekben kinálgatta. Mily borzasztó szeren
csétlenséget idézhetett volna elő egy vélet
len botlás, mely vagy meglöketés által is, 
senkinek eszébe nem jutott. Felhívjuk a 
rendőrség ügyeimét, hogy ez irányban a 
kellő ellenőrzést gyakorolja, tekintsen azon 
kelyekre is. hol az elárusitás engedélyezve 
van, hogy azok az előirt szabályoknak meg
felelnek-e.

A nöegylet közvacsorája holnap fog meg
tartatni s azon érdeklődésből ítélve, melyet 
ez estély már hetek óta keltett, nagy láto
gatottságnak is fog örvendeni; a nőegylet 
fáradhatatlan tevékenysége és buzgósága meg 
is érdemlik a legkifejezettebb elismerést, a 
mint közhasznú működését minden irányban 
rokonszenv is kiséré.

A belvárosi templom belső renoválására 
kiadott gyűjtő ivek szép sikerr e nyújtanak 
kilátást, már eddig 1000 írtnál több Íratott 
alá és igy az uj festés és aranyozás már a 
közel tavaszra megtörténhetik. Csak dicsérni 
tudjuk azok buzgóságát, kik a már külsőleg 
helyreállított és városunk egyik legszebb 
templomának bensőjét arányba igyekez
nek hozni a külső diszszel.

A f. é. adófelszólamlási bizottság elnöké
ül Nádossy Kálmán megyei bizottsági tag
urat, alelnökéiil pedig Krasznay Mihály vá
rosi biz. tag urat nevezte ki a m. kir. pénz- 
ügyministerium.

Színházunkat a jövő téli szinidényre is
mét Bogyó Alajos ur nyerte el, vagyis min
den pályázat mellőzésével a sziniigyi bizott
ság vele kötötte meg a szerződést. Amint 
értesülünk a súlypont nem az operák, hanem 
az operettekre lesz fordítva, bár időnként 
operák is fognak elöadatni. E kérdéshez tü

Ascanio,
Dumas 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.

III.
D e d a 1 u s.

(Folytatás.)
— Uram! Uram! fohászkodott magá

ban, segíts, mert ime én is segítek magamon.
S imája végeztével lefelé csúszott, ke

zeivel tartózkodva s ekképen nem gondolva 
térdével és homlokával, melyeket időről- 
időre a fal megsebzett,lecsúszott egész afóldig.

Midőn a főidet lábai alatt tudá, öröm
érzet s kimondhatatlan önérzet dagasztá 
keblét. Fölnézett a szédítő magasba, melyet 
elhagyott, s ezt nézdelve, nem tarthatta ma
gát, hogy halk hangon ne mondja: „Íme 
szabad vagyok!“ A  remény ezen érzete 
azonban rövid ideig tartott.

Hátrafordult s térdei inogni kezdettek: 
előtte egy újonnan épült fal magaslott, egy 
fal, melyre nem számított; el volt veszve.

Minden megsemmisülni látszék előtte 
s kétségbeesetten a földre rogyott; de 
esésében egy kemény tárgyba iitődött: 
hosszú gerenda volt; a meglepetés és öröm 
gyönge hangját hallatá; meg volt mentve.

Oh, nem tudja senki, hogy az emberi 
élet egy percze az öröm és remény mennyi 
változatát foglalhatja magában!

Benvenuto megragadta a gerendát, mint

zetesen hozzá szólunk, most mégis annyit 
már megjegyziink, hogy részünkről elhibá- 
zottnak tartjuk, ha mind az opera mint az 
operette fenntartatik, mert annak keresztül
vitele teljesen lehetetlen, ezt megmutatta 
az idei idény is, midőn az operette előadá
sok oly silányak, hogy azokat élvezni egy
általán lehetetlen; de ismét oly nagy társu
latot kell tartania az igazgatónak mint most, 
és igy kényszerülve lesz velük oly szűkkeb
lűén bánni, mint most. Ha az operai jobb 
erők elmennek, feltétlenül szükséges, hogy 
az igazgató a drámai társulatot is teljesen re
formálja, mert ha kímélettel vagyunk is a 
magyar szinügy érdekében a jelen állapot 
iránt, azt még egy évig tűrni a közönség
nek bizonyára semmi kedve sem lesz.

Szép vonás. Az árverés már ki volt do
bolva, a bírói küldöttség a helyszínén, vevők 
is jelentkeztek s ezek között Schwarz J. 
főutezai zsibárus; egy szegény családnak 
mindenféle ezók-mókja lett volna elárvere
zendő. A családtagok kétségbeejtő siránko
zása annyira meghatotta Schwarz ur szivét, 
hogy a felperes követelését mindenestől ki- 

I űzette; az ingóságokat az elkótyavetyéléstől 
igy megmentvén, az adósnak egy havi idő- 
haladékot adott, hogy neki a kifizetett összeget 
kamat nélkül megfizesse. Annál szívesebben 
említjük meg e szép tényt, mert Seb. ur már 
több ily jót cselekedett.

Apró hírek. Bukás ok.  Krautszak Gusz
táv bőrkereskedő és Weiler Ármin szatócs meg
buktak, előbbi maga kérte a csődöt.— A d a 1 á r- 
da választmánya holnap vagy kedden iilésttert, 
melyen végleg megállapodik az ötös bizott
ság elaboratuma felett. —  A  p é c s v á r a d i  
Nádasd télé vezető országúton egyik köhid, 
mely alig 10 év előtt építtetett, oly rozzant 
állapotban van, hogy annak azonnali helyre 
igazítását felette kívánatosnak jeLi egyik 
tudósítónk. B a b a r c z  községe azonfárado- 

J zik, hogy nagyközséggé alakuljon át; Köl- 
ked községe ebbeli kérelmét visszavonta. 
Ba t y u  bál t  rendeznek Szigetváron márczius 
hó 4-ikére. — S i má n s k i  B ó d o g  ur kn- 
ruzslási vétségi ügyében a folytatólagos tár
gyalás márczius hó 18-án fog a járásbíró
ságnál megtartatni. — A z  1. és II. oszt .  
k e r e s e t i  a d ó  kivetési lajstromok nyilván
tartása- e hó 19-töl 26-ig történik.— C a r l o  
Ma t i o z z i  általunk már jelzett állatsereg
letét, megelőzi Prohaszka ur állatsereglete, 
mely e napokban már megérkezik. — Á  nő- 
e g y l e t  a casino terem átengedése iránti 
kérvényét visszavonta. — N é v m a g y a r o s í 
tás. Traiber Gyógy ur vaskereskedö nem mint

a hajótörött az árboczfát, mely őt a vizszi- 
nén képes tartani. Rendes körülmények kö
zött két ember is alig bírta volna felemelni; 
ő a falhoz vonszolja s rátámasztja.

Azután kezei és térdei segélyével föl
mászott a fal tetejére, de ide érkezve, nem 
volt elég ereje, hogy maga után vonja a 
gerendát s a másik oldalon lebocsássa.

Darab ideig szédülés fogta el, elkábult, 
behunyta szemeit s úgy tetszék neki, mintha 
lángtenger csapkodna körülte.

Egyszerre eszébe jutottak összeesavart 
vászondarabjai s odafutott azon helyre, hol 
azokat lógni hagyta; de oly jól kötötte 
oda másik végüknél fogva, hogy nem ránthatta 
le a tégláról, mely azokat tartotta.

Benvenuto kétségbeesetten kapaszkodott 
a kötelékekbe s minden erejéből rángatta 
abban a reményben, hogy elfognak sza
kadni. Szerencsére, a négy csomó egyike 
kioldódzott s Benvenuto magával rántván 
két ölnyi kötéldarabot, hanyatt esett.

Többre nem is volt szüksége: örömtel
ten s uj erővel kelt fel; újra fölmászott a 
gerendán, másodszor is felhágott a falra s 
a gerenda végére odakötötte a vászonkötele'.

Lecsúszván a kötél végéig, hiába ke
reste lábaival a talajt; lenézve azonbru, 
csak hat lábnyi távolságra látta magától; 
eleresztő tehát a kötelet s a földön volt.

Ekkor lefeküdt egy kissé. — Ereje ki 
ki volt merülve, lábairól és kezeiről le hám



jeleztük Hajtósira, hanem „Vasváry“-ra 
kérte változtatni.

Időjelzés. A budapesti időjelző állomás 
értesítése. Délkeleten változó felhőzet, éjszak- 
nyugaton többnyire borús idő várható, he
lyenként csapadékkal. —

Belföldi hírek. A z o r s z á g y ü l é s e n  
még nem fejeztetett be a vallás és közok
tatásügyi minisztérium költségvetése és ha 
a javaslaton változások nem történnek is, 
érdekes viták folynak, különösen a függet
lenségi párt vesz részt abban. Irányi Dá
niel azt indítványozza, hogy a színházi da
rabok a rendőrség ellenőrzése alatt ál í jé
nak közerkölesiség tekintetéből. Az erkölcs
telen irányú darabok elleni felléptét általá
nosan helyeselték, de az ellenőrzés iránti 
indítványa nem fogadtatott el, mert ez a 
szabadság korlátozására cenzúrának ve
hető. — A f e l k e l é s r ő l  csak annyiban 
írhatunk ma tudósítást, hogy a több napi 
szünetet egyes lapok titokzatos csendnek, 
mások örvendetesnek jelzik. Most Szeraje- 
vóból terjesztenek rémhíreket és a nehány 
napi szünet alatt idő van a Bosnia fő
városa védtelen állapotáról értekezni.

Külföldi liirek. A p á r i s i  tőzsde még 
folyton az utolsó krizis utóhatása alatt áll, a 
börzéket most komolyan nyugtalanítja az, 
hegy Olaszország mindenütt aranyat vásá
roltat. A z  o s z t r á k  képviselöházban a 
költségvetési vita folyik ; a baloldal rendkívül 
hevesen támadta a kormányt, és oly botrá
nyos jelenetek fordultak elő, melyekhez odaát 
alig vannak szokva. S z e r b i a  állítólag fi
gyelő hadtestet állít fél a bosnyák határra. 
F r a n c z i a  és a n g o l o r s z á g n a k  az egyp- 
tomi kérdésre vonatkozó együttes jegyzéke 
már átadatott a hatalmaknak, e jegyzék a 
statusquo fenntartását ajánlja. L o n d o n 
b ó l  írják, hogy ott Oroszországnak közép- 
ázsiában legújabb műveletei igen rósz vért 
szültek.

Vegyes hírek. U j 1 a p. Megjelent Szom
bathelyen a „Dunántúl" politikai, közgaz
dasági és társadalmi lap, a függetlenségi 
párt közlönye. Tartalma lehetőleg változa
tos, tárczájában közöl eddig nem ismert 
néhány levelet Ihász Dánieltől. — M u n- 
k á e s y  M i h á 1 y, tegnap érkezett Buda
pestre ; a kitűnő művészt oly ünnepélyesen 
fogadták, mely valóban fejedelmi, ha Bécs- 
ben általános hódolatot keltett, Pesten a 
lelkesedés annál még fokozottabb, szívélye
sebb. Könnyen lehet, hogy a nagymestert 
városunkban is üdvözölhetjük, mert a mű
vész neje csak legközelebb is megigérte az

Vasárnap.

lőtt a bőr. —  Nehány perczig némán nézte 
vérző izmait; de e pillanatban ötöt ütött, 
észrevette, hogy a csillagok homályosainak.

Fölkelt; de a mint fölkelt, egy őr, kit 
nem vett észre, de ki kétségkívül látta, mint 
hajtja végre müvét, néhány lépést tett feléje. 
Benvenuto belátta, hogy el van veszve s 
hogy vagy neki kell ölnie, vagy magát kell 
megöletnie. Markába szoritá eszközét, melyet 
övébe dugott volt s egyenesen a katonának 
ment, oly elhatározott tekintettel, hogy ez 
minden bizonnyal belátta, miszerént nemcsak 
erős emberrel, hanem iszonyú kétségbeeséssel 
is kell szembeszállnia. Valóban, Benvenuto fel
tette magában, hogy nem hátrál; de egyszerre 
hátat fordit neki a katona, mintha nem látta 
volna öt. A fogoly tudta, mire értse ezt.

A harmadik sánczhoz futott. E sáncz 
közvetlenül az árok mellett állt, s tizenkét- 
tizenöt lábnyi magas volt. Ilyen ugrástól 
nem riadhatott vissza oly ember, mint Ben
venuto Cellini, főkép. ha már annyira ment, 
mint ő; mivel tehát kötele egyik darabját 
a téglán, másikat a gerendán hagyta, s nem 
volt mire magát lógassa, sem pedig veszteni 
való ideje, bekapaszkadott egy karikába, s 
folytonosan kérve Istent, eleresztő magát.

Az esésre elájult.
Beletelt már körülbelül egy óra s még 

sem tért magához; de az iideség, mely a 
léget pitymalatkor eltölti, magához térité. 
Darabig még némileg kábult volt, azután

itteni rokonoknak, hogy őket meglátogatják. 
— A D u n a  oly kicsiny, minőre évtizedek 
óta példa nem volt, most még mindig apa
dásban van, úgy, hogy ha nagyobb esőzések 
nem állnak be, a hajójárásról egyelőre szó 
sem lehet. — A b u d a p e s t i  n é p s z í n 
ház legújabb újdonsága a „Hoffmann mc 
séi“ operette, melyet Varady Antal jeles 
költőnk fordított le, e darab arról is neve
zetes, hogy a bécsi ringszinház ennek elő
adásakor égett le.

Pécsi Lapok.

Egy meglepetés.
— A m y n t o r  G. e l b e s z é l é s e .  —

(3-ik folytatás.)

— Hogy nagybácsinknak ajándékozzuk 
a két széket vagy sem, nekem tökéletesen 
mindegy. De én elkészitettem a tábornok 
részére egy kályha-ellenzőt, neje számára egy 
névjegytálczát, Klára néninek egy jegyző
könyvet, ezeket megcsináltatni okvetlenül 
szükséges, kell, hogy atyám megengedje 
a hozzájuk való kézmüvesi munkálatokat.

— Nem fogja megengedni.
— Akkor a karácsony estét ágyban fo

gom tölteni.
— De talán nem akarod atyád egy 

szeszélyét annyira szivedre venni?
— Legkevésbé. De betegnek tettetem 

magam, hogy tisztességes oka legyen a 
visszavonulásnak.

A bárónő homlokon csókolta a leányt 
és eláradó boldogsággal igy kiálta fel:

— Boldog vagyok! Te vagy az én va
lódi gyermekem. így érezek én is! De ne 
nyugtalankodjál, atyád akarata nem fog 
győzni, majd találunk időt és módot meg
hiúsítani. Bízzál csak bennem, mi nem fo
gunk a világ előtt szégyenkezni.

— Nem, nem fogunk, monda hevesen 
Tekla. A  barátnőim részére szánt apró aján
dékokat zsebpénzemen vettem, ezek felett 
talán csak szabadon rendelkezhetem.

— De kedvesem, miért veszed a dol
got oly komolyan? vígasztalé Erzsiké. Ne
künk nem kötelességünk a jándékokat oszto
gatni vagy vendégeket hívogatni — ebben 
bizony igaza van papának. A kényszeritett 
ajándék nem is ajándék; ha papának nincs 
pénze, legyünk vígan anélkül, ne szomoritsuk 
még jobban szegényt.

— Hallgass Erzse! kiáltá szigorú han
gon a bárónő. Így nem beszélhet egy ha
talmas család sarja, ez a kézművesek hangja! 
Nekünk meg kell óvni a tekintélyt, a fényt

végig húzta kezét homlokán és minden eszébe 
jutott.

Fején éles fájdalmat érzett; ugyan
ekkor véreseppeket vett észre, melyek verí
ték gyanánt végig peregve arczán, azon 
kövekre hulltak, melyeken feküdt. Tudta, 
hogy homlokán sebesült meg. Végig húzta 
rajta másodszor is kezét, de ekkor már 
nem hogy eszméit szedje össze, hanem 
hogy sebei nagyságáról szerezzen magának 
tudomást: a sebek könnyük voltak, az
agy nem volt megsérülve. Benvenuto mo
solygott s fel akart kelni, de rögtön ismét 
visszaesett: jobb lába, három hüvelyknyire 
bokája fölött, el volt törve.

Lába annyira el volt tompulva, hogy 
eleintén nem is érzett fájdalmat.

Ekkor leveté ingét, darabokra szeldelte 
s azután a mennyire lehetett, közel hozta 
egymáshoz a csontokat, összekötözte min
den erejével, olykor talpa alá tekerte, hogy 
a két csont egymástól el ne váljék.

Azután négykézláb Róma kapui egyiké
hez csúszott, mely ötszáz lépésnyire volt innen.

Midőn fél óráig tai tó iszonyú kinok után 
e kapuhoz él c, látta, hogy az be van csukva. 
De észrevette, hogy a kapu alatt egy nagy 
kő fekszik; könnyen engedvén a kő, azt ki
húzta, s a támadt nyíláson kibújt.

Alig tett azonban harmincz lépést, egy 
kóbor s éhes ebcsapat rohant reája, meg- 
érezvén a vérszagról, hogy meg van sebesülve.

és tehetőséget. Ne nézzen mindenki zse
bünkbe, hogy csak a garasokat lássa. Oh, 
te el vagy veszve leányom — értelmetlen, 
tanulatlan maradsz örökre! — —■ Szegény 
Edgard! — folytató, azután idősebbik leá
nyához fordulva, talán mégis kap atyjától 
pénzt, hogy a zavarból kimenekedjék. írtam 
szegény fiúnak, hogy hozná az ünnepekre 
el egyik barátját, például Starkenfels grófot, 
reki nincsenek szülei, bizonyára zavarban 
lrcz, hol töltse el e szent napokat, — azután 
ö oly gazdag — ki tudja, talán egyik — 
de most szó se lehet többé a dologról. írok 
fivérednek, hogy ne hozzon magával senkit.

— Igen, igen, irj rögtön anyám! Bor
zasztó lenne a szégyen, ha csak az üres 
karácsonyfa égne és az ajándékok elmarad
nának, mintha proletárok gyermekei lennénk !

Gabriella asszony sietett az ódon író
asztalhoz és nehány futó sort irt fiának.

Tekla újra munkájához ült, — úgy 
gondolá: ki tudja, mi fog még történni ? Ta
lán atyja megváltoztatja szándokát.

Erzsiké örült, hogy megszabadult atyja 
felelősségére a himzéstöl és vígan dalolgatva 
vonult öltözöszobájába.

A fövadász ur már előbb észrevétle
nül eltávozott hazulról. Ott siet a külváros 
egyik utczáján, anélkül, hogy a mellette 
menők köszönését észrevenné. Nem volt ha
tározott ezélja sétájának, ö csak szokás 
szerint a járás-kelés által akarta a bensőjé
ben háborgó nyugtalanságot lecsilapitani és 
a még tiszté‘ lan forrongó gondolatokat 
megérlelni.

Előbb még panaszkodott az Istenre, 
és a világra. Mily gyönyör és bosszantó 
szokás a karácsonyi ajándékok osztogatása. 
Honnan vegye a szegény tisztviselő, kinek 
minden garasa ki van számítva, az arra 
való pénzt ? És éppen e szent ünnepet vál
toztatni ily kiadásokra! Nyolcz napra rá 
az újév. Házbér, adó, orvosi-dij, számlák 
kiegyenlítése, apró adományok ! Mily osto
baság, hogy az ember ily ősi hagyományok
nak rabja! Meg van! Vége van! Semmi ké
rés, rimánkodás nem indíthat meg. határo- 

I zatom szilárd nem lesz ünnepelve a ka- 
I rácsony.

Ez elhatározásra nyugodtabban léleg
zett. mint az olyan ember, ki sok meggon
dolás és ingadozás után, végre elszánja ma
gát. Most — gondolá — nem kell remeg
nem és aggódnom, ha a kórházakból és jó
tékony-egyletektől koldulni jönnek, a meg
takarított pénzből jut nekik is valami. E 
koldulás, mely eddig mindig elrontotta a
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Kirántotta mintázó-eszközét s a legnagyobb 
és legdühösebb ebnek oldalába ütve azt, meg
ölte. A  többi rögtön rárohant erre s fölfalták.

Benvenuto ezután a Transpontina egy
házhoz vonszolta magát; itt egy vizhordót 
talált, ki ép megtöltvén edényeit, szamarát 
terhelte meg velők. Magához hívta a \ izhordót.

— Halljad csak: szólt hozzá, gazda
nőmnél voltam; bizonyos körülmény miatt 
az ablakon kellett kiugranom, miután az 
ajtón jöttem be: leugrottam az emeletről s 
kitörtem lábamat; vigy el engem a Szt.- 
Péter lépcsőire, kapsz egy aranytallért.

A  vizhordó szó nélkül vette vállaira s 
elvitte a kívánt helyre. Itt megkapván bé
rét, tovább folytató útját, anélkül, hogy 
hátra nézett volna.

Ekkor Benvenuto, még mindig négykéz
láb, elmászott Francziaország körete, Mont- 
luc monseigneur házához, mely csak néhány 
lépésnyire volt innen.

És Montlne monseigneur oly jól vitte 
dolgát, oly nagy ügyességet fejtett ki. hogy' 
egy hó alatt Benvenuto kigyógyult, két hó 
múlva kegyel ni er kapott s négy hó múlva Asca- 
nio- és Pagoloval Franeziaországba utazott.

A szegény kormányzó pedig, ki meg
őrült, örült maradt egész életében, őrülten 
is halt meg; azt hitte mindig, hogy dene
vér, s folytonosan nagy' erőfeszítéseket tett, 
hogy röpüljön.

(Folytatása következik.)
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kedvemet, ha 20 krajczárt adtam, nőm mind
járt görcsöket kapott, mert a szomszéd 1 
forintot irt alá, bizonyára nem fog elma
radni. Ne is maradjon! kiáltá jókedvvel 
a fövadász nr és gyorsan igyekezett ha
zafelé.

A  család theázni ült. A fövadász ke
délyesen társalgott leányival, mig Gabriella 
asszony a vajas szeleteket igazgatta. A vi
haros felleg elvonult.

Egyszerre éles esöngetyii hang zavarta 
meg a beszélgetést. Gabriella asszony kisie
tett a tomáczra és nemsokára hallhatók 
voltak szavai:

— Mit akarsz ? Gyufatartókat vegyek? 
Most késó' este? Mégis borzasztó ily idő
ben beceöngetni egy házba.

A fövadász attól tartva, hogy házalás 
ozimén valamely gyanús személy merészke
dett bejönni, felugrott székéről és felnyitó 
a teremajtót.

— Ki az ? Mit akarsz te itt ? Gyere 
csak közelébb! — mondá parancsolólag. Egy 
kis, szőke hajú lányka, szegényes ruhács
kában lépett be. A szél nedves haját szét
bontotta ; öltözete egészen át volt ázva; 
kezecskéi egészen átveresedtek a hidegtől. 
Nagy, kék szemeivel félénken nézett a mo
gorva fövadász urra, anélkül, hogy egy 
szót is mert volna kiejteni, csak nehány 
kemény-papirosból készült gyufatartót nyúj
tott fel reszkető kezével.

A  báró, ki már gyorsan elkészült a 
betolakodó tolvaj házaló elleni philippikára, 
meglepetve állott meg a kis szőke csoda 
előtt; mert csodálatosan szép volt a gyer
mek. ki mintegy hét—nyolcz éves lehetett.

— Mit akarsz e gyufatartóval kicsi
nyem? — kérdé barátságosan, mialatt 
gyengéden a gyermek felé hajolt.

— Nem venne kérem egyet ? Csaa tiz 
krajczár egy; ma még egyet sem adtam el.

— Ki küldött téged árulni?
— Édes atyám.
— Hogy hívják öt?
— Juszt.
— Juszt? Hol lakik és micsoda?
— A Margit-utczában lakunk; atyám 

koszorúkat fon és gyufatartókat készít.
— Van édes anyád is?
— Igen, ö segít atyámnak.
— Egyetlen gyermekük vagy?
— Nem, még három nővérem van.
— Jársz iskolába?
— Igen, mindennap. Ha 4 órakor dél

után hazajövök, atyám kezembe ad hat da- I 
rab gyufatartót, s addig nem szabad haza
térnem, mig el nem adom.

— Éhes vagy gyermekem?
A kicsike szép, kék szemeit a kérde- j 

zöre veté és félénken mondá:
— Nagyon!
— A fövadász szivét megremegtette : 

e szó. —
— Gabriellám — mondá nejének —  

hozz egy csésze tlieát és egy-két szelet va
jas-kenyeret,

A fövadászné, kinek szintén jó szive 
volt, bár kérgesebb burokban nyugodott, 
sietett a konyhába.

— Ismered lakástok számát? vizsgál- 
gatá a báró.

— Tizenhatodik szám. Egy padlás
szobában lakunk.

— Nővéreid is járnak iskolába?
— Égy, a legidősebb igen; a másik 

kettő még kicsiny.
— Itt van leányom 1 forint, ezért 

megveszem összes készletedet.
A kis leány szépen kezet csókolt és 

átnyújtó a gyufatartókat, Gabriella asz- 
szony is megjött a tkeával és vajaskenyér
rel. —

-— Itt van, gyermekem, igyál, mondá ! 
jó szirtien. Te egészen átvagy fázva, a 
thea felmelegit.

A leányka, ki ennyi részvéttel tán elő- j 
szőr iáié (kozott életében, félig barátságosan, 
félig még félénken, a csésze után nyúlt, azt ; 
piros kis szájához emelé és az édes, illatos 1 
tlieát egy hajtással behörpinté. Mily jó '

volt! Hyet még nem ivott soha. Boldogsá
gában a köszönetét is elfeledte, de oly há
lás tekintete kíséretében nyujtá vissza a 
csészét, hogy szavakra nem is volt szükség. 
De mikor gyönyörű fehér fogaival a vasta
gon bekent kenyérbe harapott, akkor egész 
boldogan igy kiáltott fe l: ah!

A fövadász ur megsimogatá a kicsike 
szőke fiirteit.

—  ízlik? De most siess haza leány
kám, mert késő van, le kell vetned nedves 
ruháidat, különben könnyen beteggé lehetsz. 
Ha egyszer újra megszorulsz az eladásban, 
bátran betérhetsz hozzánk. De átadod pon
tosan a pénzt?

— Igen! — mondá bátran és erre kö
szönetét mondva, távozni készült.

— Isten veled gyermekem, légy jó, 
légy becsületes, mondá elérzékenyülve a 
fövadász.

A kis leány elment.
— Szegény féreg ! sohajtá résztvevőleg 

Gabriella, midőn a pitvarajtót becsukta.
— Mennyi szenvedés van a földön! 

sohajtá a fővadász ur, ki nejével a szobába 
visszatért. Ha meggondoljuk, hogy a jó 
Isten az emberek számlálhatlanuí sok só
hajait és könnyeit hallja és látja, hogy ha
talmában van rajtuk segíteni és mégis a 
felszabadítást ezred évekre halasztja, a ha
landókat pedig továbbra is szenvedni és 
tűrni engedi, majdnem kételkedni kell örök 
szeretetében és irgalmában.

— Oh atyám, ne szólj ú gy ! kiáltá 
Erzsiké, ki atyja szavaira felugrott helyé
ről és hizelegve közeledett atyjához, Lásd, 
én nekem oly rosszul esik, ha téged csüg
gedni látlak.

— Igazad van. kedves leányom, me- \ 
részség lenne Isten ntait fürkészni és őt 
birálni. Homlokon csókoló Erzsikét és szo
bájába ment. hogy hű társát, a tajtpipát 
elhozza.

Csakhamar süni fiistfelleg borult a, kö
zös asztalnál letelepedett családra. Okét 
nem zavarta a füst, — hozzá voltak már 
szokva.

(Folytatása kovetk.)

Budapesti levél.
Csötörtök este van. R. asszony termei

ben vagyunk a Koron aherezeg utczában ; 
a számot jelezni indiscret dolog lenne. 
R. asszony özvegye egy magasrangú állam
tisztviselőnek ki állásánál fogva nemcsak a 
legtekintélyesebb családokkal volt ismerős 
de némi összeköttetést szerzett a fővárosban 
megforduló diplomatiai személységekkel 
is. R. asszony ez állás magaslatára szintén 
felbirt emelkedni, miveit, tapasztalt és bő 
beszédű nő volt, ki szívesen mulatott s ki
vel szívesen mulattak. Férje halála után 
félrevonult, de mégis mint mondják meg
hagyott egy ablakot honnan szemeivel át
tekinthetett azon a világon, melybe egykor 
ö is tartozott. Az ebéd be volt fejezve, 
a szolga a kávét és liquereket behozta a 
terembe. Künn csengetnek. R. asszony igy 
szól : az . . .  . képviselő ur lesz. Meghívtam 
ebédre, de fontos clubb-tanácskozmánynyal 
menté magát; inkább estére jön. Itt van.

A  képviselő ur, szép, magas férfiú, 
mintegy 36 éves és igen elegáns jelenség, 
belép.

— Már rég vártuk önt uram! Kiván
csiak vagyunk valamit az athleták báljáról 
hallani, ez volt nemde a nagy elite bálok 
utolsója ? És én nem vehettem részt ? — 
Nagyságod távollétét mindnyájan észrevet
ték. A bálról beszéljek ? Rendkívül váloga- I 
tott közönség volt. a legelőkelőbb családok j 
taoJab a turf és a sport legkitiinöben vol
tak képviselve.

— Pompás, csak az a bál szép melyen j 
ilyenek vesznek részt. Ez nem közönséges 
édesem — Közönség kevés is volt. — A 
tán ez annál jobban sikerült nemde ? — Csak 
száz pár tánczolta a négyeseket. — Az 
udvartól senki sem volt jelen ? — Nagysá
god annyira elzárkózott hogy már az is ki !

kerülte figyelmét hogy az udvar nehány év 
óta éppen nem vett részt báljainkban. A  
királyné, ki a bécsi iparosok bálját szeren
cséltette, Angliában vadászik, 0  felsége a 
királyt a délvidéki események tartják vissza, 
a koronaherczeg Prágában van s ott részt 
is vett egy bálban, a főherczegek pedig —  
Oh csak tartson pausát, annak értelmét 
úgyis eltalálom. Mennyire más volt az 
elite bál előbb. Fényes bált az udvar je
lenléte nélkül nem is tudok képzelni, velük 
jönnek a föméltóságok, a nagyrangu katona
tisztek, a követek, a hatalmak bizalmas em
berei. De igaz, minő volt a legszebb toilette ?
— Leírjam? Igen, megjegyeztem, mert tud
tam hogy Nagyságod kiváncsi lesz. Nehéz 
fehérselyem ruha, pánezél derék aranyszö
vetből. a csípőknél mindkét oldalon hatalmas 
dudorokkal mit a nők csak paniers-nek ne
veznek. — Szent ég! ez a divat is életbe 
lép. Hálószobámban van nagyanyám élet- 
nagyságú arezképe. Éppen ily dudorokat 
viselt, midőn a Grasalkovics herczeg mesés- 
fényű báljaiban részt vett. A  szoknya alján 
rózsafüzér vonul át. — A szép Fiath 
bárónő egy sárga és rózsaszínből aranynyal 
kevert ruhában jelent meg. Mily szinvegyii- 
lék! de hiszen a szemet is divatban lehet 
nevelni. — Voltak még érdekes toilettek ?
— Nagyságos aszonyom. ez a legnehezebb 
kérdés. Inkább az amerikai legújabb talál
mányokról beszélek — mint budapesti salon- 
toilettekről. Ha azt kérdi voltak-e szép és 
csinos menyecskék és leányok, ez más, azt mon
dom, igen. Az ez évi farsangi idény szerfelett 
gazdag és választékos ily finom árukban, 
legalább a Muki báró, Pepi és Alesi grófok,
— no meg a Quido és Manó (csak igy mon
dom, mert képviselő társaim és Nagyságod 
úgyis tudja kiket értek) igy állítják, ők 
pedig a legilletékesebb bírák. — Szép, de 
talán az ön nézetét is érvényre akarná jut
tatni? — Természetesen, mindig szívesen 
legeltetjük szemeinket a viruló hölgy ko
szorún. Megnevezhetném Nagyságodnak In- 
key bárónőt két szép leányával, báró Fehér- 
várynét, b. Beulvicz nővéreket, a Kerekes nő
véreket, Fay Ilonát, Gyulay Margitot, Bal- 
lassa Irmát, — de a toiletteket ne kérdezze 
aszonyom. Azokat híven leírni ma valódi 
virtuozitásra van szükség és én nem tarto
zom az isteni Sarah imádói közzé. — És az 
ékszerek uram! az ékszerek? — Volt nehány 
nagyszerű gyémánt és smaragd ékszer, ősi 
családi ereklyék, de a legtöbb utánzott volt, 
a báró Roscnbliih Árpád és a Koppányi Ég
vári Jakab beszélték, a kik pedig szakembe
rek —  Fidonc! utánzott. Mivé aljasul a 
világ! Utánozni a gyémántok ragyogását, 
a smaragd titokzatos zöldjét, a gyöngy har
matos fényét — lehetetlen ! — Pedig lehetsé
ges, éppen báró Rosenblüh Árpád mondá, 
hogy az összes ékszereket nem becsüli többre 
8000 forintnál. — 8000 forint 150 hölgyre 
felosztva, értem uram. Es a világítás? — 
Csak a gázlángok csendes tiszta fénye volt, 
a villanyfénytől nagyon megijedt a közön
ség. Elmondom, nagyszerűen nevetni fog 
asszonyom.Megígértem Promess bárónak, hegy 
részt veszek az izraelita nőegylet bálján ; 
szívesen tettem, i em ugyan népszerűségből 
már tudniillik mintha tartottam volna az 
elmaradás következményeitől, hanem mert 
szivemből utálom az úgynevezett antisemita 
féle mozgalmakat s e pontban soha sem sza
vazok Győző barátommal, bár mindketten 
patentirozott mamelukok vagyunk. A  rende- 
zőrség minél inkább fényessé akarta tenni a 
bált és négy kisebb és két nagyobb napot 
gyujtatottmeg agenialis Edison tiszteletére. 
A vendégek jönnek, az úrnők suhogó selyem
ben, a kisasszonyok könnyű habos öltözék
ben — álljon elő Rosenblüh ur és becsülje 
meg az ékszereket. Elő is áll és „szakis- 
merő" szemeivel végig tekint. De mi az ön 
elsápadt Rosenblüh ur? Árpád vére sáppa- 
doz ? Én pedig önt bámulom, mily rosszul 
néz ki ön ? üis mindnyájan. Megannyi kisér
tet. Jericho rózsái és liliom v ! elveszték színü
ket. A, sok ékszer tüze csak bágyadtan pis
log. Általános megdöbbenés. Minek a nap



ha éj van ? És kioltják kegyetlenül a napot, 
a négy csillagot. Meggyujtják a légszeszt. 
És a gáz szelíd, lassú fénye oly jól esik a 
szemnek, az arczokról el tűnik a vakító 
fehérség (pedig Török József uram segédei 
sokat beszélhetnének), az ékszerek fénylenek, 
ragyognak. Fogadom hogy megtávirozták 
a bécsi-angol gáztársulatnak ez óriási sikert, 
mely még a grabeni fiascon is túltett, pedig 
ez még Dr. Mandlt a híres „gemeinderathot" 
is megpuhitotta, holott ország világ tudja, 
hogy nagyobb fene gyereket még Csernátony 
se teremtett anno 1870. De mit is beszélek, 
egészen elfeledkeztem, hogy oly bájos hall
gatóim vannak. — Oh, ha öli igy tudna szó
nokolni, debattirozni az országházban. — 
Köszönöm a bókot asszonyom. Ott a dicső
séget másoknak engedem át. Ilyesmihez én 
nem értek. — És mit mondanak majd vá
lasztói? — Ok szintúgy tudják, hogy én 
szónok nem vagyok, éppen azért küldtek 
fel hogy szaporodjék a hallgatók száma, 
mert ha csak tizszer beszélnék mint Pali 
barátom, vagy ötvenszer mint Dezső, vagy 
százszor mint Péter, Náczi, Ottó — ezreibe 
kerülne az országnak. Oh a szavazáshoz 
ahoz értek. Ezt a kegyelmes ur tudja jól, 
ö biztosan számíthat reám és az elég sőt 
minden. Nagyságod ismer engem én oppo
nálni nem tudok. — R. asszony mosolyog, 
ö nagyon ért a politikához, a minap is ak
kor leptem meg midőn szülötnegyéje egyik 
lapjának hatalmas politikai vezérczikkét ol
vasta. De asszonyom! kiáltám ijedten, ön 
rosszul lesz, megbetegszik. — Oh koránt
sem! mondá mosolygva, olvasmányom édes 
emlékeket idézett fel bennem. A  czikk feled- 
hetlen drága férjem müvéből van kiírva s a 
mi uj van benne az ön kedvencz lapjából 
van kiollózva. — Mily nagy emlékezőtehetség! 
Méghajl ok asszonyom és előfizetek szülő
földjének e lapjára, mely oly kegyelettel 
viseltetik a nagyok müvei iránt. — Pompás, 
de lássa én meg sem kináltam theával. Ül
jünk hozzá és — csevegjünk most már az 
időről.

Az időről? előbb ezukrot és rumot ké
rek a theába s azután —- —

Pá.

V a sárnap.______________________________________ _

Sz í n h áz .
Pénteken, e hó 17-én, szép szánni kö

zönség előtt került szilire „Borgia Lucretia“ 
dalmű, ügy értesítettük olvasóinkat, hogy 
Lucretiát Balázsné-Bognár Vilma asszony 
énekli, de a szinlap nagy meglepetésünkre 
azt hirdette, hogy ismét közös-ügyes előadás 
lesz, vagyis a németül éneklő Kroneiser 
Aurelia k. a. lép fel másodszor, mint ven
dég. A kisasszony, mint halljuk, az igaz
gatóság által csak egy nappal előbb érte- 
sittetett, hogy az operábani fellépése kívá
natos; ugyanis Balázsué asszony az operát 
a társulat által még teljesen betanultnak és 
igy elöadhatónak nem találta, de az igaz
gató ur mindenáron szilire akarta hozni azt és 
igy Kroneiser kisasszonyhoz fordult. Ezzel 
indokolva van a fellépés sokkal gyarlóbb 
sikere, a Trobadourban elért nagyobb siker
rel szemben. De ha magyar énekre német 
válaszokat hallattunk is, s igy ennek szo- 
katlansága nemcsak a közönségre, de Lucre
tia személyesitöjére is hátrányos befolyással 
volt, a mennyiben magyarul mitsem értvén, 
mint kezdőnek, a többiek részéről magyar 
szöveggel reproducált szóllamok összhangzó 
menetét figyelemmel kisérnie nagy megeről
tetésébe került, — az előadás bár nem fe
lelt meg eléggé a várakozásnak, mégis ki
elégítőnek mondható. A  vendég tagadhatat
lanul elég gazdag hanganyaggal rendelkezik, 
mely minden registerében érczesen hangzik, 
de úgy játékában, mint a dal kezelésében 
kezdetleges lévén, nagyobb hatást biztos in- 
tonatiója daczára is elérni még nem képes. 
Kellő buzgalom s tartós iskoláztatás mellett 
a kisasszony mindig szívesen látott tagja 
lesz az operának s jövője biztosítva látszik. 
Láng ur „Alfonsot“ -ban ismét kitünően s mii-
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vészileg alakított; nv.ceijes játéka s ahoz 
jól átgondolt és rendkívül könnyű hangkeze
lése biztosan hódítanak. Különösen szépen 
sikerültnek mondható a mérgezési jelenetet 
megelőző duett s a rá következő terzett a 
Il-ik felvonásbar. A  finálé teljes hatástalan
ságának oka nem a szereplőkben rejlik, mire 
azonban még visszatérünk. Daln ;kyné asz- 
szony a bordáit, csinosan énekelte, Fekete ur 
buzgalmáért teljes elismerést érdemel. A 
karok gyengék voltak. K.

Különfélék.
Egy 120 éves asszony halt meg — mint 

egy berlini lap febr. 8-iki számából olvassuk 
— Bythinában, Görögországban. NevePapa- 
saphiri Irén, kortársa volt Nagy Frigyesnek, 
Mária Theresiának és a görög szabadság- 
harcz minden újabb hősének. Azon napon, 
melyen egy krétai kereskedőhöz férjhez ment, 
esett le Párizsban a szerencsétlen Mária 
Antoinette feje. Midőn a görög forradalom 
kitört. 60 éves volt, mozgalmaiban részt vett, 
Botsatis Márk, Gossios Lambros, Capo d'Istria 
barátai voltak. Ekkor uralkodott hazájában 
a pestis, ö is megkapta a borzasztó beteg
séget, de kilábalt belőle. Egész haláláig 
megőrizte szellemi tehetségeit, emlékezete 
zavartalan volt.

A brutalitás ritka nemét követte el egy 
rovenskoi ember. Neje rosszul spékelte meg 
a nyulat, mely kedvencz pecsenyéje volt; 
ezért felbőszülvén, nejének egész felső testét 
a szó teljes értelmében szalonnával bespé- 
kelte és rázárván az ajtót, magára hagyta, 
úgy hogy a legnagyobb kínok között meg
halt.

A chinai koldus-sereg. A világ egy or
szágában sincs annyi és oly szemtelen kol
dus mint, Chinában. Ok egy nagy testületet 
képeznek, melynek élén a kolduskirály áll, 
a ki itél a vitás kérdésekben és fidügyel a 
kerületenkénti rendszeresítésre és kinevezi a 
bírákat. Koldussá csak az lehet, ki magát 
rendszeresen fölvéteti. A  kereskedő nem ta
gadhatja meg az alamizsnát, mert különben 
a testület gondoshodik a legnagyobb bosszan
tásról; többnyire szerződést kötnek a bírók
kal bizonyos évi járadékra, hogy a zakla
tástól menekedjenek s ekkor intőczédulával 
ragasztják be az ajtókat; ám néha ez sem 
segít, mert összebeszélélve egyszerre 200 
koldus is meglepi a helyiséget s addig ri- 
mánkodnak, inig egy cash (egy poltura) ki 
nem osztatik.

Desdemona rokona a német császárnak.
Elze Tivadar, Shakespeare-kutató azt bön
gészte ki, hogy Desdemona a Collalto grófi 
család sarja volt, ez pedig a Hohenzollerni 
olasz ágból származik. No még az kell. hogy 
Othello meg Bismarkkal rokon. Erre is rá
érne a tudós professor ur. j

Árfolyamok a bécsi áru- és érték-tőzsdén
—  f e b r .  1 8 - á n  d é l u t á n .  —

(Távirat.)
Pénzbeli Ám 

árfolyam.
1. Magyar aranyjáradék 6 ' / ,  . . . 118. 118.40
2. Magyar aranyjáradék 4°/0 . . . 85.25 85.45
3. Magyar papirjáradék 5°/0 . . . 85.25 85.50
4. Magvar vasúti kölcsön . . . . 132. 132.50
5. Magy. fóldtehermentesitési kötvény 96. 96.50
6. Magy. fóldteh.-ment. kötvény zára- 

dékkal .............................................
7. Magvar szülödézsmaváltsági kötv. 97.25 97.75
8. Magyar nyeremény-sorjegy-kölcsön 114.25 114.75
9. Tiszaszabályozási és szegedi sors-

j e f t y ................................................... 108.75 109.
10. Osztrák járadék papírban . . 74.05 74.25
11. Osztrák járadék ezüstben . . . 75.25 75.45
12. Osztrákjáradék aranyban . . 91.26 91.40
13. 1860-íki osztrák állam-sorsjegyek 

100 frtos ........................................ 131.50 132.50
14. Osztrák-magyar bankrészvény • 815. 817.
15. Magy. hitelbank-részvény . . . 288. 289.
16. Osztrák hitelintézet-részvény . . 295.25 296.50
17. Cs. és kir. a r a n v ............................ 5.65 5.67
18. 20-frankos arany (Napoleoud’or) . 9.61 ‘ 9.52 */,
19. Német birodalmi márka . . . . 58.55 58.60

Szerkesztői mondanivalók.

Az „apróságok11 beküldőjének. Ha ön nincs biza
lommal hozánk, midőn nevét szándékosan olvasatlanná 
teszi, mint lehetünk mi bizalommal ön iránt? —  L. J. 
árnak. Előbb tessék bemntatni, akkor megtesszük a 
kívánt „megjegyzéseket." „A magyar vér" czimii köl
temény nem vált be. Tudósításokat, hireket szívesebben 
veszünk.

Gabona-árjeyzék.
Pécs sz. kir. városában 1882. évi február hó 18-án tar

tott hetivásárról.
Bnza jó 100 klg. .......................12.—

n középszerű V n .......................11.60
legalábbvaló .......................11.—

Kétszeres jó .......................10.50
,, középszerű .......................10.10

Rúzs jó .......................10.20
.;»

Árpa
középszerű .......................  9.80
jó .......................  8.—

»» középszerű . . 7.60
Zab jó ....................... 8.—
,, középszerű ....................... 7.80

Kukoricza jó ....................... 7.50
O középszerű . . . . • 7.20

Széna .
Szalma

Idegenek névsora.
A  „ H a j ó "  v e n d é g l ő b e n :  Pisz- 

1 inger Oszkár, Bécs. Pieb Berthold. Becs. 
Zsigmond Lajos, Bácsmegye. Max Éliás, Bécs. 
Horváth Rezső, Bécs. Zinkl H.. Grácz. Má- 
tzer Adóit. Bécs. Schmidt J. gyéros. Bécs, 
Polacsek Ferencz, Bécs. Löwinger Gyula. 
Bécs. Spilman K. Bécs. „ Va d e mb e r "  
szál l oda.  Weisz kereshedő, Pécsvárad. Ha
lin ügynök, Pécsvárad. Bosnyák, urod. fel
ügyelő, Miholátz. Bek, magánzó, Mohács. 
Somsits Gépész, Somogy. Sándy főmérnök. 
Dombóvár. Neubauer utazó Budapest. Ber- 
nüiller plébános, Kárász.

IPécsi szizi±Lá.z.
Vasárnap, 1882. február 19-én adatik:

A  legény bolondja.
Eredeti népszínmű 3 felv. Irta Kórodi Péter. 

Kezdete 7 órakor.

Laptulajdonos Ramazetter Károly. 
Felelős szerkesztő Bolgár Kálmán.

Tisztelettel értesítem a t. ez. közön
séget, hogy

ügyvédi irodámat
Pécsett, M y - í f f i -n t s z a  26. szára

házban megnyitottam.
Dr. KRASZNAY MIKLÓS,

köz- és váltó-ügyvéd.

W i V i V t ^ A W l

Minden ágyba illő

Szerkezetük és anyaguk elpusztithatlan tar 
tósságot biztosit.

Könnyű szétszedhetésök igen előnyös a szál
lításnál s egyszersmind biztosíték minden

nemű férgek ellen.
m m  8 irt 50 kr. jutányos árért m m

kaphatók
H oíím ann Károlynál«/

Pécsett, ó-posta-uteza 22. szám alatt. 
Rendeléseknél csupán az ágy belvilágossága

Ábráuyi Emil urnák. Fogadja köszönetiinket meleg 
érdeklődéséért; a küldött szép költeményt jövö vasárnapi 
számunkban hozzuk.

jelzendö centiméterben, vagy bécsi hüvely- 
mértékben.



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

gyári árakon.
Van szerencsém a tisztelt közönségnek tiszteletteljesen 

tudomásul adni, hogy alább elsorolt árrukat egy renomrai- 
rozott gyámoktól, k‘i 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:
drb. valódi300

200
5(M>

1000
100
60
30

2000
800

8 9 / pa 10';4i 4 es 4
6I 4

rumburgi gyolcs, 
és 10 4 széles gyolcs-lepedő.

széles tiszta creasz-gyolcs. 
4/4 széles tiszta creasz-gyolcs. 
tiszta ezérna ágybeli-grádl.

és 8,4 görfüggöny-grádl.6 6 po 8;/4> 4 4 ö'' _ _ _ _
8 4 fehér és szürke damast-asztalnemü.

tzt.
8/4-tŐl egesz

vászont damast-asztalkendő, 
vászon damast-asztalteritö , 
u /4 nagyságban.

1500 ,,
700 drb.
450 tzt.

Fenti czikkek kiválólag alkalmatosak ke l e n g y é kr e ,  Cj| 
mert ritkán kínálkozik alkalom ily kitűnő minőségű kelen- 
gyék, ily olcsó árakon

vászon damast törölközők, minden nemből. 
23 méter damast-törölközök. 
fehér vászon-kendők.

kelen-
illetö gyár S"összeállítására. — Az 

hogy áru
amiért én a felelőségett i s z t a  g y o l c s s z ö v e t e k ,  

örömest elvállalom.
Egyidejűleg bátor vagyok a t. ez. közönség becses 

ügyeimét nagy választékú selyem-, posztó- és divat-áruezik- — 
keimre felhívni, melyeket szintén rendkívül olcsó árakon adom.

Mély tisztelettel

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

Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan telj esi ttetnek 
utánvét  mel lett.  Az eshetöleg tetszést nem nyert áruk 
mindenkor teljes készséggel becseréltetnek.

S*
>

FI■71m 'U  m ■
, ■ ■  ■  ■  ■  1 \ / m / \

yw

T7" end.égrlő
h a s z o n b é r  beadás.

A társasági vendéglő' mészárszékkel a pécsi 
bányatelepben

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

A bérszerződési feltételek az alulírott igaz
gatóságnál benézhetök, 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.

SCHAUREK JÓZSEF

Z 0

Pécsett, Ó-pósta-uteza 16. sz.
Mindennemű R é g i  z o n g o r á k
n g o r a k

és
harmoniumokt a, r su_

Ugyanitt kaphatók zenélő 
szelenezék H e l l e r  H. Bern 
hires gyárából, gyári árakon.

becseréltetnek
v l  j  a l s ó s a i .

Zongora
kölcsön intézet.

I

<

i

3

1  
I  
0

Csődtömeg végkiárulás!
A király-utezai 7-ik szám alatt levő röfös keres

kedésben

csődtömeg- végkiárulás történik,

a rendes araion jóval olcsóbban.
Különösen ajánltatnak : Női ruha - kelmék. ágy-

teritök bútorszövetek, szőnyegek úgy egyéb

dJLTrsLt-czaJsIsiefe-
A t. ez. közönség látogatásáért esedezik a csőd

tömeg átvevője :
Klein P.

0

majdnem egyedül állt azon jóhirben, hogy árui v a l ó d i  É*

Schvarz V ilmos erdö-üzlete Pécsett.

Olcsó tüzelőfa.
4 méter gyertyán hasábfa :J_2 frt, rgi öl 10 írt 20  kr. 

4 „  bükk „ ± 2  „  „  „  10 „  2 0  „

4 ,, kőris szil ,, Í O  ,, ,, ,, 8 „  5 0  „

Schwarz Vilmos
váltóüzletében.

Erzsébet szálloda
Budapest, IV. kerület egyetem-uteza.

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

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

Tisztelettel

Schmidt  Ferenez,
szálloda tulajdonos,
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EiSER JÁNOS
Széchenyi-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 ................................................................ 3 ,go
Uelbe k ................................................................... ..... . [ 3.50
Reöderer Chartbl...................................................................3 .go
Cliquo International......................................................... 3.50
Glbert Imperial .............................................................. 4.—

M a g y a r :
K in c s e m ..............................................................................2.—
Imitál S ille r .........................................................................2.____
Magyar-francz. f e l í r ......................................................... 1.50

>> n ................................................................. 1.20

Ramazetter K. könyvnyomdája P'e> esett.


