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Előfizetési árak:

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

Hirdetési árak:
A négy-hasábos petitsor

1- szeri felvétele . 7 kr.
2 - szeri „  . . 6  „
3- szori ., . . 5 „
A három-hasábos „Nyilttér“  
petit sor 1 0  krval számittatik. 

Hirdetés-bélyegár 30 kr.

PÉCSI LAPOK.
V egyes ta rta lm ú  la.p.

Hirdetések felvétetnek
Oppelik A., Sclialek Henrik, 

Haasenstein és Fttgler,
Messe Rezső bécsi; —  (iold- 
berger A. B. budapesti; —  

fi, L. Danbe és társa 
M. frankfurti; 

Haasensteiu és Fogler 
Steiner A. 

hamburgi irodáiban.

Megjelenik hetenkint háromszor Szerkesztőségi iroda hal-tér 5-ik számn házban. Hirdetések és előfizetések felvételi Egyes szám
és pedig : irodája Ramazetter Károly kiadóhivatalában boltív-közben a könyvnyomda mellett Szerda- és pénteki kiadás 5 kr.

vasarnap. szerdán és pénteken vasárnap 10 kr.

Elöfiztési felhívás
a „Pécsi Lapok" vegyes tartalmú lapra.

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

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

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

intézendő.
Egyes számok a kiadóhivatalban, úgy Weidinger N., 
Valentin K.. Traub B. és tarsa és Böhm M. urak könyv
es papirkcreskedéseikben, valamint az indóház mellettj 
dohánytozsdében kaphatók, vasárnapi 1 0 , szerda- és pén

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

HIRDETMÉNYEK a Ifgjntánvosabban közöltéinek.

A vörös kereszt-egyletről.
Mozgalmas idők járnak. — A táviró ' 

minden órán, minden perczben meghozhatja 
a hirt, hogy egy nagymérvű — borzasztó 
háború előestélyén vagyunk. Azonban nem
csak a jövőre lehet méltó aggodalmunk, a 
jelen egét is vörös viharos fellegek borit- l 
ják. A kétséges jelen s a még százszorta 
inkább kétséges jövendőre való kilátás óva 
int bennünket, hogy a vörös kereszt-egylet 
fiók^gyleteinek megyénkben mentül nagyobb 
kiterjedésű szaporítására hívjuk fel a kö
zönséget.

Eddig megyénkben a helybeli megyei 
választmánynyal egyetemben tiz fiók
egylet van, mely azonban még mindig ki
sebb szám, mint a minőt a tisztán nemes 
és humánus czél elősegítése megkíván.

A vörös kereszt-egylet nem kíván egye
sektől nagy áldozatot. Tömeges részvét az, 
mely magasztos czélját megvalósítja. Már 
pedig egy pár fillért, egy pár garast a leg
szegényebb ember is adhat, különösen ak
kor, a midőn tulajdonképen az ily kiváló- 
lag humánus természetű czélra adott fillé
rek ép a segélyét nyújtók javára eshetnek, 
a mennyiben senki sem tudhatja, hogy 
nem-e épen a testvérje, avagy unokája élete 
íog az összegyűjtött filléreken segélyeztetni, 
— az időelötti halál dermedt karjai közül 
kiragadtatni.

A  vörös kereszt-egylet a szeretet és a 
humánismus kifolyása.

Nem ismer vallásfelekezeteket, előtte 
mindenki valláskülönbség nélküli.

Jelvényét a vörös „ k é r é s z  t “ -et csu
pán Grenf város iránti hálából választotta, 
miután a városnak — melynek czimere a 
vörös kereszt — az egylet létesítése körül 
rendkívüli érdemei vannak.

Az egylet czélja a habomban megse
besült, vagy megbetegedett katonák ápo
lása. Czélja az egészségügyi csapatok mű
ködését támogatni s a csatatéren a beteg
ápolás terén mutatkozó hiányokat pótolni.

, Feladata továbbá a rokkant katonákat, 
a háborúk zajában elhulott, vagy munka- 
képtelenné vált harczosok hátrahagyott csa
ládjait segélyezni.

Czélja végre rendkívüli szerencsétlensé
geknél, úgymint árviz, tűzvész, járvány 
esetén közhasznú tevékenységet kifejteni.

Könnyű belátni tehát, hogy itt a val- | 
lásfelekezetek színezetéről sem lehet szó, 
hanem oly magasztos eszmékről, melyeket a 
mindenható jó Isten az emberi szívbe már 
megteremtése alkalmával .sugalt, — szeretet 
és humanizmus azok, melyek a társadalmat 
összetartják

Szeretet és humanizmus az, mely az 
embert belső világában az állattól oly élesen 
megkülönbözteti s oly magasan felemeli.

A zászlót, melyre e jelszavak: szeretet 
és humanizmus vannak felirve, fennen kell 
lobogtatni.

Itt nincs pártérdek, nincs felekezetiség, 
mely az egyeseket külön választhatná.

Mindenki siessen, hogy az oltárt szentté 
tegye. E tekintetben közönynek nem szabad, 
nem lehet uralkodni. Nem várhatunk min
dent az államtól; a társadalomnak az ily 
eszméket lelkesen fel kell karolni. ■

Csoportosuljunk tehát a vörös kereszt- I 
egylet zászlója alá, — alkossunk lehetőleg ) 
a megye minden helyén tiók-egyleteket.

A t a n á r v i z s g á l a t i  s z a b á l y 
z a t  é l e t b e l é p é s é t  illetőleg a minisz- . 
tér ezt határozta: A jelen és a következő 
1882 3. tanév lefolyta alatt még a régi sza
bályzat szerint tehetnek tanárvizsgálatot a) j 
azon tanárjelöltek, a kik az 1880/1. tanév j 
előtt egyetemi tanulmányaikat három évi ! 
tanfolyammal befejezték, b) azon tanárjelöl
tek, kik az 1880 1-iki tanév előtt egyetemi 
tanulmányaik első vagy második évét fejez
ték be; ezektől azonban a tanárvizsgálatra 
négy évi egyetemi tanulmány kimutatása kö- 
veteltetik, c) oly jelöltek, a kik egyetemi 
tanulmányokat nem mutathatnak ki, de a 
tanái vizsgálati bizottság javaslata alapján 
tanárvizsgáltra már engedélyt nyertek. Meg
jegyeztetik, hogy az a), b) és c) pont alatt 
uevezettek kötelesek vizsgálataikat a kije
lölt átmeneti évek alatt teljesen befejezni, 
minthogy ezentúl a régi szabályzat érvé
nyessége megszűnik. — A tanárvizsgálati 
nj szabályzat ennélfogva azon szakaszaira j 
nézve, melyek az alapvizsgálatra vonatkoz
nak a f. 1881/2. tanévben életbe lép és első 
sorban azon egyetemi hallgatókra nézve kö
telező, a kik az 1880/1. tanév óta tanári 
pályára készülnek. Az uj szabályzat többi 
szakaszai értelmében tartandó szak- és paeda- 
gogiai vizsgálatok pedig első Ízben raegfe- 
lelöleg az 1883/4. illetve 1884/5. tanévben 
fognak tartatni. A  miniszter egyúttal intéz
kedett, hogy ezen uj szabályzat útmutatása 
szerint a középiskolai tanár képzóintézet 
szabályzata és tanterve is elkészíttessék.

A t i s z t v i s e l ő k  q u a l i f i c a t i ó -  
j á r ó i  s z ó l ó  t ö r v é n y j a v a s l a t  tár- i 
gyában, mint értesülünk, igen figyelemre !

méltó emlékirat benyújtása iránt történt 
megállapodás orvosi szaktekintélyek részé
ről. Az emlékiratban azon indokból, hogy a 
közigazgatás és az igazságszolgáltatás in 
psychiatricis a tiszti és törvényszéki orvosok 
részéről számos esetben igen hiányosan lesz 
kiszolgáltatva, — azon javaslat tétetik, hogy 
a tiszti és tövényszéki orvosok minősítésé
nek törvényszerű megállapításánál a tör
vényszéki lélektan kellőképen tekintetbe vé
tessék. Az emlékirat szerint kimondandó lenne 
a qualificatióról szóló törvényben, hogy min
den tiszti, törvényszéki, börtön- és fegyház- 
orvos köteleztessék kimutatni, hogy a gya
korlati elmekórtant, — mely az orvosegyetemi 
rendes tantárgyak közé, habár szigorlati tan
tárgyul nem tekintetnék is, —- felveendő 
lenne, két féléven át hallgatta, s abból ki- 
elégitő sikerrel colloquált, — továbbá, hogy 
valamely állami tébolydát legalább három 
hónapon át látogatott, és csak azok, kik 
ezen előfeltételeknek megfeleltek, lennének 
bocsátandók az úgynevezett tisztiorvosi vizs
gára, melyen az elmekórtan, továbbá a tör
vényszéki lélektan, és pedig ez utóbbi, nehogy 
melléktantárgyként tekintessék, — függet
lenül a törvényszéki orvostantól, — leimé
nek a vizsga tárgyal. Tiszti, törvényszéki, 
börtön és fogházorvosokká csakis olyanok 
lennének választhatók, illetve kinevezhetek, 
kik ezen kötelezőleg előírandó tiszti orvosi 
vizsgát kellő sikerrel letették. — A  kérdéses 
emlékirat legközelebb be fog nyujtatni a 
kormányelnökhöz.

Újdonságok.
Q vörös kereszt-egylet e hó 19-én (va

sárnap) délután tartotta meg ez évi rendes 
közgyűlését. Elnöknő Aidinger Jánosné, szül. 
Nyers Ilona urhölgy elfoglalván az elnöki 
széket, alelnök Kellemfi Károly ur üdvözöl
vén a szép számmal megjelent tagokat — 
megnyitotta a gyűlést. A  napirend első tár
gyát a múlt évről szóló elnöki jelentés 
képezte, melynek főbb pontjait képezték a 
következő körülmények: Az ezelőtt harmad
fél évvel megalakult pécsi vörös kereszt- 
fiók-egylet múlt évi közgyűlése alkalmával 
megyei választmánnyá kiáltatván ki, össze
köttetésbe tette magát a nevezetesebb me
gyei községekkel és fiók-egyletek alakítására 
szólította fel őket, melynek örvendetes ered- 
ményeképen konstatálható, hogy ma már 
megyénkben tiz fiók-egylet létesült és pedig 
a következő helyeken: Pécsváradon, Ba-
ranya-Baánban, Sellyén, Herczeg-Szüllösön, 
Üszöghben, Szt.-Lőrinezen, Villányban és a 
pécsi-járásban szintén egy, nem különben 
alakuló félben van még két fiók-egylet: 
Siklóson és Mohácson. A tagok összes lét
száma 554. — A megyei választmány 
érintkezésbe lépett a budapesti központi 
vörös kereszt-egylettel, egy helyben szer
vezendő hetegápoló nöképezde felállítása ér
demében. Helyben beszereztetett 500 seb- 
kötő és ugyanannyi pólyacsomag, melyhez 
hozzájárulva a sellyei fiók-egylet által be
küldött 200 sebkötö és ugyanannyi pólya
csomag, az összes készlet illetékes helyre 
szállíttatott. Az elnöki jelentést követte a 
pénztárnok évi számadása, mely szerint a 
pénztár állása, leszámítva mindennemű kiadá
sokat, 1549 frt 35 krt tesz ki. Következett, 
az alapszabály értelmében, a választmány
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6 tagjának kisorsolása, kik újra megválasz
tattak. Az egylettől végkép megvált Lexa 
Ludovika urhölgy és Chalupni János ur 
választmányi tagok helyébe: Bodó Istvánné 
urhölgy és Fekete Mihály ur választattak 
meg. Ezzel a gyűlés véget ért.

Megemlékezésül márczius 15-ére, a mun
kás-egylet tagjaiból alakult bizottság által 
szombaton a Scholz-féle söresamokban ren
dezett tánez-estély, mely szónoklat és sza
valattal volt egybekötve — nem épen nagy 
számú, de meleg hazafias érzelmű közönség 
részvétele mellett folyt le és igy az est a 
hazafias lelkesűltség által emeltetve, való
ságos ünnepélylyé vált.

Vasúti előmunkálati engedélyek. A m.
kir. közmunka- és közlekedésügyi miniszter 
Szeniczey Ferencz és érdektársainak a Sá- 
rosdtól, esetleg Sárbogárdiéi Szegszárdig 
vezetendő helyi érdekű vasútra, továbbá 
Perczel Dezső és érdektársainak a Kelen- 
föld-pécsi vasút Sárbogárd és Simontornya 
közötti egyik legalkalmasabb pontjától Szeg
szárdig vezetendő' helyi érdekű vasútvonalra 
az engedélyt megadta.

A budapesti könyvészeti kiállításról kö
vetkezők közlésére kérettünk fel. A kiállí
tási bizottság elnöksége részéről intézkedés 
tétetett, hogy mindazok, kik április hó első 
felében, tehát a húsvéti szünidők alatt a 
kiállítást a vidékről meglátogatni kívánják, 
az ide és visszautazásra leszállított áru 
vasúti jegyeket kapjanak. Miután a kedvez- | 
mény a kiállítási bizottság elnöke részéről j 
kiállított igazolvány által vehető igénybe, i 
figyelmeztetnek mindazok, a kik e kedvez
ményben részesülni akarnak, hogy azt a 
kiállítási bizottság elnökénél mielőbb beje
lentsék.

Szigetvárról Írják nekünk: Fornszek 
Sándor képviselőnknek a városház terme 
számára festett képét leplezték le. Az egész 
város ünnepi szint öltött, a házakon zász
lók lengettek. A választókerület minden köz
sége küldött képviselőket, Kaposvár és egész 
Somogy képviselve voltak. Pécsről is töb
ben kirándultak. A városház nagy terme 
jsufolásig megtelt. Varga Sándor városi 
jegyző nyitotta meg az ünnepélyt. Erre ifj. 
Csorba Ede emelt szót, beszédét nagy lel
kesedés kisérte. Fornszeknek — mondá a 
szónok — nem zajos szerepléssel szerezte 
meg ama rokonszenvet, melyet annyira 
megérdemel, hanem a hazafias, nemes és 
független elvekben való tántorithatlan hű
ség és ragaszkodásban tündöklik. Ép azért

nagy jelentőségű a mai nap, mert élő tilta
kozást képez a kor uralkodó iránya ellen, 
a mely rendszerint nem azokat állítja fel 
a tisztelet tárgyául, kik ilykép ily neme
sen emelkednek ki polgártársaik felett. — 
Nem üres lármával, de kitartással kell töre
kedni czélunk felé és igy okvetlen meg
nyerjük a nemzet bizalmát. A  nemzeti ön
érzet alapossága és az ősi dicsőség hitében 
való tétlen elbizakodottság közt nagy kü
lönbség van. Amaz a nemzet valódi érté- j 
kére támaszkodó szilárd férfiasság, az csak | 
üres elbizakodottság, mely koczkára teszi 
magát a nemzet léteiét. Ez ünnep a haza- 
fisággal párosult férfias erényt teszi tünte
tés tárgyává s a lelkesedés, mely politikai 
pártkülönbség nélkül nyilvánul, azt jelenti, 
hogy, mikor az óra ütni fog, mindnyájan 
ott leszünk, hogy kiküzdjük azt „a jobb 
kort, mely után buzgó imádság epedez száz
ezrek ajakán.“ A  beszéd határtalan lelke
sedést idézett elő. Ezután Horváth György 
biró kijelentette, hogy a képet Szigetvár az 
utókor számára, mint drága ereklye fogja 
őrizni. Erre a jelenlevők mindannyian éne
kelni kezdtek a kép előtt. A chorus elzengte 
a szózatot, a jelenlevők közül számosán 
könnyezve adtak kifejezést ber.ső megindu
lásuknak. Délután egy órakor a „Korona" 
vendéglő nagy termében a nép szűnni nem 
akaró éljenzései között megérkezett az ün
nepelt Fornszek Sándor, a hol fényes és 
igen sikerült bankét volt rendezve tisztele
tére. Az első pohárköszöntőt Szűcs Mihály 
lelkész mondotta Fornszekre, mire Fornszek 
igy' válaszolt: E ritka kitüntetést csak is az 
alatt az egy feltétel alatt fogadhatja el, 
hogy egy nagy részét ama bajtársaira há
rítja, kikkel 1848-ban együtt harczolt. Ed
dig is hazájáért működött, ezután sem lesz 
nemesebb czél előtte, mint a hazának bol
dogsága és poharát Kossuth Lajosra a leg
nagyobb magyarra, és a függetlenségi 
pártra emelé. Csorbát Körmendi esperes 
éltette, ki az ünnepély jelentőségét oly szé
pen kifejtette. Vikár János lelkész Forn
szek hazafias erényeit magasztalta és a ha
zát éltette. Varga jegyző a választókerület 
polgárait éltette. Leirhatlan lelkesedést idé
zett elő Szabó Kálmán kaposvári polgár- 
mester szép beszéde, poharát a jelenkor ku- 
ruezainak győzelmére ürítette. Még számo
sán mondottak beszédet, a vidékről számta
lan üdvözlő táviratok érkeztek. Simonyi 
Ernőnek is küldöttek táviratot.

—  Budapest-pécsi vasút. Mint a „P. 
Lloyd“ Bécsböl értesül, a budapest-pécsi |

vasút engedményesei — és pedig az osztrák 
hitelintézet és a magyar általános hitel
bank — kiknek tudvalevőleg mérvadó be
folyásuk van a pécs-baresi vasút igazgatá
sában is, a nevezett vasutak üzletvezetését 
egyesíteni szándékoznak, úgy hogy a mo
hács-pécsi vasút hozzácsatolásával, melynek 
üzlete tudvalevőleg már ma is egybe van 
olvasztva a pécs-barcsi vasúiéval, több mint 
300 kilométer hosszú összefüggő vasúti há
lózat nyeretnék, mely mint összefüggő ka
pocs egyrészt a főváros, másrészt Mohács 
és Barcs, illetve a Duna és Dráva közt 
mindenesetre igen fontos szerepet volna hi
vatva játszani a magyarországi vasutforga- 
lom terén. De az egyesítés által az üzem
költségek is jelentékenyen redukálhatok 
volnának, a mi kamatbiztositást nem élvező 
vasútnál szintén nem kiesinylendő körül
mény.

Színház. A hétfői napra „Norma“ tű
zetett ki s csakugyan norma-nappá vált e 
nap. minthogy annyira eltelt már a közön
ség Bogyó ur repetálásaival, hogy csak 3, 
szóval három jegy kelt el s igy előadás 
nem tartatott. — Bogyó ur társulatával 
városunkból Sopronba fog menni s ott 
husvét másnapján kezdi meg előadásait, A 
soproni közönség nagy érdeklődéssel várja 
a társulatot, minthogy náluk az operát 
évtizedek óta nem kultiválta egy igaz
gató sem. Mi is nagy érdeklődéssel vártuk 
Bogyót, de csakhamar lelohadt a nagy ér
deklődés.

Apró hírek. K i n e v e z é s e k .  A pénz- 
ügyminister, Tallián Zsigmond, Veres Vincze, 
Popovics Gyula és Záborszky Sándor segéd
biztosokat a pécsi kataszteri kerületbe pót
biztosokká nevezte ki. — „K 1 o p f  h o 1 z“ 
czim alatt egy helyben tartózkodó „iró és 
— nyomdász11 német nyelvű röpiratot szán
dékozik kiadni, a nyomdászat körébe vágó 
humorisztikus tartalommal. — L o t h á r d  
községben a himlő járványszeriileg kezd 
mutatkozni, amiértis a községi iskola be
záratott. — A s z a l o n k a - i d é n y  
már hetek óta tart, de igen kis csopor
tokban húznak a szalonkák s igy vadá
szaink nem igen bőven ejthetnek „halot
takat/ — S z é d e l g é s .  Szentgyörgyváry 
János szabó, többektől feldolgozás végett át
vett ruhaszövetekkel elillant. — L o p á s .  
Makay nevű napszámos egyik társa zsebé
ből 9 forintot ellopott. — K o r á n  m eg
értek.  Balatonyi József és Fűnk János 
czipész inasok több kereskedésben apróságo
kat elcsentek. A rendőrség letartóztatta

T áreza.
»■ —

P a r i s i n a.
—  Byron. —

(3-ik folytatás.)

7.
Villan a tőr, felcsendül a penge —
„Félre dühös kar, tedd hüvelyébe!
Védtelen embert bandita gyilkol,
Bűnös a nőd, de te ....... alva ne bántsd.
Nincsen-e pallosjog a kezedben?
Ül j birószéket ősi szokásként,
Halld meg a vádat, halld meg a védszót — 
A  j o g o s  útra nem „esküd“ is int?“

Így szólal fel a lelkiismeret 
Hatalmas menydörgésszerü szava;
S mig igy tűnődik, egy tekintet éri 
A  nyugvó nőt, ki párnáin piheg.
Mi' jó, hogy alszik, ah! ha látta volna — 
A vér, mely oly szeliden csergedez 
A  hattyú testen áttörő erekben:
Utolsó cseppig jéggé dermedez!

Feljő a nap; aranysugárait 
Lövellj bé a kárpitos terem
Góthíves ablakán Azzó remeg..............
Hideg gyöngyök verik ki homlokát.
Nem is csoda, azon tőré fejét —
Ne fojtsa-é meg alvó hitvesét?

8.
S nem ért fel még a nap aranytrónusára 
Hogy elkészült Azzó a szörnyű tusára 
Kezében a terhes tanúbizonylatok, 
Súlyosabbnál súlyos bűn- s vádpontozatok, 
Ki lettek hallgatva a szolga, komorna, 
Reszkesse haragját, aki itt nem szólna; — 
De ki igy vall mindent, amit láttot, hallott, 
Őszinte szava1 A reméli bocsánatot.

| Rablánczok' l görnyed az, ki híven nem vall, 
Legyen az ur, főpap, apród, cseléd, vazall,

9.
Gyors határozatra hívta Este sarja 
Össze a bírákat, mert a tudat marja 
Hogy nincs már hitvese, nincs drága magzatja 
Helyettük két bűnös ,  kit lesújt haragja. 
Azért is sietve jó és foglal helyét 
Ki ma hivatalos s a kit hely megillet. 
Előttük az ifjú bűnös, szerelmes pár 
Kik még nem gyanítják, hogy rajok mi sors vár. 
A nő szabadon van: szép és gyünyörteli,
Az ifjú kötözve is oly erőteli!..............
Oh szentséges anya! ki képe a kínnak — 
Te tudod, hogy mi az: igy állni fiúnak 
Édes atyja előtt — a ki most bírája, — 
Kinek csak halálos szókra nyíl meg szája; 
Kinek habár szive lángban égő katlan,

1 Határozata szilárd visszavonhatatlan.
(Folytatása következik.)

Ascanio,
Durnas Sándor regénye.

F r a u c z i a  e r e d e t i b ő l  f o r d í t o t t a  
dr Daempf Sándor.

VI.
Mire valók a felügyelőnők.

(Folytatás.)
Perrine asszony volt az, ki félig fel

emelkedve székéről, félretolta rokkáját, s 
orsójára támaszkodva, első tőré meg a csendet.

— Mit beszél ez a tökfilkó Raimbant? 
szólalt fel az érdemdús felügyelőnö. Hal
lotta, Colombe? Midőn pedig Colombe nem 
felelt: Mit akar, fiatal ember? folytató, 
néhány lépést téve Ascanio félé. De Isten 
boesá’ .. kiáltott fel egyszerre, megismervén, 
kivel van dolga, hisz ez azon udvarias ga
vallér, ki az elmúlt három vasárnap oly 
udvariasan nyújtott nekem szenteltvizet az 
egyház ajtajánál! Mi tetszik, csinos barátom ?

— Beszélni akarnék önnel, hebegé As
canio.

— Velem egyedül? kérdé szépelegve 
Perrineasszony.

— Önnel. . .  egyedül. . .
S Ascanio midőn igy felelt, maga be

vallotta magának, hogy gyalázatosán ha
zudik.

— Akkor jöjjön csak erre fiatal ember; 
jöjjön csak, szólt Perrine asszony, egy oldal
ajtót kinyitva s intve Ascanionak.
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őket. — H a l á l o z á s .  Podráczky Lajos | 
pénzügyi tanácsos és pestmegyei adófelügyelő, 
ki varosunkban is mint több ideig itt mű
ködött pénzügyi titkár, köztiszteletben állott, 
és innen eltávozását mindenki, ki humánus 
bánásmódját és jellemes fellépését ismerte, 
őszintén sajnálta — Budapesten elhunyt. 
Béke poraira!

Belföldi hírek. A  f ö l k e l é s be n  levő te
rületekről újabb tudósítás nem érkezett. A 
közlemények és a táviratok átbocsájtásában,
— főleg a montenegrói mozgósítás hire óta,
— ismét nagy szigort fejtenek ki a partszéli 
hatóságok. Ami magát a montenegrói moz
gósítás hírét illeti, ezt az eredeti források 
fönntartják. Hivatalos részről különben még 
mindig nem czáfolták meg azt a hírt, hogy 
a montenegrói alattvalókat a Boccából kiu
tasították, a mi nyilvánvalóig a megtorlás 
jellegével birt.— A ho r v á t  országgyűlés 
többségének klubjában a legutóbbi ülésen egy 
javaslatot terjesztettek elő, mely a házszabá
lyok módosítását veszi czélba a kihágó képv. 
megfékezése végett, miután a tapasztalt ren
detlenségek az országgyűlés tárgyalásait 
csaknem lehetetlenné teszik. A fiumei vita 
bekövetkezvén, még nagyobb botrányoktól 
tartanak. A javaslat héttagú bizottságnak 
adatott ki, mely az indítványt szakaszok 
szerint szövegezve, a klubnak újra bemutatja, 
ahonnan az a ház elé kerül. Zárából távir- 
j á k : A krivosjei felkelők veresége csiig- 
gesztöleg hatott. A Stolae melletti falvak 
menekült lakói békés szándokkal térnek 
vissza. Itteni katonai körök azt hiszik, hogy 
erős esapatmozgalmak segélyével még e hó
ban a hercegovinai fölkelés is le lesz verve. 
Jovannovies most minden figyelmét Hercze- 
govinára fordítja.

Külföldi hírek. Bécsböl jelentik a lapok, 
hogy a külügyi hivatal köreiben túlzottak
nak tartják az orosz-német, avagy Orosz
ország és Ausztria-Magyarország közti háború 
lehetőségéről berlini lapokban található köz
leményeket. A  bécsi és pétervári kabinetek 
közti viszony változatlanul szivélyes, mire 
nézve Kálnoki hadügyminiszter a delegá
cióknak csalhatatlan bizonyítékokat fog szol
gáltatni.

Egy és más régi szerelmesekről.
(Abelárd és Keloise-ról, Rousseaurúl és ennek: „Második 

Heloise“ -ról s több efl'éle elavult dolgokról.)

Abelárd megismerkedvén, Heloise-zal és 
nagybátyjával a hiú kanokok által házába

fogadtatott s a gyönge hajadon mesterévé, 
korlátlan urává tétetett. A fiatalok csakhamar 
megszerették egymást, és a hírneves Abelárd 
csillaga örökre letűnt, mert hisz azontúl csupán 
szerelmének élt. Abelárd vetélytársai diadal
maskodván, Heloisét az imádott férfi ilyetén 
lealacsonyitása — kire ujjal mutogattak, 
mint saját énjének romjaira — annyira bán
totta, hogy térden állva kérte: áldozza fel 
öt dicsőségének s neki csak azt engedje meg, 
hogy öt imádhassa; taszítsa őt a világ által 
megvetett nők sorába, kik sziveik rabjai, és 
a házastárs nevével soha sem tisztelteinek 
meg. Becstelensége leendfő büszkesége.

Abelárd határozatlanságában nem nyi
latkozott, mi Fulbertet mélyen sértvén, ki- 
tiltá őt házából. A szerelmesek ezentúl csak 
titkon találkozhattak, de Fulbert figyel
mét ez sem kerülhetvén el, nehogy talán 
ebben őket megakadályozza, Abelárd meg
szöktet é Heloisét, de haladéktalanul vissza
tért Fulberthez, lábaihoz vető magát és bá
nata által niegnyeré tőle unokalmga kezét. 
Titokban a házasság is megtörténvén, a hit
vesek abban állapodtak meg, hogy Abelárd 
hírneve iránti tekintetből külön fognak lakni. 
Fulbert szolgái kikürtölvén a házasságot, 
Abelárdot irigyei gyávaságról vádolták, az
zal, hogy a filosofiát, ékcsszólást és dicsősé
get egy uj Delilának hozta áldozatul. Abe
lárd nem átallotta tagadni viszonyát — 
mintha ez szégyenére vált volna; a nagy
lelkű Heloise pedig kedvese hírének becsüle
tét feláldozva, azt hiresztelé, hogy ö Abe- 
larddal csak a csodálat imádatával van egy
befűzve. Így semmisité meg saját erényét, 
csakhogy kiemelje Abelárd nevének fényét 
s hogy viszonyukat kétségbevonhatlanul 
megczáfolja, férje beleegyezésével zárdába 
ment s felvevé az ujonczok fehér fátyolét.

Ez több volt, mint a mennyit Fulbert 
hiúsága elviselhetett. Boszut forralt tehát. 
Hóhérok lepik meg álmában Abelárdot, 
gyalázattal illetik, s vérében fekve magára 
hagyják.

Heloise erre elfogadja a püspök kezéből 
a gyászos fátyolt. Istennek szenteli magát. 
Tizenöt év alatt, melyeket az áldozat az 
argenteuili zárdában töltött, egyetlen szem
rehányás, egyetlen panasz, egyetlen sóhaj, 
sem szállott fel sírjából.

Abelárd és Heloise ezután még sűrűén 
leveleztek egymással, s e levelekben Heloise 
emberfölötti szerelmének örök bizonyítékát 
nyújtotta. Különösen megkapó azon meg
nyugvás, melylyel önsorsát fogadja. Ily

fokban erre csakis nő lehet képes; mígnem 
Abelárdot szégyene csaknem megtörte.

E levelek Franoziaországban közkézen 
forognak. Közkincsét képezik azok, az amúgy 
is gazdag nemzetnek. A múlt század végén 
korának egyik legnevezetesebb bölcsésze, 
Rosseau János Jakab, annyira föllelkesült 
azok olvasásán, hogy megírta ugyancsak le
velekben, bátran mondhatni, legszebb regé
nyét: „A második Heloise-t“ , mely, ha tán 
nem is múlja félül természetességben Heloise 
leveleit, (mert hisz mi múlhatja felül magát 
a természetet, s azt a mi természetes?) de 
a szerelem szenvedélyének classicus, hévtel
jes rajzolása által, rendkívül mély észjárás, 
eszmegazdagság és gondolatbőség, s népszerű 
életfilosofia által méltó párja amannak. Va
lóban a ki e leveleket olvassa, lehetetlen 
— ha még oly öreg is — hogy szive lázas 
mozgásba ne jöjjön! Hogy minő hatást kelt
het az emberben e mű, kell-e arra méltóbb 
példa, mint a melyet a világtörténelem e 
részben nyújt. Maga a szörny Robespierre 
rémuralma tetőpontján, e könyv olvasásánál 
ott feledte a hon baját, saját dicsőségét, 
ha szabad igy kifejezni magunkat, emberi 
mindenhatóságát s egy szerény asztalos 
leányka társaságában, e mű felolvasásával 
tölté napjait, mig a leányka e rémembert 
szenvedélyesen megszeretvén, órákig szótlanul 
hallgatta. Ezek voltak Robespierre legbol
dogabb napjai.

E korszakot alkotó fenséges regényt 
megjelenésekor egész Franeziaország olvasta, 
mert élesen fölemeli szavát benne a szerző 
(A „L'homme de la natúré“) korának mes
terkéltsége ellen, melyben az emberek azzal 
mulattatták egymást, hogy mindenki szel
lemszikráit pattogtatta, s melyet a krinolin, 
toupet. paróka és czopf jellemeztek. Hogy 
mivel mulattatták egymást e korban a sa- 
lonokban, jellemzi egy példa, mely szerint 
a fiatal Boufflers grófnőtől, ki anyját és 
napát végtelen ragaszkodással szerette, azt 
kérdezték, mit tenne, ha e kettő közül csak 
egyiket lehetne valamely halálos veszélyből 
megmentenie? A felelet igen talpra esett 
volt: „Anyámat megmenteném, napammal
pedig meghalnék." Melyik fiatal asszony 
adna mai nap a napaasszonyokra nézve ily 
hízelgő feleletet? Rosseau volt az első, ki 

I fennen hirdeté, hogy csak a természethez 
és természetességhez való visszatérés orvo
solhatja mindazon bajokat, melyekkel a ci- 
vilisatió az emberiséget elárasztotta, és ter
mészetességéből kiforgatta. Innen érthető 
azon osztatlan tetszés, melyben müvei, s

Ascanio utána ment, de útjában egyikét 
veté (Jolombera ama mély tekinteteknek, 
mikkel a szerelmesek oly sokat tudnak ki
fejezni, s melyek bármily jelentéktelenek s 
érthetetlenek legyenek is a közönyös szem
lélő előtt, azzal végződik mindig, hogy meg
érti azon személy, kihez intézteinek. E jel- 
beszédből , Colombe kétségkívül egy szót 
tem vesztett, mert midőn szemei, aligha 
tudta hogyan, a fiatal t mberéivel találkoz- 
sak, fülig elpirult, s mert érezte, hogy elpi
rult, lesüté szemeit a hímzésre s elrontott 
egy szegény, ártatlan virágot. Ascanio látta 
e pirt, s hirtelen megállva, egy lépést tett 
Colombe felé, de e perczben megfordult 
Perrine asszony s hitta a fiatal embert, ki 
kényszerülve volt őt követni. Alig hagyta 
el az ajtó küszöbét, Colombe elejté a tűt, 
karjai széke két oldalára, feje a támlára 
hanyatlottak, s hosszú sóhaj küzködött. fel 
kebeléből, mely a szív megfoghatlan rejtel
mei folytán azt látszék mondani, miként 
bánkódik ttgyanazon, hogy Ascanio eltávo
zik, de mégis némi örömmel látja, hogy nincs 
többé itt.

Mi a fiatal embert illeti, ő határozot
tan rósz hangulatban volt; rósz hangulat
ban Benvenuto iránt, hogy oly különös meg
bízással ruházta fel; rósz hangulatban ön
maga iránt, hogy az alkalmat nem hasz
nálta jobban fe l: s rósz hangulatban volt 
főkép Perrine asszony iránt, hogy ép azon

perczben hitta őt, midőn Colombe szemei 
maradást intettek neki.

Arérbis, midőn a felügyelönő négy szem 
közt lévén vele, őt látogatása czélja felől 
kérdezé, Ascanio nagyon is nyomatékos 
hangon felelt, el lévén határozva bosszút 
állni rajta, önnön ügyetlensége miatt.

— Látogatásom czélja, édes asszonyom 
az, hogy lenne oly szives a Nesle-hotelt 
megmutatni, még pedig egyik végétől a 
másikig.

— Megmutatni a Nesle-hotelt! kiáltott 
fel Perrine asszony, szeretném tudni, mi 
okból akarja megnézni ?

— Hogy lássam, Ínyünkre lesz-e, uogy 
jó helyünk lesz-e benne s hogy érdemes-e 
magunknak alkalmatlanságot okoznunk a 
miatt, hogy ide jöjjünk lakni.

— Hogyan, hogy ide jöjjenek lakni! 
Tehát bérbe vették a prévot úrtól!

— Nem ő felsége adja oda nekünk.
— Ő felsége adja oda! kiáltott fel Per- I 

rine asszony, mindig jobban s jobban elbá
mulva.

— Teljes birtokunkba, — felelt As- j 
cánio.

— Az önébe ?
—- Nem, jó asszony, nem egészen, ha- j 

nem gazdáméba.
— S ki az ön gazdája, fiatal ember, ,

ha szabad kérdenem? valamely nagy ur. ! 
kétségkívül ? i

— Több, mint ez, Perrine asszony, egy 
művész, ki Flórenczböl jött, hogy ö legke
resztényebb Felségének szolgáljon.

— Ah! Ah! — szólt a jó asszony, ki 
nem igen jól érthette meg — s mit szokott 
gazdája csinálni?

— Mit szokott csinálni? mindent: fia
tal leányok számára gyűrűket; királyi asz
talok számára bilikonokat; istenek templo
mába szobrokat, azonkívül üres idejében 
városokat ostromol vagy véd a szerint, a 
mint szeszélye, vagy egy császárt megre
megtetni, vagy egy pápát megvédeni ösz
tönzi.

— Jézus, Mária! kiáltott Perrine asz- 
szony s hogy hívják gazdádat ?

— Benvenutó Cellininek.
— Ez különös, e nevet még soha sem 

hallottam, mormogott a jó asszony, s mi a 
mestersége ?

— Ötvös.
— Perrine asszony nagy szemeket me

nesztet Aseaniora.
— Ötvös! mormogta fogai közt. ötvös! 

s ön azt hiszi, hogy prévot messire, mint 
ilyen átfogja engedni palotáját egy . . . egy 
ötvösnek!

— Ha nem engedi át, akkor majd el
vesszük tőle.

(Folytatása következik.)
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ezek közül különösen a fennti részesült. 
A mű alapgondolata csaknem ugyanaz, a 
mi Abelárd és Heloise történeté-é: az örök 
szerelem, melyből sem idők sem emberek 
nem gyógyítanak ki, de a melyet a hitbe 
vetett bizalom az erkölcs és erős akarattal 
ártalmatlanná tehetni, úgy hogy ezek segé
lyével önfeláldozás mellett, még az elbukott 
részére is. biztosítva van az erény diadala. 
A mű a classicus levelezés valódi mintaképe, 
s az. ki egyszer végig olvasta, bizonyára 
egész iskolán ment keresztül, úgy, hogy azt 
fogja tapasztalni, miszerint irálya szabatos
ságban felette sokat nyert, s ha leiedzett 
benne, hétköznapiságát jóformán levetkezte. 
Saint-Preux vége nem oly tragikus mint 
Abelárd-é; túléli Júliát, s mint gyanítani 
lehet, annak végső kívánságához képest, 
elveszi szerelmük meghittjét, a hű rokon- és 
barátnó't, Klárát. Csak Júlia végső napjainak 
és haldoklásának leírása oly megható, hogy 
annak olvasásánál minden érző szív kényte
len könyezni.

Rosseau müvei közül legnagyobb sajná
latunkra tudtunkkal még egy sem lévén 
magyarra fordítva, örömmel értesülünk, hogy 
az út e téren is nem sokára meglesz törve, 
amennyiben e lap egyik helybeli munkatársa 
már régebb idő óta azzal foglalkozik, hogy 
a „Második Heloise-“t a franczia irodalom 
ezen egyik legkitűnőbb gyöngyét eredetiből 
sikerült fordításban nyújtsa át jóformán 
meglepetésképpen a magyar olvasó közön
ségnek.

Őszintén kívánjuk, hogy a mű minél 
előbb napvilágot lásson s minden részró'l, 
úgy a nagy franczia író tisztelőinél, mint a 
magyar olvasó közönségnél is élénk párto
lásban részesüljön.

Irt még megsúgjuk azoknak, a kiket 
illet, hogy a könyv első része városunk 
„ l e g g y u j t ó b b  s z eme i nek1* van ajánlva.

Márkus.

| két szerepével Malibran az egész zenész vi- 
j lágot meghóditotta. Hirtelen halállal elhunyt 
! férjét elveszitvén, férjhez ment Heriot lie- 
1 gedűművészhez. Ez megtörte Bellini szivét.

Veszedelmesen megbetegedett, s rövid időre 
! ezután meg is halt jó barátja Lablache 

énekes karjai közt, végperczeiben is folyton 
Mária nevét sóhajtozván. De Malibranra is 
anyira hatott e körülmény, oly nagyfokú 
kedélyrázkódtatáson ment át, hogy a sir

csodált Henriettének nyakra-főre küldözgette 
égő szerelmet lehellő leveleit, de eleintén 
persze eredménytelenül. Csak miután társu
latával csúfosan megbukott, s ezenkívül még 
az a szerencsétlenség is érte, hogy egy al
kalommal a kocsiból kiugorván, lábát törte, 
— határozta magát el, hogy kezét nyújtja 
a megszánt művésznek. 300 frankot vett 
kölcsön, hogy háztartásának első szükségle
teit beszerezhesse, de azért' két hétig teljesen

boltjelenetet Bellini zenéjével képtelen volt i boldog volt. Hátrahagyott irataiban igy
többé énekelni, úgy hogy ezentúl „Montecbi** 
harmadik felvonása Yaccy zenéjével adatott, 

j — Uj férje egyik diadalról a másikra, 
egyik ünnepélyről a másikra vezette; e 
közben Mária zeneszerzés és költészettel 
foglalkozott, avagy jelmezeit rajzolta,

szól Berlioz családi boldogságáról: „Igen
gyakran szótlanul ültünk egymás mellett. 
Feleségem vállainra hajtja fejét, kezét hom
lokomra szorítva, oly gyönyörű képet nyújt 
helyzetünk, minőről a leggeniálisabb festő 
sem álmodott soha. Édesen mosolyog sze

varrt, kocsikázott. úszott, tornászott, sőt a j meimbe, szeme könybe lábad s igy szól
mlrovtlnl^ ltirrolríL-ol/iKh t u cr i 'A í 1 fnrra/íáalinl I V * . T iiILaI/Ia/mí TTrw«Trr.lr Ar. --------jokeyklub legelőkelőbb tagjaival fogadásból 
versenyt lovagolt. Amily nagy volt külön
ben Malibran mint művésznő, ép oly tiirhet- 
len volt versenyképes pályatársnöivel szem
ben. Schröder-Devrient Vilmát a legalattomo-

hozzám: „Túlboldog vagyok és sírnom kell 
örömömben, ha meggondolom, mily drága 
vagyok én előtted,** s nyugodtan nézem 
könyes szemeit, mígnem igy szólít meg: 
„Énekelj Hectorom, énekelj valamit!“ — Hs

dans són genre, mais són genre est petit. “ 
Do ni z e i t  t t  egy kis Rita nevű csi

nos varróleányka hevitette „Lucia** szép

boldogság részesévé. Henrietté nagyon is 
alapos féltékenykedései annyira feldúlták 
családi békéjüket, hogy végié is el kellett

Hírneves zeneköltők családi életéből.
(Szemelvények.)

Bel l i n i  valami Maria iránt gyulladt 
heves szerelemre, viszonszerelmet azonban 
nem remélhetett, mert azt már más férfihoz 
kötötték elválaszhatlan kötelékei a házasság
nak. _hs ez a Mária nem volt más, mint 
korának legnagyobb drámai énekesnője, Viar- 
dot-Garca Paulina idősb nővére. A művészet 
terén férje után Malibran néven ismeri őt 
a világ, ki mintegy háládatosságból csak 
azért nyújtotta kezét az egyszerű mexieói, 
tranczia származású, kereskedőnek, mert az. 
művészi körútja alkalmával nagy szükségbe 
,utott családját a legkétségbeejtöbb helyzet
ből segélyte ki. Amint azonban férje vagyon- 
bukotta lón. ismét felkereste a színpadot, s 
itt irta Bellini egyenesen az ö számára 
„Normát-* és ,.Rómeót.** Köztudomású dolog, 
hogy művészi tehetségének s kimagasló égyéni 
individualitásának teljesen megfelelő ezen

olvashatta.
(Folytatása következik.)

dallamai megírására, ki Milano azon meí- | tőle válnia. Halála után elvette Rezio ene- 
lékutcáinak egyikében lakott, hol a dinnye- j kesnöt, kit mint a féltékenyen őrzött első 
s virágáruslánykák ütötték fel sátraikat, j házasság egyetlen gyermekét, csakhamar 
Egyik szép napon felfedezte a cisnos kicsi- > kiragadott a kérlelhetetlen halál ölelő karjai 
két a szintén kedves megjelenésű Pedrazzi j közül. De szive első hölgyét feledni sohsem 
tenorista, s elég volt magát megláttatni, s j tudta. Mint megtörödött beteges agg, visz- 
gyözni. Az ekként eltántorított leányka . sza emlékezett Lyonban, özvegységében élő 
hűtlenségét annyira szivére vette Donizetti, ! Esteiiájára, kinek már rég megnősült gver- 
hogy ennek következtében oly nagymérvű i mekei mellett, még az az öröm jutott hogy 
lázas betegségbe esett, mely szellemi tehetsé- j  Berlioz legújabb keletű s meleg szerelemtől 
gét is örökre megbénitá. A legnyomasztóbb ! ömlengő leveleit öregségében is gyönyörrel 
levertség vett rajta erőt, úgy hogy képes 1 1 ’ ■■
volt napokon át mozdulatlanúl egy helyben 
megűlní, elégedetlen volt magával s környe
zetével, semmit sem törődve lángesze- s ma
radandó alkotásaival, magába mélyedve, 
folytonos sajnálkozással, mormogá magában :
„povero Donizetti! “ Rita mint énekesnő 
egyik külvárosi színházhoz szerződött, de 
könnyelműségében mindinkább mélyebben 
sülyedve, szépségét és üdeségét is annyira 
elvesztette, hogy utóbb már senki által sem 
vétetve észre, Milano utczáin lelte gyászos 
halálát.

Amily féktelen és zajosnak látjuk Ber
l i o z  He c t o r t  müveiben, ép oly nyugtalan 
hullámzásban voltak az érzelmek szivében 
is. Már tizenkét éves korában lángragyúlt a 
románczköltészet és zeneszerzéssel foglalkozó 
gyermek szive a tizennyolcz éves Éstella 
iránt, ki a rajongót persze kinevette. Később 
bizonyos daemoni hatalom vonzotta egy an
gol szinésztrupp igazgatónőjéhez, Smithson 
Henriettéhez, ki maga is működő tagja lévén 
társulatának, a párisiakat az „Odeon-“ban 
Shakespeare drámáival hajolta el. Berlioz a 
különösen Ophelia szerepében általán meg-

3?écsi színház.

Szerdán, 1882. márczius 22-én adatik:

A  hol m ulatnak.
Vígjáték 2 felvonásban. Irta Pailleron. For

dította Huszár Imre.

Ezt megelőzi:

A  házasélet sótartója.
Vígjáték 1 felvonásban. Fordította S. M. 

Kezdete 7 órakor.

Laptulajdonos Ramazetter Károly. 
Felelős szerkesztő Bolgár Kálmán.
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Van szerencsénk a t. ez. közönség becses tudomására hozni, hogy a helybeli piaczon, a Király- 
utczai 10. számú Dr. Schwarcz-féle házban

K A L A P -  é s  C Z I P Ő - T Á R T
nyitottunk, melyben a legszolidabb budapesti, bécsi és külföldi gyártmányú férfi- és gyermek-kalapokat, vala
mint férfi-, női- és gyermek-CZÍpÖket nagy választékban tartani fogunk.

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

Krausz Sándor és Társa.
Vidéki megbízások gyorsan és lelkisraeretcsen teljesittetnek. ^ 0

Ramazetter K. könyvnyomdája Pécsett.


