
l-sö évfolyam, 36-ik szám.
Előfizetési árak:

Egész évre . . .  8  frt.
F é lév re ....................... 4

Negyedévre . . . 2 ,
Hirdetési á ra k :

A négy-hasábos petitsor
1 - szeri felvétele . . 7  kr.
2 - szeri „  . . 6  „
3- szori „  . . 5

A három-hasábos „Nvilttér" 
petitsor 1 0  krval szániittatik. 

Hirdetés-bélyegár 30 kr.

Péntek, márczius 24-én, 1882.

PÉCSI LAPOK.
Megjelenik hetenkint háromszor

és pedig :
vasárnap, szerdán és pénteken

egyes ta.rta.lm-u. lap.

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

Hirdetések felvétetnek 
Oppelik A., Sehalek Henrik, 

Haasenstein és Fogler, 
Mosse Rezső bécsi; —  Gold- 
berger A. B. budapesti; —  

G. L. Danhe és társa
M. frankfurti;

Haasenstein és Fogler 
Steiner A. 

hamburgi irodáiban.

Egyes szám
Szerda- és pénteki kiadás 5 kr. 

vasárnap 10 kr.

Előfizetési felhívás
a Pécsi Lapok“ vegyes tartalmú lapra.

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

Előfizetési dij: 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 társa és Böhm M. urak könyv
es papirkereskedéseikben, valamint az indóház melletti 
dohanytozsdében kaphatók, vasárnapi 1 0 , szerda- és pén

teki számok 5 krjával.
A la]> pontos kihordása és szétküldéséről gondoskodva lesz.

HIRDETMÉNYEK a legjutányosabban közöltéinek.

Nőegyletünknek egy uj jövedelmi 
forrása.

(Sch. I.) Nem hiszem, miként volna Ma
gyarországon sok oly város, melyben annyi 
egylet, társulat állana fenn, mint nálunk 
Pécsett; s hogy ez kultur- s társadalmi 
életünk fejlődésére általában s a különböző 
társadalmi osztályok különböző érdekeik s 
törekvésük kölcsönös támogatása- s előmoz
dítására különös jótékony hatással volt — 
úgy hisszük, nem szorul bővebb fejtegetésre. 
I)e bármily rendkívül jó befolyással legyenek 
is ez egyesületek közéletünkben, anyagi 
tekintetben biz terhet képeznek azok egye
sekre, mert hisz tudvalevő dolog, hogy városi 
polgáraink egy részének mintegy erkölcsi 
kötelességül rovatik fel, hogy minden egye
sületnek tagja legyen, minden nyilvános 
mozgalmat anyagi hozzájárulással támogas
son, s igy nem ritkán megesik, hogy egye
sek, kiknek egész jövedelmük csak 1000— 1200 
frt, ebből 30—50 frtot fizetnek el tagille
tékek- s jótékonyczélokra. Ez nem egészséges 
viszony s az e téren való visszaesés napról 
napra ijesztőbb alakot is ölt; mert egyle
teink, társulataink legnagyobb része már 
csak úgy tengi életét, folyton anyagi gon
dokkal küzd, lényeges része pedig — s ezek 
nem a csekélyebb fontosságnak — már is 
azon alternatíva előtt áll, hogy vagy vég
kép feloszlik, vagy a közönség támogatásá
ról lemondva, önálló alapra helyezkedik. 
Nem lesz tán szükséges több példára hivat
kozni, mint a zeneegylet-, tornaegylet-, da
lárdára.

De nem czélzom e czikk keretében az 
egyleti élet létfeltételei-, vagy hanyatlása-, 
s az ez utóbbit okozó körülményekről szó
lam ; tették ezt már e lapok egyik régebbi 
s valóban figyelemre méltó czikkel, — hanem 
alapul véve az egyleti élet iránti érdekelt
ség s áldozatkészség rohamos hanyatlasat, 
kissé rongyos bár, de szerény, jóindulatú 
indítványom van nőegyletűnkhöz, ez eddig 
hatalmas souverain befolyást gyakorló egye
sülethez.

És miből áll ez indítvány? Minden 
bővebb körül-irás nélkül kifejezhető az né
hány rövid szóval. „ F o g l a l k o z z é k  nő
e g y l e t ü n k  a r o n g y s z e d é s s e l . "  
És miért? Hogy ez által értékesítsen oly 
tárgyakat, melyek máskülönben legnagyobb 
részben veszendőbe mennek s teremtsen ma
gának ez utón oly jövedelmi forrást, mely- 
lyel nemcsak hogy nem esik a közönség 
terhére, sőt ellenkezőleg, szívességet tesz 
neki. És szüksége van-e a nőegyletnek egy 
ily uj jövedelmi forrásra, kinek eddig 
csak ujját kelle megmozditauia, s özönlött a 
közönség s dús patakként folyt be az ado
mány?

Szerintem igenis szüksége van, mert ha 
felteszik maguknak lelkes hölgyeink a kér
dést, ngy van-e ez ma is, mint volt valaha, 
bizony némi keserűséggel be kell vallanunk, 
hogy nem, hogy lappang itt is már — s 
nem ritkán tendentiosus ellenszenv, a pénz
adomány gyűjtések szörnyű kellemetlenség
gel járnak s emellett már nem oly lucrati- 
vek, mint egyébkor valának, de a rende
zendő bálok s egyéb mulatságok is felette 
sokat vesztettek már vonzerejükből stb.

De miből is áll a rongyszedés? Nem 
oly csúnya valami ám ez a dolog, mint 
a hogy a kissé odiosus elnevezés első pilla
natra tán sejteti.

Egy néhány évvel ezelőtt olvastam va
lamely bécsi lapban egy magán társaság
nak egy felhívását a háziurakhoz, melyben 
engedélyt kérnek tőlük, házuk valamely 
zugában egy ládát felállíthatni, melybe 
azután a házbeliek mind az oly dolgokat 
dobnák bele, melyek reájuk nézve többé 
értékkel nem bírnak, mint: üveg, bőr, pa
pír, csont darabokat stb. A  társulat köte
lezte magát a ládákat minden héten kiürit- 
tetni, azaz összehordta a holmikat egy e 
czélra berendezett raktárba, ott sortiroztatta 
s értékesítéséről gondoskodott. A  jövedelem 
szegény iskolásgyermekek segélyezésére lett 
fordítva.

Mi lett a felhívás eredménye, nem tu
dom; soha sem olvastam többé róla. — Az 
eszme azonban, mint életrevaló, nem veszett 
el s most hazánkban kezd érvényre jutni. 
E téren különösen Kolozsvárt meglepő 
eredményt mutathattak fel — mert rövid 
idő alatt 70 szegény iskolás gyermeket öl
töztettek fel — s erős meggyőződésem, 
hogy Pécsett ez eszme okkal-móddal keresz- 
tülvive, szintén fényes eredményre vezetne, 
ha ugyan lelkes nőegyletünk venné kezébe, 
az ügyet, kit én erre nemcsak hivatott, de 
egyedül képesnek is tartok. Egy kis jó 
akarat s az eszmével való megbarátkozás 
— és a dolog legnehezebb akadálya le van 
küzdve.

Mi volna már most a kivitel?

A nőegylet felhívást intéz a város kö
zönségéhez s felhívja, hogy a lomtárba való 
dolgokat — a milyen van minden háznál 
bőségben — gyűjtse össze s adja át az ekkor 
vagy akkor nála megjelenő egyleti megbí
zottnak. Kijelentheti, hogy elfogad mindent. 
És mi volna az a minden? Erre nézve írja 
egy kolozsvári levelező: „Kaptunk nagy
mennyiségű viseltes ruhát, ozilinder kalapot, 
félrenyomott sarkú czizmát, nyakkendőket, 
rongyos abroszt, kitánczolt báli ruhát, kön
tös derekat, használaton kívül helyezett kávé
őrlőt, aranyozott képrámákat, bölcsőt, gyer
tyatartót, orvosságos üvegeket, palaczkokat, 
csontdarabokat, újságpapírt, vasszerszámot 
és a mindenható tudja még mi mindenfélét. 
Többen adtak pénzt is, néhol sokkal bőveb
ben, mintha tagsági dijt fizettek volna. 
Valamelyik jószivü tag még gyiijtöszekeret 
is ad, isten fizesse meg. — Gazda, gazda- 
asszony örülnek, hogy kamrából, padlásról 
kitakaríthatják azt a sok lim-lomot, a mi 
évek óta felgyűlt. Kidobni még kár lett 
volna, de használatból már kikopott; csak 
helyet foglal — láb alatt van."

Az egyesület e holmikat egy e czélra 
berendezett raktárban — tán házának tágas 
padlásán szépen az egynemű dolgokat külön 
csoportokban elrendezi s mikor tele van, 
meghívja a zsibárusokat, rongyszedőket, s 
vagy kéz alatt, vagy nyilvános árverésen 
elad mindent, kivéve az oly ruhaneműt, a 
mi még használható, átalakítható s mi sze
gény embernek télnek idején nagyon is jól 
fog esni.

Van az egyletnek sok kosztosa, házi- 
szegénye; ezek sortirozzák, tisztogassák a 
holmikat; tegyenek ök is valamit azért a 
sek jótéteményért, miben őket az egyesület 
évek óta részesiti; az egyesületi tagok pedig 
csak intézkedjenek, felügyeljenek, mi sze
rintem, ha felváltva teszik, nem oly rend
kívül terhes lesz.

Ez, mint mondottam, egy oly jövedelmi 
forrás, mely soha ki nem apad; mert rongy 
és elkopott dolog mindig lesz.

Gondolja meg azért t. nőegyletünk a 
dolgot, mert csakugyan olyas valami, mi 
megérdemli, hogy vele komolyabban foglal
kozzunk ; ne riadjon vissza a tán velejáró 
nehézségek s kellemetlenségektől — melyek 
szerintem nagyjában is csak látszólagossal 
hanem nyissa meg minél előbb r o n g y 
szedő üzletét .  * 1 2

Mint már jelezve volt, a közös hadse
reg idei fegyvergyakorlatai tizenhárom na
pig fognak tartani. Bevonulásra kötelez- 
vék :

1. Az 1877., 1875. és 1873. években 
besorozott tartalékosok és tartósan szabad
ságoltak.

2. Azon volt egyéves önkénytesek, a 
1 kik más évben soroztattak ugyan be, azon-
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bán a szolgálat elhalasztása miatt nem több 
hadkötelezettségi évük van még hátra, 
mint a hány fegyvergyakorlatra kötelez- 
vék. Az 1878. évi hadiszolgálatra való be
hívás fegyvergyakorlatként számit.

3. Azon tartalékosok, a kik az 1881. 
évró'l hátralékban vannak a gyakorlattal.

4, Azok, a kik a védtörvény értelmé
ben rövidebb ideig tartó kiképzésre és szol
gálatra kötelezvék, valamint azon tartós 
szabadságoltak, akik nyolcz hétig sem vol
tak állandó kiképzés alatt.

A  fölmentések dolgában a következők 
veendők szemiigyre:

1. A fölmentési kérvényeket a megki- 
vántató bizonyítékokkal kellőleg föl kell 
szerelni s legkésőbb 15 nappal, a bevonulási 
nap előtt beadni. Kellőleg fel nem szerelt 
és későn érkezett beadványok, a mennyiben 
az akadály nem a beadás végső határnap
ján túl merült fel, visszautasittatnak.

2. Azok, a kik a bevonulás napjáig 
kérvényükre határozatot nem kaptak, min
den várakozás nélkül bevonulni tartoznak.

3. A ki engedély nélkül a gyakorlat
ról elmarad, megbiintettetik s a legközelebbi 
időszakban köteles bevonulni.

4. Hadköteles tanárok, segédtanárok és 
tanulók, de csakis a mennyiben nyilvános 
vagy nyilvánossági joggal felruházott inté
zethez tartoznak, a fegyvergyakorlatot a 
szünidők alatt teljesíthetik. Ezt azonban 
kérni tartoznak.

Minden tartalékos vagy szabadságos 
bevonulása előtt a községi elöljáróságnál 
vagy a városi hatóságnál jelentkezni tar
tozik.

A gyakorlat időszakai május 15-én, 
jun. 12-én és aug. 21-én kezdődnek. Az 
egyes csapatosztályoknak e napok között 
való felosztása, a behívó jegyen kiviil hir- 
detményileg is közzé fog tétetni.

A zene-egylet érdekében.
A nagy társadalmak szellemi művelt

ségének legkiválóbb jelét tagadhatlanul azon 
előrehaladottság képezi, melyet a szép mű
vészetek oly számtalan sokféle ágában ta
pasztalnunk lehet.

Mi a költészet? Nem egyéb mint a 
tisztult kedélyeknek visszhangja.

Mi a zeneszót? A  fennérzö költői lélek 
harmóniájának hangokba való öntése.

A szobrászat, festészet s a fensöbb fokú 
épitészet pedig nem más, mint a higgadt 
szellem képzeletének szabályos, egyöntetű 
alakban való kifejezése.

Bárhol is, ha csak a szépmüvészet leg
parányibb jelével, legalantosabb fokának 
gyakorolásával találkozunk is, a szellem, 
a müvéltség — illetőleg a nem-müveltség 
zérus fokát már elhagyták s a magasabb 
eszmék csirája ott már felébredt — maga
sabb élvezetek után vágyakoznak.

Nem hisszük, lehetetlen, hogy volna 
emberi lény, mely a szép iránt — nagyon ter
mészetesen saját érzéke és fogalmai szerint 
— kiváló vonzalommal ne viseltetnék.

Igen gyakori eset és tényképen mond
ható, hogy bizonyos nemzet a szépmüvésze- 
tek egyik ága iránt kiváló tehetséget s igy 
benne kiváló előhaladást tanúsít, mig a má
sik ágban a kezdeményezés legelső fokáu 
nem képes túl emelkedni.

A mig Egyptomot és Assiriát manap
ság is bámulják nagyon előrehaladott épít
kezéseiért, mely noha omladékokban és tör
melékekben maradt reánk, mégis kellő fo
galmat nyújt azon alig elérhető szépről, 
melyben nagyszerű alkotásai pompáztak; 
addig a mit a szobrászat terén képes fel
mutatni annyira primitiv, hogy két jobb 
lábú alakjaival s egyéb időtlenségeivel, 
szörnyeivel épenséggel a nevetségre késztet.

A  klasszikus görög-föld a tinóm épít
kezés mellett elérte a testészet. szobrászat 
netovábbját is, Praxiteles és Phidias elér
hetetlen állást vivtak ki remek alkotásaik
kal. Ugyan ez áll a rómaiaknak a görö
göktől kölcsönzött művészetéről.

Azonban hol maradt mindezeknek ze- 
nészete, hol maradt a hangok magasztos 
költészete, hol a szépmüvészetek ezen iga
zán elvarázsoló ága, mely a füleinken be
hatolva, a lélek-hurjait érinti meg, mely 
szó nélkül beszél és beszéd nélkül hat és 
elragad.

Korunk számára maradt a feladat, 
hogy a szépnek ezen terét is megművelje 
és teremtsen örökbecsű emlékeket, melyek 
századok múlva is fen fognak állani.

A  költészet, az épitészet, a szobrászat, 
a festészet előrehaladtak; készítették a ta
lajt, alkották a fogékonyságot, nemesitették 
a kedélyeket, hogy felvirágozhasson a zené
szét magasztos fája, hogy igy az emberi 
szellem önművelésében elérje azon pontot, 
melyen túl nem haladhat, melyet elérve, csak 
egy kötelme marad: — a nagy vívmányo
kat fentartani.

És a mi áll az egész társadalomról, hogy 
a szépmüvészetek fejlettsége mutatja meg 
az emberi művelődésnek grádusát; ugyanez 
áll az emberiség kisebb részeiről. Ha álla

mot államhoz, várost városhoz hasonlítunk,* 
azt fogjuk észlelni, hogy egyik nemzetnél 
jobban, egyik városban inkább ki van fej
lődve a szépnek érzéke, mint másutt, — 
egyiknél több képességet, több animót, több 
ambicziót találunk a szép iránt, mint másutt.

Ha városunkra vetjük figyelmünket, a 
megelégedettség érzete ébred fel bennünk; 
mert tagadhatatlan, hogy a szépnek azon 
nemében, melyet művelni módunkban állt, 
nemcsak buzgalmat, hanem tehetséget és 
haladást volt bőven alkalmunk tapasztalni, 
— mely mindenesetre városunk műveltségi 
állapotaira a legörvendetesebb fényt veti.

A  közel múlt hetekben, hogy megpen- 
dült a hir, miszerint zeneegyletünk a fel
oszlás küszöbén áll, azonnal tollat ragad
tunk, hogy a közönség figyelmét felköltsiik 
s hogy az egylet melegebb támogatására 
szólítsuk.

Zeneegyletünk, mely túlzás nélkül legyen 
mondva, hazánkban ritkítja párját, okvetlen 
kiváló figyelemre, meleg pártfogásra méltó.

Nem szabad, nem lehet hagynunk, hogy 
ez egylet feloszoljék, megsemmisüljön.

Városunk nem oly szegény, hogy kebe
lében egy ily egyesületet nem volna képes 
fentartani.

Egyesült erővel nagy és nehéz czélok 
valósíthatók meg és tarthatók fenn eredmé
nyeikben.

Legközelebb philharmoniai hangverse
nyek fognak rendeztetni a végből, hogy az 

[ egylet egsistencziája egyelőre biztosittassék. 
Tehát addig is, mig nagyobb áldozátot 
nyújthatunk a zeneegylet jövendőjének meg
alapítására, ragadjuk meg a kínálkozó al
kalmat és mentői tömegesebben járuljunk 
pártfogolásunkkal az egylet fölsegélyezéséhez.

S mig egyrészről a zeneegylet fentar- 
tása városunk büszkeségére válik, — addig 
másrészről városunk az ország elismerését 
vívja ki.

Újdonságok.
Simonyi Ernő Abbázziában betegen sinlö 

kitűnő hazánkfiának állapotáról következő
ket írhatjuk rendelkezésünkre boesájtott ma
gán levélből: „Mire e levelem vidékükre
érkezik, a derék férfiú már majdnem biztos 
számítás szerint, örökre behunyta fáradt 
szempilláit és gyenge teste kiszenvedett. 0  
most mindig önkívületben van, alig egy-egy 
perezre tér magához, hogy e két szót re
ttegje : végem van! Mi, a kik betegségét 
ismerjük, tudtuk, hogy soká kínos állapota

Táreza.
P a r i s i n a.

—  Byron. —
(4-ik folytatás.)

10.
Némán és sápadtan bámul maga elé 
P a r i s i n a ,  a szép flórenczi herezegné. 
Nem, nem herczegnő, már szörnyű bűnbe kapott 
N é m b é r ,  aki minden szemérmet eltapodt, 
Nem rég hódoltak még feje intésinek, 
Követték irányát kézlegyintésinek —
S ha redőkbe borult ívezett homloka: 
Hallgatott az udvar, elnémult dalnoka. 
Majd mire derült lett: nem-e mosolyogtak 
Azok is, a kik ma ide sorakoztak?
Most hiába intne. hiába búsulna..............
Nincs közöttük egy is, ki egy jó szót szólna, 
Szót. a mely ne válna s z ö r n y ű  szégyenére, — 
Olyat, mely szolgálna lelke örömére. 
Vannak, kik vizsgálják; szinte kitalálni 
Ki szeretne véle bűnösen kiállni:
Sima udvaronezok, kik keresztbe fonják 
Karjaikat és mély barázdákba vonják 
— Máskor arezesapásra is sima — homlokuk, 
Most ez fel se tűnik, van rá méltó okuk. 
lm, oldalpillantást vet a hölgy titokban 
Arra, kinek ajka hangos a szitokban;

Bűntársára, ki nem egy lovagünnepen 
Tánczoltatta ménjét előtte a gyepen;
Aki szeme előtt nem egy lándzsát törött 
Égy rozmarin szálért, . . .  mely kebeléről jött. 
Ah, ha lerázhatná izmos karja fékét,
Hogy megszabaditná szive gyémánt ékét! .......
Majd hogy megpillantá Hugó arezvonásit, 
Visszafojtja keble hangos zokogásit, 
Lassndan lezárja két szeme pilláját — 
Egy-egy súlyos könycsepp adja ennek árát;
S hogy ismét elfordul. . . .  hull a bánat árja.......
De a könnyebbülést csak hiába várja!

11.
j Hugó lovag is tán véle keseregne 
j Ha a bírák szeme rajta nem pihenne;

De igy inkább daezol s oly elszántan áll ott 
Mint ki önsorsával régen szembe szállott, 
Tudja ő, hogy az ily tömeg érzéketlen 
Más fájdalma iránt, bármily feneketlen. 
Nem is tekint végig a hideg arezokon 
Inkább elrágódik egy-egy gondolaton, 
Gryötri: múlt emléke, szégyenitö búja 
Atyjának fájdalma — szive, rágó szája, — 
Szerelme jövője, kínos sejtelmei . . . .
A gyönyörű nőnek könyező szemei...............
Nem is mer felnézni ez égszin szemekre. . . 
Az elsáppadt arezra, reszkető termetre. 
Ekként látva, bizony megtalálná szánni,
S a z t az édes é j é t  nem foguá-e bánni?! 

(Folytatása következik.)

Ascanio,
Dunias 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.
VI.

Mire valók a felügyelíínök.
(Folytatás.)

— Erőszakkal?
— Bizonyára.
—  De reményiem, az ön gazdája nem 

fog a prevot úrral daczolni merni!?
— Ő daczolt három herczeggel és két 

pápával is.
—  Jézus Mária! két pápával! Talán 

csak nem eretnek ?
— Olyan katholikus, mint akár ön 

vagy én, Perrine asszony; legyen nyugodt, 
a sátán legtávolabbról sem szövetségesünk, 
de sátán hiányában mellettünk vau a király.

— A h! úgy ? a prévot ur mellet azon
ban még több van.

— Ugyan ki?
— D'Etampes asszony.
— Ez esetben játszmánk egyenlő — 

felelt Ascanio.
— S ha d’Estrurvilié messire vonakodik?
— Benvenuto mester majd elveszi.
— S ha Róbert messire bezárkózik, 

mint valamely erősségbe?
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nem tart, és az itteni enyhe levegő sem íog 
tartós javulást előidézni; de még sem gon
doltuk, hogy a catastropha oly hamar be 
fog következni." Közöltük a levélnek a jeles 
képviselőre vonatkozó részét és mély rész
véttel fogadjuk e szomorú tudósitást.

A sorsjegyeknek részletfizetés mellett 
való eladása és az Ígérvények kiállitása kö
rül űzött visszaélések meggátlását czélzó 
intézkedések elrendelése iránt tett javaslatot 
a földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi 
miniszterhez a soproni kereskedelmi és ipar
kamara, mely javaslatban elrendeltetni kéri, 
hogy mindazon sorsjegyek vagy értékpapí
rok, melyekről részleteladási iv állittatik ki, 
és az Ígérvények eredeti sorsjegyei, jövőre 
nézve az illető eladó és igérvény-kiállitó 
által valamely közhivatalnál letétbe helyez
tessenek, mely eljárás által a jóhiszeműsége 
miatt oly sokszor károsodott vásárlók meg
fognak lehetőség szerint óvatni attól, hogy 
szédelgések áldozatául essenek.

Siklósról Írják nekünk: Dühös eb futott 
végig a siklósi országúton, mely tudvale
vőleg a város közepén visz keresztül, meg
zavarva a vele találkozó állatokat. Veszé
lyes könnyelműséggel üldözte egy egész 
sereg gyermek és esak a szerencsés vélet
lennek tulajdonítható, hogy közülök egyet 
sem mart meg. — A városon kivül lőtték 
agyon az időközben megjelent pandúrok. A 
szolgabiró azonnal a legerélyesebben intéz
kedett. A megmart ebek azonnal összesze
dettek ; a megmart egyéb állatok pedig őri
zet alá helyeztettek. A  szülők, úgy taní
tóknak különösen ajánljuk, hogy ez időben 
gyermekeiket, illetőleg tanítványaikat e 
borzasztó betegség következményei ”e figyel
messé tegyék.

Vidéki színészet. Jakabffy színigazgató 
színtársulatával Siklóson szép siker mellett 
játszik. A ház rendesen tele van. Eddigi 
működésűk teljesen kielégítette az ottani igé
nyeket, azonban tartunk tőle, ha még né
hányszor megengedi magának a társulat 
nehány tagja a már két Ízben tapasztalt 
készületlenséget, a pártolás engedni fog. — 
Felszerelésük jobb lehetne. Játékuk már két 
Ízben teljesen hidegen hagyta a közönséget.

Elhanyagolt emlék. 1866-ban emléket 
emeltek a sétatér feletti téren „a két jeles 
magyar zeneművésznek11 Weidinger Ferencz 
és Amtmann Prospernek, „barátai és tisz
telői.11 Még esak két évtized sem zajlott le 
egészen s már is pusztulásnak indul a sze
retet, tisztelet és kegyelet jelképe. A kerí
tés kidiiledezett, maga az emlékkő is igen

fakó állapotban van, azonkívül több idő óta 
már hiányzik a bekerített négyszögtér egyik 
sarkáról a ía, mely felette sérti az aesteti- 
kus összhangot. Ez emléket, mely illő csín
ban tartva, a város díszére válik, elhanya
golni nem szabad, nem lehet. Felhívjuk rá 
különösen a káptalan figyelmét; az elhunyt 
zenészek a székesegyház kitűnőségei is voltak.

A siklósi vásár. Siklóson a márezius hó 
20., 21. és 22-én tartott országos vásáron 
igen élénk forgalom volt. Szarvasmarha és 
ló oly számosán hajtatott fel, mint már ré
gen. A szarvasmarha ára aránylag alacsony 
volt, a miért nagyobb vásárlásokat, külö
nösen mészárosok és kereskedők eszközöltek. 
Külföldi olasz kereskedők is mutatkoztak, 
de keveset vásároltak. Leginkább munkás 
lovak voltak keresettek. Sertés kevés és 
szokatlanul drága volt. A  ruhavásár a szo
kottnál élénkebb volt.

Színház. Kedden, f. hó 21-én került 
színre kedvelt operette énekesnőnk Bácskay 
Julc.sa jutalmául Lecocq jóhirfi operetteje 
„Girofié-Girofla", ajutalmazandóval a czim- 
szerepben. Sokkal ismertebb volt már az 
operette, hogy sem bővebb ajánlatra szorult 
volna, s a közönség hozzákötött várakozását 
teljesen ki is elégítette a közreműködők 
összevágó igyekezete, úgy hogy a darab 
különben is komikus meséje folytonos derült
ségben tartotta a közönséget. Különösen jól 
esett Szombati (Bolero) jóizű, keresetlen s 
természetes humora. Az opera kiváló sze
mélyeinek közreműködése emelte hatásában 
az operett behízelgő dallamait, s e tekintet
ben különösen elismerés illeti meg Dalnokyné 
(Pedro) asszonyt. A ház egyébiránt megle
hetősen megtelt és örömünket fejezzük ki 
azon, hogy az idény alatt sok élvezetet 
nyújtott fiatal és kedves operette-énekesnőnk 
házi budgetjének előnyére, jutalomjátéka 
meghozta neki azt az elégtételt, hogy jó
akaró igyekezetéért a közönség rokonszenvét 
osztatlanul birja. Szerdán színházunkban ismét 
norma-nap volt, ma ugyan nem „Norma" 
tűzetett ki előadásra, hanem két vígjáték 
„A hol mulatnak" és „A házasság sótartója", 
— és hiába igyekezett az igazgató ur még 
azzal is fokozni az érdekeltséget, hogy a 
fennebbi vigjáték czimét össze-vissza- és fel
forgatott betűkkel hirdette s hogy az elő
adás Va 8-kor kezdődik, az mégis füstbe 
ment, alig tiz szál néző jelenvén meg, előadás 
nem tartatott.

Apró hírek. S z í n h á z i  v e n d é g e k .  
Jeles vendégei lesznek a legközelebbi na
pokban színházunknak, egy koloratour-éne-

Pécsi Lapok.

— Benvenuto mester majd ostromolja.
— Gondol ja azonban meg, hogy a 

prévot messirnek huszonnégy fegyveres em
bere van.

—  Benvenuto Cellininek tiz segéde van, 
ami, befogja látni, Perrine asszony, még 
mindig egyenlő játszmát képez.

— De d’Estourville mester személyesen 
is kemény vitéz; a tcrnaiinnepélyen, melyet 
I. Ferencz esküvője alkalmával tartottak, 
ő volt az egyik győző, s mindenkit, ki vele 
megmérkőzni mert, porba döntött.

— Ej hát, Perrine asszony! hisz épen 
ily embert keres Benvenuto, a ki fegyver 
dolgában még sohasem akadt emberére, s a 
ki épen úgy, mint d’Estrurville messire, 
még minden ellenségét leverte, azon különb
séggel azonban, hogy a kiket az ön prévotja 
vert le, azok két hét múlva kutyabaj nélkül 
lábra álltak, mig — azok, kiknek az én 
mesteremmel gyűlt meg a bajuk, sohasem 
keltek fel többé, s három napra rá már el
patkoltak s el is temették őket.

— Meglátja, rósz vége lesz még ennek! 
mormogott Perrine asszony — rósz vége 
lesz még ennek! Azt mondják, fiatal ember, 
hogy az ostrommal bevett várakbán rémitő 
dolgok történnek.

— Legyen nyugodt, Perrine asszony,

felelt Ascanio mosolyogva, kegyes győzők 
lesznek azok, kikkel dolga lesz.

— Azt akarom még esak mondani, ked
ves fiam, felelt Perrine asszony, ki nem 
bánta épen, hogy az ostromlók közül egy 
kegyes védőt kaparithatott magának — esak 
azt akarom mondani, hogy félek a véron
tástól, mert a mi az ön szomszédságát illeti, 
elhiheti, hogy az csak kellemes lehetne ránk 
nézve; mert ebben az átkozott magányban, 
hova d’Estrurville mester kettőnket, leányát 
és engemet, mint két jámbor apáczát, bezárt, 
noha, hála Istennek, sem ö, sem én még 
nem tettük le a fogadalmat, minden társa- 
társaságot nélkülözni vagyunk kénytelenek. 
Az Írás is azt mondja: nem j ó  az ember 
nek egyedül lenni, s ha az írás azt mondja: 
„embernek", ez alatt az asszonyt is kell ér
teni; ugy-e hogy igy van, fiatal ember?

— Magától érthető.
— Mi pedig egyedül vagyunk ; követ

kezőleg tehát szomorúak is vagyunk ezen a 
rettenetes nagy helyen.

— De hát nem fogadnak el látogatókat? 
kérdé Ascanio?

(Folytatása következik.)

kesnő, Enyvári Sarolta kisasszony és Ta- 
másy a népszínház közkedveltségü barito
nistája. — T a b a k  P á l  h a l á l á r ó l .  
Minthogy még mindig az a hir járja, hogy 
Tabak gyilkosság áldozata, a téves hir el
oszlatására hozzuk az orvosi véleményt, 
mely szerint idült agyvizkór és fulaaás 
volt a halál okozója. — F a r k a s  G é z a  
ur, lapunk egyik belmunkatársa kívánsá
gára kijelentjük, hogy a szerkesztőség kö
telékéből kilépett.

Belföldi hírek. A k é p v i s e l ö h á z  elfo
gadta a miniszterelnöknek a fiumei kérdés
ben kiküldendő országos bizottságra vonat
kozó határozati javaslatát. Azután folytatta, 
de be nem fejezte a véderő törvényjavaslat 
tárgyalását. Tisza László a törvényjavasla
tot védelmezte. Mukics Ernő Ugrón határo
zati javaslatát támogatta. Mamusich Lázár 
elfogadta ugyan a törvényjavaslatot, de 
hátrányosnak találta a földművelő osztályra 
nézve a nösülhetés korlátozását. Helfy Ignácz 
polemizált Csikyvel és Barossal, a kik _ ez
után személyes kérdésben szólaltak fel. Éber 
Nádor cáfolgatta a javaslat ellen felhozott 
állítások egynémelyikét. Földes Gyula Ugrón 
határozati javaslatát pártolta. Végül Mezei 
Ernő szólott nagy hatással a törvényjavas
lat ellen. — A f ő r e n d i h á z b a n  Pauler 
igazságiigyministet válaszolt Zichy Nándor 
gróf interpellációjára a polg. törvénykönyv 
tárgyában. Azután a ház tárgyalta a petró
leum-vámról és ásvány-olaj-adóról, valamint 
a franczia kereskedelmi szerződésről szóló 
törvényjavaslatokat, továbbá a fiumei kér
désben kiküldendő országos bizottságba a 
maga részéről megválasztotta Cziráky János 
grófot. — A h e r c z e g o v i n a i  f ö l k e l ő k ,  
mint a „Narodni List" jelenti, élelemszállitó 
csapatot fogtak el a mosztar-nevisnyei utón, 
Bisina mellett. A lázadók kezébe 4fi ló esett 
az élelemmel együtt, továbbá 30 hajcsárt 
vittek foglyul, a kik közül azonban három 
megszökött tőlük. Bisina mellett most másod
szor történt ily eset. A nevezett lap szerint 
azt gyanítják, hogy a vállalkozó (neve: Ko- 
madina, török ember) egyetértett a lázadók
kal. A vállalkozót el is fogatta a hatóság. 
Azt mond ják, hogy a bisinai pandúrok (her
czegovinai csendőrök) szintén be voltak avatva 

i ebbe a dologba; ők azonban tagadnak min
dent. Komadina visszautasította a fölaján
lott katonai födözetet és azt mondta, hogy 
ez ut egészen biztos.

Külföldi hírek. R ó m á b ó 1 jelentik a 
lapok: Itteni politikai körük azzal kecseg
tetik magukat, hogy F e r e n c z  J ó z s e f  
császár és király Rómában fogja megláto
gatni a királyt. Egy, szigorú konservativ 
nézeteiről ismert szenátor úgy nyilatkozott, 
hogy ha a látogatás csakugyan Rómában 
történnék, ez még a legradikálisabb körök 
minden bizalmatlanságát is eloszlatná Ausz- 
tria-Magyarország irányában. Az olaszok 
örök hálára volnának kötelezve, az uralkodó 
iránt, a ki első ismerendette el ünnepélyes 
módon Olaszország jogát Rómára, s e kö
rülmény minden veszélylyel daczoló szilárd 
baráti szüvetség megpecsételését képezné. — 
B e l g r á d b a n  igen zavaros állapot ural
kodik. Az ellenzék kilépését a skupstinából 
nem annyira a vasúti kérdés, mint inkább 
külbefolyás okozta. Pirocsanácz kabinetje 
két okból vonta magára a panszlávok gyű
löletét; először mert nyugotenrópai szellem
ben vett haladásra törekszik, s másodszor, 
mert első sorban a szerb érdekeket tartja 
szem előtt, s épen azért erélyesen elnyomta 
a bosnia-herezegovinai fölkelés javára meg- 
kisérlett agitaciót. A szerb kormánykörökben 
egyébként igen biznak az uj választások si
kerében.

Hírneves zeneköltők családi életéből.
(Szemelvények.)

C h o p i n  F r i g y e s  mint húsz éves 
ifjú a varsói conservatoriumban kiképezett 
énekesnő- Gladovska Szilárdkában lelte föl 
első ideálját. „Ez angyali teremtésre gon
dolva, sziilemlett meg agyamban E-inoll



concertem adagié ja, “ Írja egy helyütt Cho
pin, ki még akkor is rajongott imádottja 
után, midőn kezével már mást boldogítva, a 
színpadtól is visszavonult. Misem tartotta 
már vissza Varsóban, egyedül azon körül
mény. hogy szivében a bálványozásig őrzött 
hölgye is ott lakott; midőn aztán szilárdul 
megérett benne az az elhatározás, hogy a 
rég megszeretett várost végkép elhagyja, 
egy bucsuhangversenyt rendezett, melyen — 
kitartó könyörgéseinek engedve — a művész
nő is fellépett, ő pedig a neki ajánlott E-moll 
concertet játszotta. „Fehér ruha volt rajta, 
hajában rózsák s igéző szép jelenség volt. 
Sohasem énekelt oly szépen mint ez este" 
mond Chopin. Innen Párisba ment, hol a 
lengyel aristorratia hölgyei közt különösen 
Potocka Delphine grófnővel ismerkedett meg, 
kinek előbb szép hangjába, később azonban 
önmagába is beleszeretvén, tisztelete kiteje- 
zéseiil. második — F-moll — eoneertjét 
neki ajánlotta. A grófnővel való gyöngéd 
ismeretsége ugylátszik mégis, zaklatott éle
tének csak egy kis episodjaként tekinthető, 
mert szive csakhamar Wodzynsky Marihoz 
vonja őt oly ellenállhatatlanul, hogy Ma- 
rienbadba is utána utazott, hol formaliter 
el is jegyezte Marit. De szerencsétlenségére, 
nemsokára egy igen vagyonos lengyel gróf 
jelent meg az ismerősök közt, hogy grófi 
koronája s vagyonának ragyogta tásával 
megvesztegesse a megnyert szivet, s ime 
Mari elfeledvén a művész-vőlegényt, tőle el
vont kezét a grófnak ajándékozd. -— Sze
gény, különben is folyton izgatott kedélyű 
Chopin fájdalmában, erre annyira megbete
gedett, hogy nem is lett azután igazán 
egészséges solia többé; mindig sötét ijesztő 
gondolatokkal sanyargatta magát, mindenütt 
lelkeket, kísérteteket látott, ugyannyira, 
hogy utóbb környezetére nézve valósággal 
teherré lön. Ily körülmények közt ismerte 
meg 1837-ben egy párisi estélyen a kellemes 
megjelenésű, és szellemes Dudevant Aurorát, 
kit G l e o r g e  S a n d  irói neve alatt az 
egész míívelt világ tisztelettel emlegetett. 
A phantastikus zeneköltöt s az érdekes író
nőt ellenállhatlan daemoni erő vonzotta 
csakhamar egymáshoz, mely körülmény e 
kivételes természetek közt mindenki előtt 
egészen megfoghatónak tűnt fel. A nagy 
Páris szűknek látszott a müvészpár számára, 
s igy elhatározták, hogy azt Mallorca sziget 
szabad levegőjével cserélik fel. De nem soká 
tarthatta magát a már nagyon beteges Cho
pin itt sem fönn, úgy, hogy visszakivánko- 
zott Páris salonjaiba. E közben nagymérvű 
idegessége elkedvetlenitetteSand Georgeot is 
annyira, hogy ez meg nem állhatta, hogy 
Chopinneli sajátságos ismeretségét „Lucretia 
Floriani" czimü regényében nyilvánosságra 
ne hozza, mi meg a szegény művészt annyira 
bántotta, hogy Sand George-al teljesen sza
kított.

Csak egyetlen egyszer látta még az 
írónőt 1848. martius havában egy estélyen. 
Ez utolsó találkozásról Írja Sand George: 
„Kezet fogtam vele, megszorítottam jéghideg 
reszkető kezét, és beszélni akartam vele, 
de elfordult tőlem: azt akartam mondani 
neki. hogy nem szeret többé, megkíméltem 
azonban a fájdalomtól, melyet _ szavaim fel
idéztek volna kebelében, s inkább a sorsra 
bíztam határozni jövőnk felett. Nem tarto
zom azok közé, kik a dolgok változását 
könnyűnek hiszik. Fátyol a földi lét, melyet 
a szenvedés és fájnalom sűrűbbre von ugyan 
össze,_ de szét csak a halál tépheti."

Érdekes volna még kétségtelenül rámu
tatni a szépnem azon tagjaira, kik befolyá
sukat a Liszt-Bülow Wagner müvész-triással 
éreztették. Minthogy mégis az itt érdekelt 
személyek a jelenkor művészi törekvésében 
annyira közel vannak hozzánk, inkább fon
tosabb dolgokra hívjuk fel olvasóink figyel
mét. Mielőtt Lisztnek az abbé-idea eszébe 
jutott volna, nőül vette a majna-frankfurti 
születésű s kiváló szellemű d’Agoult grófnőt, 
ki a későbbi Stern Dániel irónéven ismeretes. 
Lisztnek három gyermeke közül egy leánya

Péntek.

i maradt csak életben: Cosima, ki előbb Bü- 
lowhoz, majd házassági elválásuk után, 
Wagner Riehardhoz, korunk legnagyobb né
met dalműirójához ment nőül. Wagnernek 
ez második házassága volt; mint Königsbergi 
városi színházi karnagy, kissé elhamarkodva 
nőül vette Plauer Vilma színésznőt, kivel 
Magdeburgban ismerkedett meg.

Liszt ragyogó művészete egyébiránt 
még a közel múltban is nagy befolyással 
volt a szép nemre, Wittgenstein lengyel her- 
czegnő elhagyta gazdag jószágait, s az orosz 
czár városban tartotta salonjait, hogy a 
világ leghíresebb zongoraművészét leányával 
együtt, Weimárba követhesse. És itt is tar
tózkodott, a zenevilág eldoradojában mind
addig, mígnem Liszt, ellenállhatatlan vallá
sos ihlettségtől ragadtatva, Rómába nem 
költözött, —  híven követvén őt a Tiberus- 
parti hét halom városába is.

Tagadhatatlan az előterjesztettekből, 
hogy a szerepet játszott nevezetesebb zene
szerzők s művészek elhatározásaira, sőt nem 
ritkán alkotásaira, a körülményekhez képest, 
lényegesebb behatásuk volt a velük köze
lebbi összeköttetésben állott nőknek; s ha 
általában az élet küzdelmei s az anyagi 
gondok leküzdése körül közreműködött gyön
géd kéz tekintetében nem lehetett is min
denki oly szerencsés, mint talán Schuman 
Róbert volt, szolgáljon azért nekik vigasz
talásul az utókor előtt mégis, hogy mind
nyájuk között Haydnnak jutott ki az orosz
lánrész abból, miből a kevés is nagyon sok.

(Vépe.)

Pécsi L a p o k ._______________

Közgazdaság.
Szállítások a katonai kincstár részére.

A földmivelés-, ipar- és kereskedelem
ügyi in. kir. miniszter a következő leiratot 
intézte valamennyi kereskedelmi és iparka
marához és valamennyi gazdasági egylethez:

A katonai kincstár részére eszközlendő 
szállításokra vállalkozók megbízhatóságát és 
szállítási képességét tanúsító igazolványok 
kiállítására nézve a cs. és kir. hadügymi
niszter úrral egyetértöleg, a következő eljá
rást állapítom meg:

1. Mindazon czégek és üzlet-emberek, 
kik a katonai kincstár részére eszközlendő 
és nyilvánosan tárgyalandó szállítási vagy 
albérleti üzletben, vagy pedig építkezési 
munkálatban, mint vállalkozók részt venni 
kívánnak, tartoznak az esetben, ha a tár
gyalást vezető katonai hatóság őket nem 
ismeri, megbízhatóságukat és szállítási ké- 
peségüket tanúsító igazolványt bemutatni.

2. Ezen igazolványokat bejegyzett ezé- 
gekre nézve azon kereskedelmi és iparkama
rák állítják ki, melyeknek területén az illető 
ezég létezik. Oly üzletemberekre nézve 
pedig, kik czéggel nem bírnak, az igazolvá
nyokat az illető gazdasági egyletek állítják 
ki, és pedig az illető szövetkezetek vagy 
községi elöljáróságoktól nyert lelkiismeretes 
értesülés alapján.

3. Ilynemű igazolványok jövőre nézve 
nem a feleknek lesznek kiadandók, hanem 
mint hivatalos jellegű okmányok, közvetle
nül az árlejtést vagy pályázati tárgyalást 
vezető katonai hatósághoz küldendők.

4. Az érdekelt felek a megbízhatóságu
kat és szállítási képességüket tanusitó iga
zolványok elnyerhetése czéljából kötelesek 
az illető kereskedelmi és iparkamarához, 
illetőleg az illetékes gazdasági egylethez 
ideje korán kérvényt nyújtani be, melyben 
vezeték- és keresztnevük, üzletáguk és lak
helyük, a tárgyalást vezető katonai hatóság, 
a nyilvános tárgyalás napja, nemkülönben 
a szállítás vagy biztosítás tárgyának meny- 
nyisége és minősége tüzetesen kiteendő.

5. A kereskedelmi és iparkamarák, ille
tőleg a gazdasági egyletek az ilyen kérvé
nyek alapján a felek részére végzést állíta
nak ki, melyben arról értesitendők, hogy a 
megbízhatóságukat és szállítási képességüket 
tanusitó igazolvány hivatalos utón, a min- 
denkor megnevezendő katonai hatósághoz
Ramazetter K. könyvnyomdája Pécsett.

fog küldetni, és hogy ezen végzés egyelőre 
ajánlatukhoz csatolandó.

6. A  felek, a kereskedelmi és iparka
marák, valamint a gazdasági egyletek köte
lességéve tétetik, az igazolvány elnyerése 
iránti kérvényt oly időben benyújtani, ille
tőleg az igazolvány kiállítását és elküldését 
oly módon eszközölni, hogy az legalább is 
a tárgyalást megelőző napon, a tárgyalást 
vezető katonai hatóságnál okvetlenül meg- 
érkezhessék. Az ilyen igazolványokat tar
talmazó küldemények borítékára mindig a 
„Bizalmas és sürgős" jegyzendő. A netaláni 
késedelmekből eredő következményeket a fél 
viseli.

7. Az igazolványok kiállításánál külö
nösen a kereskedelmi és iparkamarák, az 
illető czégek megbízhatóságára vonatkozó 
összes adatokat szorgosan fontolják meg, és 
az ajánlati tárgy természetéhez képest, az 
illető czégek segédforrásaira való figye
lemmel is lehetőleg biztos felvilágosítást 
nyújtsanak.

8. A nyilvános tárgyalásokat kiiró ka
tonai hatóságok illető hirdetményeiben min
den esetben olynemü záradék lesz, mely az 
igazolványokban tanúsítandó megbízhatóság 
irányára és terjedelmére útmutatást nyujtand.

9. Oly őzéiből, hogy a kérdéses igazol
ványok kiállítása lehetőleg gyorsan eszkö
zöltethessék, a kereskedelmi és iparkamarák 
a területükön létező ezégekröl, — a gazda
sági egyletek pedig a területükön lakó ka
tonai kincstári vállalatokra igényt tartó 
üzletemberekről, időről-időre külön szerzendő, 
megbízható adatokon alapuló különös érte- 
sitő könyvet fognak vezetni.

Ezen értesitő könyv, a felek részére 
megbizhatóságuk és szállítási képességük 
iránt kiállítandó igazolványok előjegyzési 
könyvéül is szolgáland, melyből szükség 
esetében a netán ellenmondó adatok felvi
lágosítása lesz eszközölhető.

Az értesitő könyv tartalma, a keres
kedelmi és iparkamara elnökének illetőleg 
a gazdasági egylet elnökének gondos fel
ügyelete alatt hivatalos titkot képez.

10. A  katonai hatóságnál is, a meg
bízhatóságról és száliitási képességről szóló 
igazolványok, bizalmas közleményeknek fog
nak tekintetni és azok a pályázati tárgya
lás befejeztével a tárgyiratoknál visszatar
tatván, tartulmuk semmi szin alatt semmi
nemű féllel nem közölhető.

11. A  4-ik pontban említett kérvények
hez, a felek által, a kiállítandó igazolványra 
szükséges bélyeg, mindenkor melléklendő.

12. Ha ugyanazon vállalkozó, kinek 
megbízhatóságáról és szállítási képességéről 
valamely katonai hatósághoz igazolvány 
érkezett ugyanazon időben más katonai 
kincstári ajánlati vállalatban is részt venni 
óhajt, a most emlitett katonai hatóság, a 
fél kérelmére az igazolvány eredeti példá
nyát, egy másolatnak visszatartása mellett, 
azon másik katonai hatóságnak hivatalból 
megkiildendi. Megjegyeztetik azonban, hogy 
ezeu bizonyítványok csak két hóig birnaK 
hatálylyal, ezen időtartamnál régibb iga
zolványok tehát a katonai hatóság által 
nem továbbittatnak.

Midőn ezt — a czimmel —- közölném, 
egyúttal tudomására juttatom, hogy az itt 
leirt eljárás folyó évi május 1-töl kezdve 
lép érvénybe és felkérem, hogy azt terüle
tén a legtágasabb körben közzétevén, a 9. 
pontban körülirt „Értesitő könyvnek" he
lyes és minden tekintetben megbízható ösz- 
szeállitása iránt a szükséges intézkedést, 
hazai kereskedőink és iparosaink illetőleg 
termelőink érdekében, megtenni szíveskedjék.

Pécsi sziccJc.á.z.
Szombaton, 1882. márczius 25-én, Tamásy 

József folléptéül adatik:
A  f a l u  r o s s z a .

Eredeti népszinmű 3 felv. Irta Tóth Ede.
Kezdete 1/2 8 órakor.

Laptulajdonos Ramazetter Károly. 
Felelős szerkesztő Bolgár Kálmán.

Márczius 24-én.


