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Előfizetési árak:

Egész évre . . . 8  frt.
F élév re ..................... 4 „
Negy»dévre . . . 2 „

Hirdetési árak:
A négy-hasábos petitsor

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

Hirdeté s-bélyegár 30 kr.

PÉCSI LAPOK.
"T̂7‘egyes ta rta lm ú  lap.

Hirdetések felvétetnek
Oppelik A., Sclialek Henrik, 

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

G. L. Daube és társa
II. 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-közben a könyvnyomda mellett.

Egyes szám
Szerda- és pénteki kiadás 5 kr. 

vasárnap 10 kr.

Előfizetési felhívás
a „Pécsi Lapok“ vegyes tartalmú lapra.

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

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

Az előfizetések bármikor megkezdhetők; a dij a „Pécsi 
Lapok“ kiadójához. Ramazetter Károlyhoz Pécsett —

intézendő.
Egyes számok a kiadóhivatalban, úgy Weidinger N., 
Valentin K„ Traub B. és társa és tlöhm M. urak kiinyv- 
és papirkereskedéseikben, valamint az indóház melletti 
dohánytózsdében kaphatók, vasárnapi 1 0 , szerda- és pén 

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

HIRDETMÉNYEK a legjntányosabban közöltéinek.

Egy uj kör alapításáról.
„Közöny, tespedés, passiv magatartás1*, 

ezek legtöbbnyire egy vidéki lap divatos 
szólamai. „Társadalmi bajok, hiábavaló küz
delem, mely megtörik a közöny zátonyán, 
a remények szétpattanó habocskái** — és 
igy tovább fűződnek a phrazisok ; melyek
nek valóban legtöbbnyire komoly színeze
tük van, jogosultságok, kétségbevonhatlan, 
jóakarattal is iratnak, de rendesen mit se 
használnak, nem azért mert épen phrasisok, 
de mert a provinczialismus sziik látkörén 
még sokan, igen sokan messzebbre hatni, 
nagyobbra törekedni nem képesek.

Mi, mint olvasóink láthatják, igyek
szünk a város és vidéke szellemi és anyagi 
érdekeinek megfelelő positiv javaslatokat 
tenni és ezeket lehetőleg minden czikornya 
és sallang nélkül fejtjük ki. Miért is te
gyünk folytonos szemrehányásokat? Hasz- 
nálnak-e ? Az, kit örökké csak hibáira, mu
lasztásaira és bűneire figyelmeztetünk, kit 
egyre csak óvunk, intünk kicsinyelünk, el
fásul tetterejében, úgy mint érzelmeiben. 
Ez régi nóta, mely mindig uj marad.

Szólunk hát ezúttal is minden phrasis 
nélkül. Indítványunk ez: a l a p í t s u n k  
e g y  „ P é c s i  S z é c h é n y i - k ö r t . tt 
Czélja lenne először a hazai irodalom és 
művészet pártolása, ismertetése, terjesztése 
s általán a közmüveló'dés előmozdítása, má
sodszor az e téren működő külön szak-egy
leteknek egyesítése, vagyis e körben való 
összpontosítása, nevezetesen a zeneegyletnek, 
dalárdának és szinügyi bizottságoknak be
olvasztása.

Vegyük röviden fontolóra egyelőre a 
másodiknak jelzett czélt. Jól tudjuk, hogy 
e külön adminisztrarióval és külön költség- 
vetéssel biró társas-egyletek létfentartási 
küzdelmet vívnak, hogy egyesegyedül a 
közönség, vagy a város áldozatkészségére 
vannak utalva, hogy az erük szétágazása, 
a tevékenységi kör megosztása által a siker 
és eredmény ma már nagyon is illosoriussá 
vált. Alapszabály módosítások, „czélszeni

reformok“ behozatala, a takarékosságnak a 
minimumig történt leszállítása egyátalán 
alig lendítenek többé valamit és az ily kü
lönben is a jelen felfogás szerint magáno
soknak tartott társulatok ügyén, felvirág
zásról, vagy biztos existentiáról pedig szó 
sincs. Nézetünk szerint a társadalmi élet 
fejlesztése czéljából alakult ezen szakegyle
tek egyesitése, egy igazgatásban összponto
sítása megmentené azt a czélt, melyért ez 
egyletök külön irányban ugyan, de egy 
közös érdekért alakultak: a hazai irodalom 
és művészet pártolását, ismertetését, ter
jesztését, a közművelődés előmozdítását, a 
társadalmi viszonyok fejlesztését.

Miként érhetné ezt el az alapítandó 
1 társulat? Következő tevékenység által: 1) 

helyiségében a társasösszejövetel és szellem- 
fejlesztő eszméknek tért nyit. 2) Folyóira
tokat, könyveket és művészeti termékeket 
tagjai önképző használatára meghozat. 3) 
Nyilvános felolvasásokat és 4) Zene-, dal- 
és szavalati-estélyeket, műkedvelői szinelö- 
adásokat rendez s műtárgyak kiállítására 
vállalkozik. 5) Más hasonirányu társulatok
kal érintkezésbe lép. 6) Művészek és szín
társulatok fölléptét és működését közvetíti. 
7) Nemes irányú szellemi vállalatokat pár
tol és előmozdít. 8) Pályakérdéseket tűz ki. 
9) Működése tágabbkörü megismertetése s 
az egyleti szellem élesztése czéljából éven- 
kint egy nagy diszgyülést tart és 10) Év
könyvet ad ki. Ezeket összevetve, a kör, 
mely egy közös igazgat; ság alatt állana, 
következő szakválasztmányokra osztanék 
fel, melyek tevékenysége körét ezúttal rövi
den jellemezzük is. Ugyanis négy szakvá
lasztmány lenne alakítandó és pedig a ma
gyar irodalmi, a zene- dal- és képzőművé
szeti, a szinészeti és az idegen nyelvi és iro
dalmi szakválasztmányok. A magyar iro
dalmi szakválasztmány a hazai irodalom 
és pedig úgy a tudományos, mint a szép- 
irodalom érdekeit karolja fel s az annak 
ismertetése, terjesztése és művelésére irá
nyuló egyesületi munkálkodás vezetése és 
irányositására van hivatva. E czélból köny
vek és folyóiratok rendeltetnének meg, a 
kör helyiségében zártkörű felolvasásokat 
rendez, pályakérdéseket tiiz ki s a beérke
zett munkákat megbírálja és a jutalmat 
oda ítéli, azokat egy helybeli lapban, vagy 
az évkönyvben közli; a tudomány és iro
dalom terén felmerülő vívmányok és neve
zetességek megismertetéséről gondoskodik. 
Nyilvános felolvasások tartása, a kör bár
mely tagja vállalkozhatnék és pedig akár 
önmaga, akár a szerző beleegyezésével más
nak munkájára nézve, tartoznék azonban a 
felolvasandó munkát, vagy annak megis
mertető vázlatát, tárgya és alakja általá
nos megbirálása czéljából a magyar irodal

mi szak választmánynál benyújtani. A fel
olvasás tárgyául tudományos, vagy szép- 
irodalmi mü fogadtathatnék el, mindenesetre 
azonban belbecscsel kell bírnia, s a r a .  iro
dalmi szakválasztmány hivatása lenne arról 
gondoskodni, hogy az ismeretterjesztő fel
olvasások száma a szépirodalmiakéval kellő 
arányt tartson. A pályamunkák úgy, mint 
a felolvasandó müvek megbirálásával a m. 
irodalmi szakválasztmány egy kebeléből eset- 
ről-esetre kiküldendö tagot bizna meg, ki a 
mennyiben a munka, illetve munkák tárgya 
a többi szakválasztmányok valamelyikének 
ügykörét érinti, az azok által e végből ki
küldött taggal egyetértőleg járna el s kinek 
előadása alapján hozna a választmány ha
tározatot.

A  zene és képzőművészetek szakválaszt
mánya egyfelől a zeneművészet különböző 
nemeinek ápolása, fejlesztése és ismertetése 
körül buzgólkodnék és a kör helyiségének 
hangszerekkel való felszereléséről gondos
kodnék, művészek meghívása és fölléptük 
előkészítése által emeli a zene iránti ér
deklődést és a zene művészeti képzettséget, 
a városi zenekart szervezi és fenntartja, a 
kör zeneértő tagjait saját igazgatása alatt 
daltársulatba egyesítené. Másfelől feladata 
lenne a rajzolás, festészet, plastika, orna
mentika s mintegy külön technikai szak, a 
fényképészet terjesztése, és ápolása, s azok 
terén tett elöhaladások ismertetése, kelet
kező vállalatok pártolása, e szakba tartozó 
mozgalmak közvetitése, szaklapok, egyes 
hazai, művészeti termékek megrendelésének, 
szakába vágó pályázatok megindításának, 
miikiállitások rendezésének javaslatba ho
zatala s végül a város szépitése, keletkező 
épületek és alakítások tárgyában javaslat- 
tétel és véleményezés. Egyes műtárgyak 
kiállításán kívül nagyobb miikiállitások, a 
kör, vagy egyesek tulajdonát képező jeles 
műczikkekből, továbbá pályázatilag, vagy 
különben megyénkbeli lakos által készített 
rajz, festmény, vagy egyéb képzőművészeti 
termék, rajziskolák mutatvány-darabjai s 
egyéb hasonlókból alakíttatnának s a kiál
lított tárgyak a kiállító beleegyezésével el 
is adhatók lennének. — A szinészeti szak- 
választmány feladatkörébe tartoznék: szín- 
társulatok meghívása, véleményezés több 
színtársulatok jelentkezése esetében, érkező 
társulatok részére bérletek közvetítése, jeles 
vállalatok pártolása, állandó szakavatott 
s a kör czime alatt szerkesztett színi bírá
latról való gondoskodás, a működő szintár- 
sulat befolyásolása a közönség nemesebb 
Ízlésű része érdekében, időszakonként mű
kedvelői szinelöadások és szavallati dara
bok bejelentése, színi könyvtár szervezése, 
a kör helyiségében tartott összejövetelek 
alkalmával színmüvek társas felolvasása.
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szavallati gyakorlatok rendezése és a szük
séghez képest színi díszítményekről való 
gondoskodása.

Az idegen nyelvek és irodalom szak
választmányának rendeltetése lenne: a kör 
tagjai között az idegen nyelvek és iroda
lom ismeretét, nyelvtanítás közvetítését, 
idegen nyelvű társalgási óráknak az egye
sület helyiségébe:: való rendszeresítése, kül
földi folyóiratok járatása által eiő..:~7ditani.

Ezek képeznék az alakítandó egyesület 
czélját, irányát és tervezetét; természetesen 
mi csak röviden jelezni akartuk a módokat, 
a tervezet kibövithető és tüzetesebb megbe
szélés tárgyát képezheti. Úgy hisszük, hogy 
e kör rendkívüli befolyással lenne társadalmi 
életünkre, s egész határozottsággal mond
hatjuk, hogy hatása üdvös és minden tekin
tetben sikeres lenne. Tudtunkkal eddig csak 
egy ily kör van hazánkban, az eperjesi; de 
ezen kör oly magasan áll, annyira uralja 
a társas életi viszonyokat, oly annyira re
formáló hatással volt azokra és anyagilag 
is a legkedvezőbben áll, hogy méltán cso
dálkozást keltett azokban, kik e kör bel- 
szervezetével megismerkedtek; Szatmáron 
is alakulóban van egy ily egyesület, mely
nek azonban főiránya a magyarosodás ter
jesztése. Pénzügyi szempontból is kiváló j 
figyelmet érdemel ez eszme, mert a külön- j 
böző egyleteknek járó évi jutalék az össz
pontosítás által határozottan csökkenne és 
a kör fenntrészletezett szakosztályokbani 
működése által csaknem lehetetlenné tenné i 
azt, hogy mindazok, kik városunk- és me
gyénkben e téren csak némi érdeklődéssel és 
hajlammal viseltetnek — tagjaivá legyenek, 
mert alig lesz társadalmi életünkben mozza
nat, mely nem e körből, vagy nem e kör 
támogatása által fejlődnék ki.

Ezzelröviden megadtuk az eszmét,megtet
tük az indítványt; reméljük, hogy ez termékeny 
talajt talál, hogy kellően laptársaink által is 
megvitatva, megbeszélve, mielőbb teremtő ! 
erővel is bírjon.

Annyitjminunyájan tudunk, érezünk, hogy 
a társulás terén mutatkozó jelen abnormis

állapot soká fönn nem tartható, és igy, ha 
indítványunk czél- és okszerű, azon segiteni 
lehet. Egy derék tanárom volt, a görög 
nyelvet tanította, (Tirolból származott a 
jámbor, és 1858-ban küldetett le hazánkba, 
bennünket szittya fiakat illően germanisálni) 
ki minden órában, minden leczkén fülünkbe 
kiáltotta e két szót: „gnotis eauton" a mi 
annyit tesz magyarul, hogy „ismerd meg 
magadat. “ Hatalmasabb útra valót a küzdé
sül: és fá'.adalmak útjára alig adhatott volna; 
e két szóban rejlik az emberi élet egész 
bölcsesége . . . .  bölcsesége? nem, minden 
gyarlósága, minden gyöngesége.

Mi sem adhatunk más ajánlást indítvá
nyunkhoz, minthogy ismerjük tel bajainkat, 
és a kör létesitése által lendítsünk azon ma
gasztos czélokon, melyeket az magába fog
lalni, magához ölelni hivatva lenne. Lapunk, 
ha még addig a közönség szívességéből élni 
szerencsés lehetne, bizonyára készséggel nyúj
taná tért e nemes munkásságra és üdvös 
tevékenységre.

Újdonságok.
Felhívjuk olvasóink figyelmét a lapunk élin 

közzétett előfizetési felhívásra, ajánlván lapunkat 
szives pártfogásukba.

A zeneegylet márez. 24-én, a „Hattyú“ i 
épület uj emeleti étkezőjében tartá váló- ! 
gatott közönség jelenlétében az egylet által 
pártoló tagjai számára rendezett 2-ik ez 
idei zeneestélyét. Már maga a felette érde
kes műsorozat méltán vonzotta a tagok tö
meges látogatását. 8 órakor megjelent a ze
nekar genialis, s végtelen szerény karmestere 
Jaksch ur, hogy vezérpálezáját a műsor első 
helyére tett „Hunyady László" nyitány ve
zérletéül felemelje. S kezdetét vette az élve
zetes est. A legeorreetebb előadás, helyes 
interpretáló, s e felett a kellő nyugodtság a 1 
zenekar összeható működésében valóban meg- j 
lepő. Jól megérdemelt tetszészaj, az elisme- j 
rés önkénytelenül felhangzó zsivaja jutái- I 
mazta a műsor minden egyes tételét, de i 
fénypontja a zenekar művészi sikereinek 
mégis a ti-ik tétel alatt előadott „Mignon" 
nyitány volt, melynek kifogástalanul tökéle
tes bemutatását meg kellett ismételnie; nem 
kevesebb tetszésben részesült a Wagner 
Báchard „Die Meistersinger" operából ügye-

| sen összeállítót egyveleg, melynek minden 
hangszert teljesen foglalkoztató, a legszebb 
modulatiokban hullámzó, tömött hangszerelé
séből is végtelen kellemesen hangzottak ki 
uralkodó dallamai. Szóval ismét meggyőződ
hettünk arról, hogy régóta fentartott zene
karunk várakozásainknak teljesen megfelel, 
s a publicum pártolását a lehető legnagyobb 
mértékben megérdemli. — Nem nehéz a 
visszapillantás azon évekre, melyen annak 
feltűnő haladását nyílt alkalmunk volt tapasz
talni. Az egyes erők mindig meg voltak 
úgy szólván kezdettől fogva, és éveken át 
mégis folytonosan kelle a zenekar körül 
hiányt ereznünk, mely mindig csak a veze
tésben nyilvánult, mígnem Jaksch erélyes 
és kartársiasságában mégis szívélyes és ta
pintatos keze át nem vette azt. S ma, mi
dőn a zeneegylet pártoló tagjainak csekély 
száma egyrészt, más oldalról pedig a szé
kesegyház és dalárda részéről élvezett jöve
delmek váratlan elmaradása a zeneegyletet, 
v. jobban mondva a zenekart csaknem fel
oszlásra, — annak derék karmesterét pedig 
már-már távozásra késztetik, — bizalommal 
emeljük fél szavunkat zenekedvelő közönsé
günkhöz, : ne engedje bizalmunkban nagyra 
nőtt, s igazságos szeretetiinkben hozzánk 
simult s felmelegedett zenekarunkat s annak 
derék karmesterét a részvétlenség áldoza
tául esni, hanem inkább minden szépért és 
jóért való lelkesedésben mutassa meg azt, 
h o g y  a z e n e e g y l e t  p á r t o l ó  t a g j a i  
s o r a i b a  v a l ó  t ömeges  belépése á l t a l  
n e mc s a k  annak  f en ma r a d á s á t  er i t i -  
cus h e l y z e t é b e n  b i z t o s í t a n i ,  de j ö 
v ő b e n i  t ö k é l y e s e d é s é t  e l ő s e g í t e n i  
is i p a r k o d i k .  Hogy ez áldozatot tőlünk 
megérdemli, azt a zenekar eddigi múltja, 
s legközelebbi hangversenyei igazolandják.

A megürült városi bizottsági tagság vá
lasztás utjáni betöltése a IV. kerületben 
vasárnap megtörtént. Megválasztatott 63 
szavazattal Tiffenbacher Nándor ur korcs- 
máros, ki a függetlenségi pártnak hive. — 
Szavaztak összesen 127-en. A  szavazatok 
következőleg oszlottak meg : Fuchs Aidáin 
tanító ur nyert 32-őt, Kelemfi Károly va
súti üzletvezető ur 11-et, ugyan annyit 
Szieberth Nándor ügyvéd ur, Gadó Mátyás 
ur 9-et, Németh József ur pedig l-et. Kí
vánjuk, hogy a megválasztott tevékeny 
részt is vegyen a képviselő testületben és 
mindenben a város javát mozdítsa elő.

Képviselőink az országházban. Budapest
ről írjak nekünk : „E napokban fontos tárgy
ban névszerinti szavazás volt, melyben a

Táreza.

Ascanio,
Üumas 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 felügyelönök.

(Folytatás.)

— Jól van! menjünk hát egy kissé, 
fi \tal ember, a Kis-Neslebe, miután ön is 
az. tartja, hogy ezt az illem követeli.

— H°gy is ne! a lehető legnagyobb 
udvariatlanság volna, ha ezt nem tennők.

— De Colombe előtt szót sem szólt láto
gatása ezéljáról!

— Édes Istenem! de hát miiül beszél
jek akkor vele? kiáltott fel Ascanio.

—- Furcsa, szép barátocskám! hát nem 
mondta ön, hogy ötvös ?

— Minden bizonnyal.
— Ej hát! beszéljen vele ékszerekről; 

oly tárgy ez, mely a legbölosebb ember szi
vét is telvidítja. Vagy Éva leányai vagyunk, 
vagy nem; ha Éva leányai vagyunk, sze
retjük a csillogót. Különben is a szegény gyer
meknek bús magányában oly kevés szórako
zása van, hogy jó cselekedetet visz az vég
hez, ki némileg szórakoztatja. Az is igaz,

hogy reá nézve legjobb szórakozás egy jó 
házasság lenne. S azért sugdosom Róbert 
mester füleibe, valahányszor csak eljő: — 
Adja már egyszer férjhez a szegénykét, 
adja már.

S a nélkül, hogy észrevette volna, mi
szerint e bizalmas vallomása következteté
seket kelthetne fel személyiségének a prévot 
messire körüli állásával, Perrine asszony 
visszaindult a Kis-Nesle felé, s Ascaniotól 
követtetve, benyitott abba a terembe, a hol 
Colombe-ot hagyta.

Colombe még mindig azon gondolkodó 
és ábrándozó helyzetben volt, melyben el
hagytuk. Csakis valami húszszor emelé 
fel fejét s  ̂ szegzé tekintetét azon ajtóra, 
melyen a fiatal ember kiment, úgy, hogy 
bai ki ügyelt \olna ez ismét es ismét meg
újuló pillantásokra, azt hihette volna, mi
szerint várja őt. Alig látta azonban, hogy 
az ajtó sarkaiban megfordul, oly szorgalom
mal _ fogott ismét munkájához, hogy sem 
1 errine asszony, sem Ascanio nem kételke- 
dett azon, miszerint minden megszakítás 
nélkül dolgozott.

• tudta, hogy a gazdasszonyt As-
camo, követi, azt csak a magnetismus ma
gyarázhatta volna meg, ha t. i. ezen korban 
mar ismerték volna a magnetismust.

. Visszahozom, kedves Colombe, szen- 
teltviznyujtónkat, mert hogy ö az, mindjárt 
megismertem.

Épen a Nagy-Nesle kapuján akartam 
kikisérni, midőn eszembe juttattá, hogy még 
nem búcsúzott el öntől. Igaza volt. mert 
még  ̂eddig egy szót sem szóltak egymáshoz, 
midőn pedig, hala Istennek, egyikök sem 
néma!

— De Perrine asszony... szakitá félbe 
Colombe zavarodottan.

;— No, mit? ezért ugyan nem kell elpi
rulnia. Ascanio ur derék fiatal ember, ön 
pedig okos kisasszony. Különben is ö, mint 
látszik, művész az ékszerek, drágakövek és 
csecsebecsék dolgában, mik rendesen tetszeni 
szoktak a fiatal leányoknak. S ha önnek 
tetszik, kedves leányom, egyet-mást meg is 
fog mutatni.

— Nincs szükségem semmire, mondá 
! halkan Colombe.

— E perezben, meglehet, de meg kell 
gondolnia azt is, hogy nem fog örökké ez 
átkozott helyen maradni. Tizenhat évesek 
vagyunk, Colombe s eljön a nap, midőn 
önnek mint szép menyasszonynak minden
tele ékszert fognak hozni; később előkelő 
asszonyság lesz, kinek szintén szüksége van 
ékszerekre. S én azt tartom, inkább e fiatal 
embernek adjunk ékszerek dolgában előnyt, 
mint valamely más művésznek, ki erre min
den bizonnyal nem lenne méltó.

Colombe kínpadon volt. Ascanio, kit 
csak nagyon középszerűen örvendeztetett 
meg Perrine asszony jóslata, észrevette ezt
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baranyamegyei 8 képviselő közül csak 3 
vett részt és pedig dr. Czierer Ákos, Hol- 
losy Károly és Nagy Ferencz képviselők, a 
többi, mint rendesen, hiányzott, oly ritkán 
látni őket, mint a fehér hollókat. Kardos 
Kálmánt pedig alig kétszer látták oda fent. 
De Somogymegyéböl is a képviselők leg- 
többnyire meg nem jelenésükkel díszeleg
nek és ha az öreg Somsieh Pál nem jönne 
fel oly szorgalmasan, no meg Szlávy Imre 
is, akkor azt se tudnák, hogy Somogyme- 
gyében képviselőket választanak." Közöltük 
hiven e tudósitást és csak annyit teszünk 
hozzá, hogy biz ez már régi nóta, jó lesz 
a választóknak is rovásra tenni.

Betörés a szolgabirói lakba. Szombaton 
éjjel ismeretlen tettesek a közelben levő 
ha rangöntőtől eltolvajlott fogaslétre segé
lyével az Erreth-féle kert-falon át jutottak 
az udvarba, honnét a fürdőszobába törve 
egy szörvánkost vittek el. Csodáknak-cso- 
dá ja, hogy valamelyik pandúrt nem lopták e l!

Mezőgazdasági állapotaink. Baranyai já
rás: a vetések ritkák. Répa- és burgonya
vetés folyamatban van. A  szőlőket megmet
szették. — Mohácsi járás: a vetések szépen 
zöldülnek. A  tavaszi vetés bevégeztetett. 
Hegyháti járás : a korai vetések szépen bok
rosodnak ; a későbbiek szépen fejlődnek. A 
szőlőkben a kitakarás, metszés, trágyázás 
és döntés befejeztetett. A  gyümölcsfákon sok 
hernyófészek mutatkozik* Zab-, árpa-, bük
köny, s lóher vetése bevégeztetett. Takar
mány és burgonya-vetés folyamatban van. 
Takarmány kevés. Juhok legelőrejárnak. — 
Siklósi járás: a vetések javulnak. Árpa, zab, 
elvettetett. Az egerek szaporodnak és pusz
títanak. A tengeri alá a trágya kihordatotf. 
A szőlőkben a metszés befejeztetett. A járás 
felső részén szarvasmarhák mételyben hul
lanak.— Szent-Lőrinczi járás: a vetések fej
lődnek. Árpa- és zab- elvettetett. Az egerek 
pusztulnak. Lapályos fekvésű legelőkön nya
ralt tehenek jelentékeny számban hullanak 
mételyben.

Állategészségi iigy. E hó első telében 
Kis-Telcken lépfenében 7 szarvasmarba hul
lott el. Siklóson 23 juh gyógykezeltetett 
rüh-kór ellen.

Pakson nagy tűz volt. A kik 25-én esti 
7 8 órakor a hajón utaztak, borzasztó
látványnak voltak tanúi, egész Paks láng
tengerben úszott, melynek fénye megvilá- 
gitá a Dunát egész Kalocsáig, a mellett 
szél és vihar dühöngött, de ez sem volt 
képes elhallgattatni a menekülő nép kétség- 
beesett rémkiáltásait. Rövid egy óra alatt 
117 ház, mintegy 40 melléképület és szá-

és segélyére sietett a szegény gyermeknek, 
a ki előtt egy közvetlen társalgás ezerszerte 
kevésbé volt zavarbahozó, mint e közvetítő 
magánbeszéd.

— 0  kisasszony! szólt, ne vonja meg 
tőlem a kegyet, hogy műdarabjaim néhányát 
bemutathassam; úgy érzem most, hogy az 
ön számára készítettem őket, s hogy készí
tésük alatt önre gondoltam. 0, higyje el, 
igen! mert a magunkféle művészek az arany, 
ezüst és drága-kövek közé gyakran saját 
gondolatainkat szőjük. A diademek közé, 
melyek önök fejét koronázzák, a karpere- 
czek közé, melyek önök karjait szorítják, 
a nyakékek közé, melyek önök kebleit simo
gatják, a virágok, a madarak, az angyalok, 
a szörnyek közé, melyek önök füleibe susog
nak, — gyakran tiszteletteljes imádást fű
zünk.

S történészi minőségünkben meg kell 
vallanunk, hogy e mézes szavakra tágulni 
kezdett Kolombe szive, mert az oly soká 
néma Ascanio valahára megszólalt, s úgy 
szólt, mint öt szólni képzelte, mert anélkül, 
hogy szemeit fölvetné, a fiatal leány érzé 
reászegzett szemeinek égető tüzét, s egészen 
szavainak idegen hangzásáig, e még nem 
hallott és nem ismert szavakat Colombe 
előtt sajátságos báj rezge át.

(Folytatása következik.)

mos ló és szarvasmarha lett a dühöngő 
elem áldozata és csak a szél irányának 
megváltoztatása folytán történt, hogy egész 
Paks le nem égett. A kár nagy, mert az 
épületekhez csak kisebb része volt biztositva 
és épen a legszegényebb osztályt érte a 
veszedelem.

Színház. Már már lankadni kezdett a 
színházi látogatás sőt mi régen nem történt 
Pécsett, két egymásutáni este beszüntettetek 
az előadás, midőn Ta má s y  J ó z s e f  úr 
vendégszereplése újra felvillanyozta a kö
zönséget, úgy hogy mind a „Falu rosza“ 
mind pedig a „Tündérlak Magyarhonban" 
zsúfolt ház előtt játszatott. De Tamásy ven
dégszereplése még inkább érezhetővé tette 
egy jó népszinműénekesnő szükségét, mert 
úgy Váray Máriska, mint Bácskay Julcsa 
és Latabárné igen hasznavehetö segédszi- 
nésznők, de Tamásy mellet nagyon is gyen
géknek mutatkoztak. Tamásy kitűnő játéka, 
nagyszerű utánzása a népies alakoknak gyö
nyörű. még mindig erőtel jes hang ja, melylyel 
népdalainkat igazán szívhez szólóvá teszi-— 
a közönség lelkes tapsait és él jenzéseit vívta 
ki Felléptei soká emlékezetesek maradnak 
és a népszínművek iránti különben is nagy 
érdekeltséget örvendetesen fokozták.

Apró hírek. — A b u d a i  s z í n k ö r t  
egy arany tiszteletdij mellett, de előrelát
hatólag jó csomó defiezittel, Bogyó Alajos 
ur nyerte el. — S i m o n y  i E r n ő  álla
pota még mindig változatlan, a kataszt- 
rópha bekövetkezése minden pillanatban 
várható. — H á z i  t o l v a j .  R. J. keres
kedéséből a mindenes több apróságot eltol- 
vajolt, kérdőre vonatván azt állította, hogy 
a segédektől kapta a tárgyakat. — A  p é- 
c s  i illeték-szabási hivatal főnökévé Mráz 
Ágoston fogalmazó ur neveztetett ki tit
kári ranggal. — K u r u z s l á s .  Simántzky 
Bodog engedély nélküli hasonszenvi orvos
lásért a városi tiszti főorvos több rendbeli 
panasza folytán a tegnapi végtárgyalás al
kalmával a járásbíróság által 50 ft. pénz
bírságban marasztaltatok el. Vádlott felleb
bezett. — A D u n a g ő z h a j ó z á s i  társu
l a t  jövedelme a hajók megindulta óta egész 
márczius hó 14-ikéig 293864 frtot tesz ki, 

I vagyis 27808 forinttal többet a tavalyi cik
lushoz képest. — A pécsi  h a d a s t y á n  
e g y l e t  május hó 29-én zászlószentelési ün
nepet ül. A meghívók már most szétküldet
tek. — T ö t ö s ö n  egy leány gyermekgyil
kosságot követet e l: ugyanis ujonszülött 
gyermekét rögtön a szülés után akutbadobta.

Belföldi hirek. A z  o r s z á g g y ű l é s e n  
jelenleg a véderő-törvényjavaslat részletes 
tárgyalása folyik. A  kormány javaslatai 
azonban minden részben elfogadtatnak és igy 
az animált vitának alig is van haszna. — 
A S c h n l  v é r é i n  elleni tiltakozások mind
inkább szaporodnak; legutóbb a temesvári 
német ajkú hazafiak intéztek az egylethez 
egy igen erélyes hangú határozatot, melyben 
a gyűlöletes rágalmazásokat legkomolyabban 
visszautasítják, s azt mondják, hogy a német 
Schulverein felhívása teljesen alaptalan, in
dokolatlan és rosszakaratú. A f e l ke l é s r ő l  
ismét hiányzanak positiv hírek, csak azt 
jelzik, hogy a Drina jobb partján a felkelők 
észak felé húzódnak s kissebb csoportokra 
oszlanak fel.

Külföldi hírek. Fejedelmek találkozásáról 
szárnyal a hir, uralkodónk találkoznék az 
olasz király és az orosz czárral, az egyik 
már április, a másik csak májusban történ
nék, meg, mégis némi hitelre csak az első 
hir talál. A  f r a n c z i a  senatus  egyik leg
utóbbi ülésén az oktatási törvény tárgyalása 
alkalmával oly nyilatkozat is ej tetett, mely 
Németországban valószínűleg nagy feltűnés" 
fog kelteni. Egyik képviselő ugyanis a tör
vény ellen érvül azt is felhozta, hogy 
Elszászból leveleket kapott, melyekből azt 
a meggyőződést merítette, hogy az a vallás- 
ellenes oktatási törvény az eddig hű E lzá 
sziakat elfogja idegeníteni Francziaország- 
tól. A nyilatkozat heves tiltakozást vont 
maga után. A  ber l i n i  Tr i b üné  sensaciós 
hirt közöl Pétervárról; azt hogy a czárhoz

egy nihilista vezér járt, Konstantin nagy- 
herczeg közvetitétésével és pártja részéről 
kapott fontos leveleket mutatott be. Az áruló 
nihilista (mert annak kell tartanunk) egy 
órán át értekezett a czárral. A  különös au- 
dientia után a czárt feltűnően derültnek 
látta környezete, s nemsokára nagyonis meg
lepő nyilatkozatokat hallott tőle a nihilis- 
mus keletkezéséről.

Mit tanuljanak a nők?
—  Komoly czikk. —

Ne tartsanak attól a teremtés urai, kik 
ellenzik, hogy a nők tanulmányokkal foglal
kozzanak, hogy én e czikkemmel propagan
dát csinálok a női emanczipaczio javára 
Bár általában helyeslem, hogy a nők álta
lános és alapos műveltségre tegyenek szert 
és hogy a törekvő nő előtt a tudomány egy 
ága se legyen elzárva, mégis azon tanul
mány mellett maradok és azért szállók is 
síkra, mely a szokásos felfogásnak megfelel, 
t. i. a ház keretébe vágó szükséges isme
retekről. A házban ö az úrnő; az ő mű
veltsége, Ízlése, ítélete és az ő nézetei itt 
irányadók; ő azt a szellemi és lelki örömök 
központjává teheti, de másrészt pusztasággá, 
örömtelenné is, honnan a béke és boldogság 
száműzve vannak. A család egészségi álla
pota, erkölcsi magaviseleté, tevékenységi 
ereje és jóléte legtöbbnyire attól függnek, 
mint tölti be a háziasszony hivatását. Ha 
méltóságán alulinak tartja maga a házban 
való utánnézést, az élelmiszerek bevásárlá
sát és felkészítését ellenőrizni, ha elmu
lasztja, hogy férjének nehéz küzdelmei, 
vagy törekvéseiben támaszul vagy vigasz
talóul szolgáljon, ha nem igyekszik, hogy 
gyermekeinek már csecsemő korukban való
ban gondos, szerető és vezérlő édes anyjuk 
legyen, ha nem gondol arra, hogy családja 
körébe nemes lelki! és igaz barátokat vonz
zon, ha kötelességeinek teljesítése helyett 
hiú szórakozást keres és házi gondját [ide
genekre vagy avatatlan kezekre bízza, — 
akkor az sem háziasszony, sem anya. sem 
feleség, mert nem barátkozott meg tanul
mányával, hogy a nő az őt közelebbről 
érdeklő teendők iránt kell, hogy szorgalom
mal foglalkozzék. Egy tanulmány? mond
ják bizonyára csudálkozva. Sokak előtt e 
szó nagyon is magas fogalomnak tetszik és 
mégis egyik legfontosabb tanulmány az, 
mely alapos előkészültséget és bizonyos lelki- 
ismeretes törekvést követel.

De mit tanuljon a nő először? Nem or
vostant, nem jogot vagy bölcsészetet, hanem 
háztartási ismereteket, neveléstant, fontos 
teljesitését azon apró kötelességeknek, melyek
től a házi rend, kenyelem és jólét függ. 
Sokak előtt ez triviálisnak látszik, hogy ab
ból mit rendesen nevelönők, gazdasszonyok, 
szakácsnők, komornák, szóval rizetet kezek 
végeznek tanulmányt várunk a nő részéről. 
Nézzünk csak be egy házba, hol minden 
bélkezekre van bizva.

Oly nyomorultan és vérszegényen néz
nének e ki a gyermekek kik a legizletesebb 
ételekkel táplálkoznak és gyakran czukor- 
kákkal elhalmoztatnak, ha az édes anya 
megvizsgálná az ételek táperejét, ha szobá. 
jában követné és testi fejlődésének minden 
mozzanatára ügyelne? Es a szellemi fejlő
dés? Kikre bizatik ez az előkelőbb házak
ban? A kicsinyek legtöbbnyire egy bonné- 
val külön szobában laknak és alusznak, 
ezekhez fűződnek testtel, lélekkel és azért 
gyakran testben lélekben megromlanak, mert 
a bonnénak is figyelme másra van irányozva, 
mint a siró-rivó és rakonczátlannak tetsző 
gyermekre. A nevelönő vagy bonne — mond
ják a kisa3zony — sétáin ismeretségeket 
szerez és köt, a gyermekek látják és hallják 
mindazt, minek előttük titokban kellene 
maradniok, szüleik előtt titok tartásra ta
níttatnak, tehát a hazugságra és ámításra, 
mely az első kór, de egyszesmind legvesze
delmesebb méreg. De miképen lehet — fog
ják mondani — mindazon kötelességeknek, 
melyet a háztartás és a gyermekek kíván-
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nak e g y  ed ö l megfelelni? Ez éppen a ta
nulmány, mely bármily könnyűnek tetszik 
is, óvatosságot^ lelkiismeretességet és kitar
tást igényel. Mily készületlenül lépnek pél
dául a fiatal leányok valódi hivatásuk kö
rébe, a házassági kötelékbe. Mit értenek 
háztartás, és neveléstanról áruisméröl, és 
élelmi czikkek bevásárlásáról és értékesíté
séről. A miveletlen szakácsné kire magát 
bízza, csak nem birhat belátásával annak 
mi szolgál a test egészségére! de egy miveit 
háziasszonytól manapság követelhető, hogy 
alapos ismeretével bírjon annak, mi törté
nik minden a tűzhelyen, mily táperővel bír
nak az ételek és mily alkatrészekből álljanak 
azok hogy ne csak Ízletesek, hanem táp
lálók is legyenek. A legdrágább és értel
metlen felkészítés által gyakran értéktelenné 
és élvezhetlenné válik.

A múlt hagyományait a mai divat fe
leslegessé tette; a mit anya, vagy nagy 
anya helyesnek találtak, ma a vegytan sza
bályai szerint ártalmatlannak ismertethetik , 
fel. Nagyon érdekes egy gondolkodó nő részé- | 
röl, a tűzhely, a főzésből ma már művészet > 
lett, melynek kettős feladata van, lehetőleg j 
jól és Ízletesen feldolgozni és a táperö kellő 
kizsákmányolásával mindenben gazdálkodni.
A természet ismerete szorosan összefügg a 
háztartási élettel: megtanítják a nőt taka
rékoskodni, a nélkül, hogy szűkölködnék, i 
élvezni pazarlás nélkül. Ismerni kell mind
azt, mi egészségünknek ártalmas lehet, 
hányszor van az e téreni könnyelműség, j 
vagy felületességnek káros következménye! | 
A természettan, vagyis a táplálkozás ter
mészeti kérdéseinek tanulmányozása, köte
lessége a nőnek, a mily kedvet tanúsít egy- 
egy Beethoven — szonáta betanulására, a 
mily könnyen tanulja a franczia nyelvet, 
éppen oly, sőt nagyobb joggal foglalkoz
hatnék a természettan népszerű kérdéseivel.

És még egy tudományt akarok felem- 
liteni, melyet nem lehet eléggé a nők figyel
mébe és méltánylatába ajánlani és ez a 
nemzetgazdaságtan.

Nagyon magas fogalomnak látszik e 
szó, majdnem sajnáljuk, hogy kimondtuk, 
de ha meggondoljuk, hogy mily nagy pénz
összeg forog a nők kezén, hogy számos csa
ládnál a férfiú egész keresménye a háztartás 
czéljából, a nők kezére van bízva, hogy a 
háztartás mértékétől függ igen gyakran a 
család jóléte és békéje, ha meggondoljuk, 
hogy a kellően alkalmazott takarékosság 
által, mily összeg lenne forditható a jövő 
biztosítására, — akkor ajánlatunk nem fölös
leges, mert az abban kifejtett nagyszabású 
elvek kellően alkalmazhatók. Takarékoskodni 
művészet; igen sok nő azt hiszi, hogy ö 
praktikus és mégis hiányzik nála a beosztás, 
a számítás és a kellő áttekintés. Gyakran a 
nő gazdálkodása valóban vétkes könnyelmű
séget árul el, tudja, hogy férje küzd és 
dolgozik, hogy nincs kész töke, csak a férje

napi keresményére 
gondtalanul élnek 
szanak abban, hogj 
tója, majd szerez, 
könnyű életet, a fé 
kozik, sőt a bűn 
panaszkodik és sir, „  
sokat, pedig a hiba nem kis részé benne 
rejlik. Már az iskolákban péld. a számtan 
előadása alkalmával meg kellene tanulnia a 
leányoknak, hogy bizonyos összegből bízó- 
nyos kiadásokat úgy mint fűtést, világítást, 
lakbért, stb. miként fedezhetni; akkor tudnák, 
hogy helyes számitás szerint, mi juthat szó
rakozásra, vagy divatos czikkekre. A nő 
éppen úgy polgárnője az államnak, mint 
polgára a férfiú, fői kell ismernie tehát hi
vatását és feladatát, melylyel annak, és 
egyúttal ezzel hazájának is tartozik, hogy 
azt híven betöltse. Igen, ez tanulmányt ké
pez, és ez az, mit röviden a nőnevelés érde
kében elmondani akartunk; képzelje min
denki azt hozzá, a mit még ennek keretébe 
beilleszthet. B. !•

Pécsi L apok.

van utalva, s mégis 
napról napra. Megnyug- 
T a férj a család fönntar- 

ég igy megszokván  ̂a 
■rj speculatiókba bocsát
ójára  lép; ekkor a nő 

okozza vagy má-

Vegyesek.
Három arab kereskedő szándékozik 

legközelebb monarchiánkba jönni azon okból, 
hogy itt a délarábiai kávénak piaezot te
remtsenek. Monarchiánk a múlt században 
jelentékeny mennyiségű aráhiai kávét im
portált Mokkából. Az elmúlt évben Arábiáink 
rendkívül kávétermése volt s ez okból kere
sik az aráhiai kereskedők az uj vevőket.

Nag y o n  f ontos  kérdés:  mennyit kell 
az embernek enni s inni? Orvosi tapaszta
latok kiderítették, hogy az egészséges em
ber rendesen egy huszadrész annyit eszik s 
iszik naponkint, mint a mennyit testi súlya 
tesz. Súlya pedig 100— 140 font közt lévén, 
5—7 font étel-ital (összesen egy nap untig 
elég. De még ebből is csak 1 font legyen 
hús, kenyér vagy más szilárd eledel. Az 
merő ráfogás, hogy az étkezés után sokat 
kell mozogni; nemcsak hogy nem kell, sőt 
határozottan ártalmas; azonban vacsora után 
tele gyomorral lefeküdni nem egészséges. 
S ezt jó lesz nettünk megjegyezni, hogy ne 
kínozzon minket a feleség örökös unszolásá
val: Mozogj már, sokat ettél!

K e r e s k e d ő i n k  f i g y e l m é b e .  A 
lisztnek az a tulajdonsága van, hogy nem
csak absorbeálja az illatot, szagot, hanem 
más, vele érintkezésbe jövő, vagy mellette 
fekvő tárgyak izét is átveszi. Gyakran meg
esett már, hogy egész vaggonrakomány liszt 
teljesen elromlott, mert szomszédságában 
voltak száraz halak, guanó, vagy más, erő
sen szagos tárgy. De nemcsak az ily szom
szédságra kell felügyelni, hanem arra is, 
hogy a liszt ne kerüljön marhaszállitások 
kedvére desinfieiált vaggonokba, mert a des-

inficiálás chlorszénnel történik, mitől nem
csak a liszt, hanem az őrletlen gabona is 
foghagymás ízt és szagot nyer.

Árfolyamok a bécsi áru- és érték-tőzsdén,
— m á rez . 2 8 -é n  d é lu tén .

1.
2.
3.
4. 
6. 
6.

7.
8. 
9.

10.
11.
12.
13. 
hí*
14.
15.
16.
17.
18. 
19.

(Távirat.)
Pénzbeli ! Áru

Magyar aranyjáradék 6  °/o . .
Magyar aranyjáradék 4 ° / 0 • •
Magyar papirjáradék 5 ° / 0 
Magyar vasúti kölcsön 
Magy. fóldtehermentcsitési kötvény 
Magy. fóldteh.-ment. kötvény zára
d é k k a l ..................................  •
Magyar szölődézsmaváltsági kötv 
Magyar nyeremény-sorjcgy-kölcsön 
Tiszaszabályozási és szegedi sors
j e g y ..............................................
Osztrák járadék papírban . .
Osztrák járadék ezüstben . .
Osztrákjáradék aranyban 
1860-íki osztrák állam-sorsjegyek
1 0 0  frtos ...................................

Osztrák-magyar bankrészvény . 
Magy. hitelbank-részvény . .
Osztrák hitelintézet-részvény .
Cs. és kir. a r a n y .......................
20-frankos arany (Napoleond’or) 
Német birodalmi márka . . . .

árfolyam.
118.40 118.60
87.10 87.30
86.60 86.80

132.60 133.—
97.25 98.—

96.— 96.75
96.25 96.75

117.— 117.50

109.— 10S.50
75.— 75.25
75.80 76.—
93.10 93.30

132.25 132.75
818.— 820.—
311.50 312.—
315.90 316.50

5.62 5.64
9.54— 9.55—

58.75 58.80

^ é c s i  s z íaaJa-áz.
Szerdán, márczius hó 29-én Szombaty Vilmos 

jutalmául adatik:

Borsszem Jankó
* és a repülő gombócz.

Eredeti látványos bohózat 3 szakaszban 
Telepitől.

Kezdete fél 8 órakor.

Laptulajdonos Ramazetter Károly. 
Felelős szerkesztő Bolgár Kálmán.

Nyilttér.

Egy nevelöné,
ki a magyar, német és franczia nyelv
ben — minden szükséges tantárgyban 
úgy a zongorában is alapos oktatást ad 
— ajánlja magát a tisztelt közönség 

figyelmébe.
Közelebbi tudósítást

„T. A .“
alatt a lap kiadóhivatalában.

T T Z J Lí

^  Van szerencsénk a t. ez? közönség becses tudomására hozni, hogy a helybeli piaczon, a Király
^  utczai 10. számú Dr. Schwarcz-íéle házban

4 K A L A P -  és  C Z I P Ő - T A R T
2  nyitottunk, melyben a legszolidabb budapesti, bécsi és külföldi gyártmányú férfi- és gyermek-kalapokat, vala- ^  
f l  mint férfi-, női- és gyermek-czipőket nagy választékban tartani fogunk. A

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

Krausz Sándor és Társa, w
Vidéki megbízások gyorsan és lelkismeretesen teljesittetnek. • ^  ^

Ramazetter K. könyvnyomdája Pécsett.


