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Csúfos felültetés.
(V.) Pécs szab. kir. város polgárait 

csúfosan felültették s ez a felültetés a 
városnak negyvenezer forintjába kerül. 
Valóban nem értjük, nem tudjuk elgon
dolni. mint lehet a város közönségének 
b izalm át, jóhiszeműségét tiszta lelkiis
meretiéi koczkára tenni, mint lehet hi
vatalosan egy negyvenezer forintos ál
dozat-hozatalába ugratni. Annyi bizonyos, 
hogy a posta- és távírda-igazgatóság 
elnyerése érdekeben, a negyvenezer fo
rintos áldozat biztosítására felültették a 
polgárságot s a többséget úgy ugratták 
bele a terhes határozat-hozatalba

Ha azt nem mondja a tanácsi 
előterjesztés, hogy van municzipium, 
mely hajlandó hasanló áldozatokat hozni, 
ha azt nem mondja Aidinger János 
polgármester, hogy a posta- és távirda- 
igazgatóság Nagy-Kanizsára terveztetett 
s hogy Nagy-Kanizsa minden lehető 
áldozatot hajlandónak Ígérkezett meg
hozni az igazgatóság elnyeréséért; akkor 
Pécs szab- kir. város közönsége nem 
hezitál, hanem azt mondja, hogy öröm
mel fogadja az igazgatóságot kebelébe, 
de egy árva krajczáit sem áldoz érette, 
hiszen állami hivatal a posta- s távírda 
igazgatóság, mely nem szorulhat muni- 
czipális szubvenczionálásra s különben 
is megérdemli a város, mert Pécs a 
Dunántúl legelső rangú városa. A tanácsi 
előterjesztésből s a polgármester szavai
ból azonban határozottan azt lehetett 
következtetni, hogy a kormány házal 
az államhivatalokkal s azt kérdezi a 
városoktól, hogy : ki ad többet érte? Sőt 
úgy látszott, mintha Nagy-Kanizsa lett 
Tolna az a város a ki többet Ígért, 
tehát nekünk pécsieknek még többet 
kellett Ígérni, hogy elnyerhessük az 
igazgatóságot. Így történt aztán, hogy a 
közgyűlés a negyvenezer forintos áldozatot 
megszavazta.

Felültették a várost!
Nagy-Kanizsa egy krajezárt sem 

Ígért az igazgatóságért. Az egész fur
fangos észszel kigondolt csiny, nem 
egyéb mint lépes vessző, melyen a 
közgyűlés többsége gimpli módjára rajta 
is ragadt.

Lapunk főmunkatársa, Yárady Fe- 
rencz figyelmeztetve lévén a felülte
tésre. irt Nagy-Kanizsára B á t o r  fi La
josnak. a ..Zalai Közlöny4* és a Zalai 
Tanügy*4 jeles szerkesztőjének s kérdést 
intézett hozzá, vájjon Nagy-Kanizsa 
yáros tett-e lépéseket a posta- és táv- 
irda-igazgatóság elnyeréséért ? s ha

te tt: minő lépéseket ? Igért-e anyagi 
áldozatot ? Erre a következő választ 
kapta : „Az egész ügy kacsa . Kanizsán 
a posta- és távirda-igazgatóság érdeké
ben semmi sem történt, se innen felfelé, 
sem felülről lefelé. Valaki valahogyan 
összetévesztette a megyei adófelügyelő
séggel, ezt óhajtotta egykor Kanizsa 
elnyerni és ezért ajánlatot tett, mi azon
ban hajótörést szenvedett.44 írt aztán 
Várady Nagy-Kanizsa város polgármes
terének is ez ügyben. Erre a levélre a 
következő választ nyerte : „Julius 31-én 
kelt, a polgármester úrhoz czimezett le
velét, annak távol léte alatt felbontván, 
van szerencsém értesíteni, hogy a posta- 
és távirda-igazgatóság székhelyének elnye
rése tárgyábani mozgalomról tudomásom 
nincs. Lengyel Samu, főjegyző.*4

Ezekből a levelekből napnál vilá
gosabban kitűnik, hogy Kanizsa érde
keltsége költött mese volt, melyet csak 
azért gondoltak ki, hogy a várossal 
elhitessék a hezitálás szükségességét 
s hogy rábírják a város polgárságát 
a tetemes áldozat meghozatalára.

Úgy látszik bizonyos urak ott fenn 
a városházán újabb kitüntetéseket, az 
érdem elismeréséül csillogó keresztecs- 
kéket szeretnének nyerni a „magas kor
mányától, hogy ilyen rósz játékra adják 
a fejüket.

Ez nem járja.
Pécs polgárai elég áldozatot hoz

nak a város emelése, gyarapítása, föl 
virágoztatása érdekében, mindenkor a 
Iegodaadóbb tevékenységgel igyekeztek 
a város javait előmozdítani; de már 
azt ne kívánják, hogy verejtékkel szer
zett filléreik árán váltsák meg az ér 
dem-kereszteket azoknak az uraknak a 
földekorálására, kik a polgárságot csak 
fejőstehénnek tekintik svállaikat lépcsőül 
használják fel.

Bizon-bizon, keserű ez a tapasztalat.
Hittünk a tanács előterjesztésének, 

hogy csakugyan más városok is hoz
nak áldozatokat, elhittük, a mit a 
polgármester mondott, hogy Nagy-Ka
nizsa ki volt szemelve, hogy tett igére 
teket s kisült, hogy az egész csak 
felültetés volt.

Nem igy kellett volna cselekedni; 
hanem lépéseket tenni a kormánynál, 
kérni s minden fát megmozdítani az 
igazgatóság elnyeréséért s meg vagyunk 
róla győződve, hogy minden anyagi áldo
zat nélkül vagy legálább is csekélyebb 
áldozattal megnyertük volna az igaz
gatóságot, mert az bennünket méltán 
megillet. De hál persze azoknak a bi

zonyos uraknak érdekükben áll a 
kormánynál „érdemeket14 szerezni; bele 
kellett tehát ugratni a város közönsé
gét a negyvenezer forintos költségbe.

Elmondták, kogy ilyen-olyan nagy 
haszon lesz az igazgatóságból, ennyit 
meg annyit költenek majd a hivatal
nokok s a forgalom új lendületet nyer 
városunkban. Tudjuk. Voltak itt már 
olyan állami hivatalnokok, a kik csak
ugyan teremtettek forgalmat, csakhogy 
váltóforgalmat. Belerántották a szegény 
polgárokat s aztán sírva nézhettek a 
pénzük után. Az állami hivatalnok — 
tisztelet az érdemes kivételnek — 
megcsinálja a nagy adóságot s egy 
szép napon elhelyezik az ország túlsó 
szélére s akkor üthetik bottal a nyo
mát. S ugyan ez indokkal számtalan 
magán-hivatalnak vagy intézménynek ig 
meg kellene adni a szubvencziót; még 
a czirkuszisláknak is, mert negyven 
személylyel, harmincz lóval jönnek és 
itt esznek-isznak — elősegítik a for
galmat.

Egy szó mint száz, csúfosan fel
ültették a várost.

Most már kiváncsiak vagyunk, 
meddig tart még a polgárság jámbor 
türelme?!

M egye i közg yű lések  lá to g a tá s a .
Látogassák-e vagy nem a megyei köz

gyűléseket. a bizottsági tagok, nevezetesen 
az ellenzéki bizottsági tagok: efölött most 
valóságos hírlapi harcz fejlődött ki. Kiindu
lásul az szolgált, hogy a baranyamegyei 
ellenzéki megyei bizottsági tagok mozgalmat 
indítottak a megyei közgyűlések sűrűbb és 
buzgóbb látogatása czéljából. Egyik ellen 
zéki laptársunk — az Egyetértés — a 
mozgalmat czéltalannak minősítette, mondván, 
hogy az elen/.ék úgysem tud semmit kivinni 
a közgyűléseken, ahol az történik, amit a 
főispán és pártja akarnak. Ezzel ellentétben 
Irányi Dániel, a függetlenségi és 48 as párt 
nagynevű elnöke helytelent! a visszavonulás 
taktikáját és ajálja a megyei közgyűlések 
sűrűbb látogatását. Irányi Dániel a követ
kezőkben okolja meg álláspontját:

Hogy a mai megye nem az többé, a 
mi 48 előtt volt. sőt hogy a legujjab törvény 
is, növelvén a főispán hatalmát, csonkítja 
a törvényhatóság hatáskörét, az kétségtelen 
és sajnos igazság. A függetlenségi és 48-as 
párt tőle telhetőiig ellenezte ezt, valamint 
azon régibb törvényeket, a melyek a megyét 
szükség nélkül kiforgatták intézményes ön- 
kormányzati természetéből s program inunk 
egyik pontja az elkerülhetetlen felügyelet 
fentartása mellett, a valódi önkormányzat 
helyreállítását követeli. Mindazáltal azt 
állítani, hogy a megyének már semmi 
haszna, mert semmi joga nincsen, túlzás 
nélkül nem lehet.

Az igazságszolgáltatásra való befolyását 
a bírák kinevezésével, igaz, elvesztette s e

részben csakis közvetve s igy is csekély 
befolyást g3̂ akorolhat a közigazgatási bizott
ság utján, a mennyiben ennek nemcsak a 
börtönöket megvizsáltatni van joga, hanem 
az igazságszolgáltatás terén szükségeseknek 
vélt javításokat is indítványozni a kormány
hoz intézett jelentésekben. Az is igaz, hogy 
a titsztviselök felelősségre vonása szintúgy 
meg van szorítva, részint a főispán, részint 
a közigazgatási bizottság javára. De azért 
fegyelmi vizsgálatot a törvényhatósági gyűlés 
is rendelhet el a törvénytelen eljárást követő 
vagy hanyag tisztviselők ellen, valamint 
viszont meg is jutáimazhatja nemcsak jegyző
könyvi dicséret, hanem ujjabb megválasztás, 
illetőleg előléptetés által is. Vagyona is 
van a megyének, a melyet kezel, nem csak 
székháza, kórháza, hanem különféle alapjai 
is : a melyek felett rendekezik. Adót is vet
het ki bizonyos megszabott czélokra, az 
állami adóknak 3, esetleg 5 százaléka ere
jéig, nemkülönben maga határozza meg a 
közmunka-váltság mennyiségét, s ezt is, azt 
is maga kezeli. Követeket ugyan nem küld 
többé az országyülésre, s ha azoknak utasí
tásokat nem ad, de a választókerületeket 
maga alakítja, a központi választmányt, a 
mely az összeíró küldöttségeket nevezi ki, 
maga választja. S fölülvizsgálja a községi 
számadásokat s általában ellenőrzést gya 
kőről a községi közigazgatásra nézve. A 
közegészség, a közmunkák, különösen az 
útépítés s bizonyos főkig a közbiztonság 
mezején is hálás tere van a megyének a 
a közállapotok javítására. Sőt az általános 
politikai kérdéseket is bevonhatja tanácsko
zási körébe, felterjesztéseket inétzhetvén ily 
tárgyakban akár a kormányhoz, akár az 
országgyűléshez s felhh hatván nézeteinek 
támogatására a*testvérhatóságokat is. Mindez 
pedig nem épen lényegtelen jog, nem meg
vetendő hatáskor, s mindenesetre érdemes 
arra, hogy azt a hazafiak betöltsék.

Az ugyan áll, hogy nem mindig az 
történik, a mit a törvény rendel s a közjó 
megkíván s hogy igen sok esetben a főispán 
önkénye döntő tényezőnek bizonyult, de azért 
nem szabad a küzdőtérről visszavonulni, a 
megyében csak oly kevéssé mint a községben 
a szolgabirák hatalmaskodása miatt és mint 
nem szabad az országgyűléstől távol maradni, 
daczáta annak, hogy itt csak az történik: 
a mit a kormány akar. Mert ha nem vihetünk 
is ki mindent, a mit jónak, igazságosnak 
tartunk, legaltbb megakadályozhatunk egyet 
mást, a mi az ország kárára válnék; mert 
ha nincsen ellenzék, ha nincs, ki szemére 
vesse a törvénytelenségeket szolgabirónak, 
főispánnak, vagy miniszternek, ezek bizo
nyosan még bátrabban fogják lábbal taposni 
a törvényeket. S ha reformeszméink nem 
találnak is viszhangra a többséggnél, lega
lább elvet jük a magot, a mely idővel kikelhet.

A kik 1848 előtti időkre visszaemlékez
nek, vagy legalább a történelemből ismerik 
azon korszakot, azok tudják, azt. hogy 48 
előtt is, a mikor pedig a megyei gyűlések 
tagjainak, vagyis a nemességnek sokkal 
könnyebb volt eljárni a gyűlésekbe, mint ma 
midőn a bizottsági tagok jó része az élet 
gondjaival küzdeni kénytelen, a gyűléseknek 
csakis első napján, a mikor t. i. politikai 
vagy egyéb fontosabb ügyek kerültek sző 
nyegre, vagy választásnak kellett történnie,

volt számosabb tag jelen, a további napo
kon ellenben egynéhány helybeli táblabirón 
kívül rendesen csakis a tisztviselőket lehetett 
látni. A kik ezt nem hiszik, meggyőződhet
nek az állítás valóságáról a Pesti Hírlap 
számtalan megyei tudósításából s nem egy 
vezérczikkéböi is.S meggyőződhetnek arról is, 
hogy akkor sem érvényesült mindig a több
ség akarata, még a hivatalok betöltésénél 
sem, a főispánok nem egy megyében fölébe 
helyezvén a maguk akaratát a közönség 
akarata fölé. A mint hogy az országgyű
lésen is nem vált mind az törvénynyé, a 
mit a megyei követek többsége követelt s 
nem orvosoltatott minden sérelem, a mit 
a főispánok vagy a kormányhatóságok 
ejtettek. S helyes lett volna-e e miatt visz- 
szavonului akár a megyei gyűlésektől, akár 
az országgyűléstől ? Nem-e azokon való 
részvét, a nemzet igazainak folytonos han
goztatása, a reformok szükségének szaka
datlan fejtegetése, tartotta fenn a nemzetbe 
az alkotmányhoz való hűséget s érlelte meg 
a haladáshoz való hajlandóságot? Nem ily 
módon vált-e lehetővé, hogy 48 bán minden 
nagyobb nehézség nélkül valósulhattak meg 
úgy a parlamentáris kormányredszer, mint a 
többi mélyre ható újítások?

A vagy azért, mert nem minden létesül, 
a mit az ellenzéki sajtó ajánl, és sok törté
nik , a mit méltán kárhoztat, le kell-e 
tennünk a tollat s kizárólag a kormánypárti 
vagy ultramontán írókra bízni a közvélemény 
vezetését ?

Mi részünkről a visszavonulás taktiká
já t csak oly esetben helyeseljük, a mikor 
oly kiáltó sértés követtetett el az alaptör
vényeken, s maga a szabad szólás is lehe
tetlenné tétetett, hogy az ellen a küzdelem 
hiábavaló s a teljes visszavonulás hatható
sabb tiltakozás bármely vitatkozásnál s a 
mely vagy visszaélésre kényszeríti a hatal
mat, vagy — ha kedvez az alkalom — az 
erőszaknak erőszakkal való megdöntésére 
készíti elő a kedélyeket. A jelen esetben a 
javaslóit strájkolás annál nagyobb hiba lenne, 
mert csak kedvező ürügyül szolgálna az 
anélkül is központosításra törekvő kormány 
nak, hogy arra a tisztviselők választásának 
megszüntetésével a végcsapást mérje, mond
ván : ime megkisérlettük az utóbbi időben 
hozott törvényekkel a közigazgatás javí
tását. de a közönség a helyett, hogy ehhez 
segédkezet nyújtott volna, teljesen visszavo
nult s igy nem marad egyéb hátra, mint 
hogy egészen magunk vegyük kezünkbe,* 
remélvén, hogy ez utón jobban fog sike
rülni a kívánt czélt elérni. S ha megteszi, 
nemcsak saját pártja, vagy legalább ennek 
zöme fogja helyeselni, maga a mérsékelt el
lenzék is saját szándékának megvalósítását 
fogja üdvözölni a tisztviselők kinevezésében. 
Hiszen nem szabad elfelejtenünk, hogy ezen 
lépést Tisza Kálmán maga előre jelezte azon 
esetre, ha, mint mondá, a múlt országgyü- 

I lés által alkotott törvények sem fognák a 
kívánt javulást előidézni.

Mi tehát mindezen okoknál fogva ellen
kezőleg arra intjük az önkormányzat minden 
őszinte barátait, hogy a bizottmányt ülése
ket minél szorgalmasabban látogassák s a 
közigazgatás javítására erejükhöz képest 
hatni igyekezzenek. így legalább, ha mégis 
bekövetkezik, a mire a kormány előbb utóbb

T Á R C Z A .
K e rtb en

Kertben, (ryep-áfcyra dőlve, hol 
Virág-leánykák dús csoportja áll ;
Reám ernyőkiat bársfalomb hajol,
S envelegve bókol szegfű, rózsaszál.
Versenyre kelnek illat, báj, szirom —
Engem megejtni vágyva — mind a hány :
3 e buv.hatast talán el sem birom :
Hahogy eszembe nem jutsz kis leány !

A rózsa szól: „Jer, balga ifjn, jer !
Pirosló ajkam édes méze vár.
Csókért ep-dve, hizelgésivel,
LAsd, itt mi rég csapong a lepke már !
Szellő simítja kelyhem bársonyát —
Avagy nálamnál szebbre lelsz talán . . . ?!“
$ már-már bivém ámitgató szavát :
Hahogy eszembe nem jutsz kis leány!

A liliom mond : „Oh na bigy neki!
Móló kecsével annyit lépre csal!
Alnok : ki önnön bajit hirdeti,
Fennen hivalgva hóditásival!
Nézd e kelte] csillámló szűz havát —
Avagy egyébiitt szebbre lelsz talán . . . ?!“ 
S* már-már bivém irigy, hamis szavát :
Hahogy eszembe nem jutsz kis leány!

A nefelejts meg: „Szép a rózsaszín.
Bíborban úszó, mint a hajnal ég ;
Harmat remeg a liliom szirmain,
Fehér hó üli tiszta kebelét:
Am Lennem a menny tükrözi magát — 
s ennél egyebütt szebbre lelsz talán . . . ?!“ 
n  mir*iníir Bivém édeskés, lágy szavát:
Hahogy eszembe nem jutsz kis leány!

Feltűnt előttem lenge termeted,
Mint tó vizén a csalfa bableány :
• » rózsa, liliom bája elveszett — 

olvadva arezod bársonyán 
N • nefelejts-szin égd csillagon 
Szebben mosolyg. sselidebb fényt lövet:
J-Ey-e leányka, szende csillagom!
Legszebb virágot hord a hív kebel . . . !

—y -*•

A z  ö zvegy  m enyasszony .
— Úgy ám Laczi komám ! Ha én hap 

tákot kiáltok: akkor stellungba vágja 
magát az egész v ilág!

— Igaz a Gyuri komám ! Hanem hát 
innánk még egyet, azután beszélnéd el ne
künk, hogy is esett meg az a híres hapták 
eset!

— Hapták ! Fegyverhez! Tölts ! Direk
ció a gyomor feneke ! és a pohárból álló 
fegyver összes tölteléke a gyomorba masíro
zott, mire Vargha Gyuri volt virtigei strázsa 
mester uram megpedervén bozontos hajszát, 
folytatá: hát azt a hapták esetet akar
játok ?

— Azt Gyuri komám!
— Nagy história volt az ! Paraszt haj

szál hija, hogy ott nem veszekedett !
— De elől kezdem a dolgot. Hát 

tudjátok mikor a burkns, tálján, muszka, 
meg a kutyafejü tatárok ellen harezoltam . .

— Csak talán nem egyszerre ? bátorko 
dék megjegyezni Laczi.

— Az ex-strázsamester lenéző tekintetet 
vet a közbeszólóra.

— Hát csak nem is egymásután! Nem 
értesz te ahhoz, mert te csak gyalogos fika 
voltál. De hadd folytassam. Egyszer a nagy 
tűzben úgy előrenyomultam, 'hogy kifogyott 
az orrom elől a sok ngrifüles Visszafordu
lok, hát látom, hogy a mieink már vissza vo
nultak, engem meg körül fogtak vagy har- 
minczan. Tudod komám egy huszár vilíásflös- 
tökre is felspékel busz harmincz kozákot s 
még a pipáját sem hagyja e miatt kialudni: 
de hát iszonyatos jó éle volt a kardomnak, 
sajnáltam ezekért a tuskókért megcsorbitam. 
Inkább összevagdaltattam volna magamat, 
semhogy karaomnat koptassam. De eszembe 
jutott, hogy van ott a kis Berettyó-vize Mel
lett egy kis fehérház : abban lakik az a kis 
leány, a kinek, — ha én itt veszekednék —

megrepedne a szive! Mikor ez eszembe ju 
tott már akkor csak úgy czikázolt felettem 
a sok panganét, én meg olkiáltom magamat : 
Hapták !

Az ebadták rögtön stellungba csapták 
magukat ijedtükben.

„Fegyverre! tiszte — legj!“
— Úgy fogadta komám az mind a kom

mandót, mintba a saját virtigli generálisuk 
állott vón’ előttük !

Én egyet kettőt, a miért rosszul csinál 
ták a kommandót pofon legyintettem. Ez
után kivertem a pipámat, megtömtem do
hánynyal, rácsiholtara. s lassan a többi ha- 
zámbeíiek után lovagoltam. Mikor messziről 
visszanéztem még mindig úgy álltak mint a 
csövek, vagy két mértföldnyiről kiáltottam 
nekik vissza, hogy „ruht!“ Ekkor mellém 
ugrat a főhadnagyom, ki vesz a mellénye 
zsebéből egy akkora medáliát, hogy mikor a 
mellemre akasztotta, kettőnknek kellett fog 
ni, hogy el ne ejtsük, olyan nagy volt.

— De hát íia olyan nagy volt, akkor 
hogy fért el a mellény • zsebbe Gyuri ko
mám ? legyeskedék megint Laczi.

— Mondtam már, hogy neked sütni való 
dunsztod sincsen a katona regulához. Hanem 
hát „Hapták !* — komám. Pohárhoz ! akarom 
mondani : Fegyverhez ! Tölts ! Tüzelj! ! 
(Tüzelt is már az a sok „tölts! a kopo
nyákban.)

— Folytassa Gyuri bácsi!
— Hol is hagytam el ? igen a medáliá 

nál ’ Hát annak a medáliának én nagy hasz
nát vettem később. Boroztam a főtiszt 
urakkal, mikor bejön egyszer a generális s 
azt mondja: No fiuk itt van egy burkus. 
Síkra akar szállni egy emberrel. Kinek van 
bátorsága meghalni a hazáért?* Még mi
előtt a tiszturak mozdulhattak volna, fel
ugrottam, kardomra csaptam. Itt vagyok én 
generális uram ! — Kiállottam a burkussal- 
placzczra. Ügy szerettem volna meghalni a ha

záért. De eszembe jutott, hogy nekem mát
kára van, a kiért élnem kell! No pedig h a , 
nekem élnem, akkor a hurkosnak halnia1 
kell!

Oda szólok a füles bagolynak: „Hej, 
atyafi, te süsd ki rám előbb azt a rozsdás 
hátultöltőt, majd én csak aztán kóstoltatom 
meg veled a puskára nyelét.

Vigyorgott a burkus, aztán rám lőtt és 
— eltalált: mellemet lőtte meg — a saját 
szerencsétlenségére, mert a golyóbis vissza | 
pattant a nagy medáliáról és úgy levitte a 
burkus fülhordozó koponyáját, hogy az 
hűtlenné válván a nyakhoz, a ló lába alatt 
járta a kalamajkát.

*— Most én kire süssem a puskámat ?
— Lődd ki a magad dicsőségére! mon 

dá nevetve a generális.
— Hanem, most már siessünk fiuk ! Elég 

volt az ivásból, pihenésből. Félóra múlva 
falunkban leszünk; majd ott pihenünk to
vább, lesz enni inni való az én menyasz- 
szonyomnál.

Útnak eredt Vargha Gyuri obsitos strá- 
zsamester meg a többi szabadságolt fika. 
Tartotta őket Vargha Gyuri, most gyalog
járó lovas huszár, olyan vitéz dolgokkal, 
hogy némelyiknek kedve szottyant vissza 
menni a harezba, hogy hadd csináljon ő is 
olyanokat

Elértek a faluhoz.
— Ej, de nagy világosság van az én 

Pannáméinál! fiuk, nem hallotok valamit? 
De bizony! Muzsikaszóval vigadnak ! Csak 
nem ? . . . s Gyuri egyszerre olyan bús lett, 
hogy szót se lehetett belőle kicsikarni; csak 
a fejét csóválta, meg bozontos bajszának le- 
kunkorodó végeit barapdálta. Nem lehet, az, 
hiszen itt a gyűrűje az ujjamon !

Egy düllöngözö alak botorkált előtte.
— Mi van ott atyafi ? — kérdé szó 

rongva.
Hát nem látja, hogy ház van o tt

— De a házban ? Lakodalom van ott ? 
Kinek a lakodalma ?

— N ini! hiszen te Vargha Gyuri öcsém 
vagy ! Hát biz te elkéstél, mert Cseresnyés 
Pistával mo9t üli lakodalmát a te mátkád, 
Biró Panna.

Gyuri megtántorodott. Panna hűtlen 
lett hozzá. Hozzá, ki úgy szerette; kinek 
ujjára 3 év előtt, örök hűség esküjével húzta 
a jegygyűrűt!

— Menjetek tovább bajtársak ; itt nem 
a mi napunk süt már, szólt busán s egymaga 
lép be a vigadók közé.

— Elfeledtél Biró Panna, elfeledtél en
gem ? I tt a gyűrű, a mit adtál, égeti az 
ujjamat !

Reszket a szép menyasszony, bámul a 
sokaság. Mindenütt néma csend, senkinek 
sincs bátorsága megszólítani, senkinek sincs 
ereje követni a távozót. Csak mikor egy erős 
durranás s tompa liörgés szakítja meg a 
csendet, akkor futnak ki a haldoklóhoz.

Velötrázó sikoly a menyasszony ajkán.
— Gyuri ! egyetlenem, hisz én csak té

ged szeretlek! Máshoz kényszerítve men
tem ! s a szép menyasszony rá borul, s mig 
a fehér patyolat menyasszonyi ruha vértől 
lesz pirossá, csókot nyom a haldokló ajkára.

— Köszönöm, — köszönöm, hörgé s át
ölelvén a más menyasszonyát, kiadta lelkét!

— Menyasszonyi fővel mást csókoltál 
meg, átok van ra jtad! kiált a vőlegény s 
elrohan.

A lakodalmi nép szomorú leverten 
oszlott szét.

A má9 menyasszonya magára marad 
régi, most már halott kedvesével.

S arra a jeltelen sírra, ott a temető szé
len, minden tavaszszal, egy szép koszorút 
visz egy fehérbe öltözött alak, — mint a nép 
nevezi; az özvegy menvasszony 1
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ugyÍ9 elszánja magát, legalább nem fogja 
azon vád terhelni őket, hogy az alkotmányos 
szabadság egyik biztosítékának elejtésében 
magok is részesek.

Budapest, augusztus 10. 1887.

A „Pécsi Figyelő" uralt heti száma 
közölte az „Egyetértés" azon czikkét, amely
ben e lap „Baranya tűnődése" czim alatt 
megemlékezvén a megyei bizottság tagjai 
körében megindult, felfogásunk szerint, fe
lettébb időszerű mozgalomról, hiú erőlkö
désnek jellemezte azon törekvést, amely a 
megyei bizottság több tagja által kibocsátott 
9 a lapokban is ismertetett felhívásban kö
rülményesen tárgyaltatik.

E czikk megjelenése óta két oldalról 
Í9 hozzászólottak a kérdéshez, s ha mind 
amellett még egy harmadik „tűnődő" is 
bátorságot vesz magának az „Egyetért*" 
szerint üres szalmát cséplő vállalkozás vé
delmére szót emelni: ennek magyarázata 
abban rejlik, hogy a válaszolók egyike, sem 
a helyi viszonyokkal, sem a kibocsátott fel
hívás történeti előzményeivel nem ismerős, 
azok másodlka pedig, bár intencziónkat szak
avatottan taglalja s lelkesen védelmezi, 
fővárosi újságban tévén közzé válaszát: 
czélszerünek gondoltuk az „ Egyetértést “ 
rendszerint nem olvasó közönség teljesebb 
tájékoztatása végett elmondani egyet-mást, 
a mi az említett hírlapi czikk némi czáfola- 
tával, s a vele foglalkozás két hírlapi köz 
lemény kiegészítéséül szolgálhat.

Mi azon tűnődők közé tartozunk, akik 
az „Egyetértés" szerint kerestük az orvos
lás eszközeit, de hamis nyomon indulván, 
azokat fölfedezni képesek nem valánk.

Tűnődőknek neveznek minket! Hogy 
miért ? nem értjük, hogy mi jogon, fel nem 
foghatjuk. Mert ha voltunk is, vagy lehet 
tünk tűnődök mindaddig, mig eszméink, alak
talan tömeg módjára, irány nélkül tévelyeg- 
tek a tépelödés zűrzavarában, mig felhívá
sunkkal a cselekvés küzdő terére ki nem 
állottunk; de az bizonyára már nem mond 
ható tűnődésnek, aki körülményesen előirt 
czélok felé törekszik, aki jövendőbeli mun
kásságának határait megjelöli s elősorolja 
szol eszközöket Í9, amelyeknek segélyével 
kitűzött feladatait elérni szándékozik. Ez 
nem tűnődés, hanem öntudatos cselekvés 
indítása, a melyért — kötelesség teljesítése 
lévén szóban — elismerésre ugyan nem 
számítunk, <!e némi eredménynyel biztató te
vékenységünk előleges és meg nem okolt 
elitélésére — még kevésbbé.

Az „Egyetértés" czikkirója azonban 
valóságosan tűnődik, mert megtagadja fel
lépésünk életképességét, hiábavalónak jelzi 
mozgalmunkat, de helyette jobbat, elfogad
hatót ajánlani nem tud.

Mi az ügyünk iránt érdeklődő közön
ségre bízzuk annak eldöntését, hogy vájjon 
az tünődik-e, a ki önzetlen ügyszeretettől 
áthatottan alapos művelés alá akarja venni 
a megyei közéletnek parlagon heverő talaját, 
vagy az-e, a ki annnál üdvösebbnek gondolja 
azt a megoldást, a mely a munkálkodás, a 
veszó'dés mellőzésével minket az eddigi meg
alkuvás, vagy a reménytelen lemondás kar
jaiba kergetnie.

Nincs jogunk a többször említett ve- 
zérczikk írójáról feltenni, hogy felhívásunkat 
nem elég alaposan olvasta el, de látva gon
dolatmenetét. indokolt azon következtetésünk, 
hogy nem ismervén elegendelőleg a helyi 
viszonyokat, felhívásunknak nagyobb tar
talmú jelentőséget tulajdonított, mint a- 
mennyire az a körülményeknél lógva igényt 
tarthat.

Mi nem állítottuk felhívásunkban, hogy 
jelenlegi bajaink fő oka abban rejlik, hogy 
megyei gyűléseink nem elég látogatottak, 9 
rögtön jóra fordulna minden, mihelyest csak 
a bizottsági tagok oda tömegesebben bejár
nának. — Mi a fősulyt egyátalán nem a 
tömeges bevonulásra fektettük ; erre is lehet 
szükség a maga idején, de igenis a tömörü 
lésre, az érdeklődés felköltésére és ápolására, 
amint ez felhivásunkban olvasható volt.

Az „Egyetértés" azt ajálja, hogy — 
nem lévén érdemes ebben a jelenlegi vár
megyében sokat vesződni — tűnődjünk to 
vábbra is, mig eljön a nagy vízözön, mely 
majd alaposan elsöpri a mostani állapotokat. 
— Törökh öz méltó észjárás, de mi nem in- 
stálunk belőle, mert gyakorlati érzékkel biró 
emberek nem jajszavakkal segitnek bajukon, 
nem végzethivó megalkuvással fogadják a 
bal helyzet keserűségét, hanem az árviz ellen 
gátot emelnek, a tüzet oltják s a kóros nya
valyák terjedésének alkalmas orvossággal 
veszik elejét.

Hogy kitűzött ezélunkat mennyire le
szünk képesek megközelíteni; az a jövőnek 
lefátyolyozott titka ; de akarunk dolgozni, 
bízunk erőnkben és bátorítást nyújt a jobb 
jövő reménye, mely remény nélkül az emberi 
nem boldogtalanságának mértéke már régen 
betelett volna.

El lehet talán mondani felhívásunkról, 
hogy formailag pongyola, szerkezetére rá
fért volna a szimitás, de a ki tudja, hogy 
mennyi idő alatt készül e felhívás és hogy 
mily czélra készült, az könyörületesebb bí
rálója leend annak az „Egyetértésinél. — 
Hiszen nem akart az sem irodalmi remeklés, 
sem akadémiai koszorúra vágyó pályamunka 
lenni, hanem csak az a jelszó, amely alkal
mas arra, hogy a rokonérzésüeket egymás
hoz közelítse s hogy ennek a feladatnak 
megfelelt, arról az eredmény tanúskodik.

A ezikkiró felhívásunk tartalmi érté
két túlbecsülte, mert mi abba csak körvona
lakat akartunk belérajzolni, de nem meg
állapodott testté vált programmot. — Nem 
dogmákat, csak irányt. — Szabatos prog
ram m megalkotása nem a kezdők joga, s 
n» m azok kötelessége. — Majd elérkezik 
annak is az ideje. Majd ha megérik a gyü
mölcs, mm fognak késni rzzal a nyilvános

ság elé állani, s akkor reméljük, hogy 
munkánk eredményét türhetőnek fogják ta
lálni még olyanok is, a kik nem várhatva 
be a dolgok rendes fejlődését, az éretlen 
gyümölcsbe időnek előtte belekóstoltak és 
azt — ők tudják miért — fanyarnak Ízlel
ték.

Ugyan ki merné a festőt, aki concep- 
tiójának még csak homályos körvonalait 
vetette vásznára, a bírálatnak ugyanazon 
mértékével illetni, amelynek jogosultsága 
kétségtelen akkor, amikor az egyes alakok 
keretükből kidomborodva, a színárnyalatok 
üde életével felruházva tárulnak a néző 
szemei elé.

Mi is igénybe vesszük és kérjük is a 
magunk részére azt a jóakaratu türelmet, 
mely a kezdés örömtelen küzdelmeit minden
kor joggal megilleti, s a mely nélkül sok
szor csirájában folytatnék el olyan működés, 
mely gondos ápolás, bátorító biztatás segé
lyével életerős szervezetté izmosodhatnék.

Az általunk tervezett fellépést és eljárást 
csalhatatlan csudaszernek mi se tartjuk, de 
megkíséreljük, mert azt valljuk, hogy ott, 
ahol kötelesség teljesítéséről van szó, jobb 
tenni, mint nem tenni.

Minket a törvény, meg a választók 
bizalma nem azért küld a törvényhatóságok 
gyűlésébe, hogy oda el ne menjünk, hanem 
azért, hogy ott jogainkkal éljünk s köte
lességünket lel7̂ ismeretesen ellássuk.

Az orvos sem állhat mindig jót azért, 
h'-gy orvosszere legyőzi a betegséget, de 
azért csak mégis gyógyít, mert hiszen tudo
mánya csakis sok hol jól, hol balul elsüli 
kísérlet eredményéből áll. Egyik betegének 
a hideglelés ellen használ a káposzta is, a 
másik meg belevész az ilyen gyógyítás- 
módba. — Lehet, hogy más megyében 
használna a passivitás, nálunk nem, azt a 
közelmúlt és a jelen bizonyítják. Lehet, 
hogy vállalkozásunknak nem lesz meg óhaj
tott sikere, de ez még egyrészt bizonytalan, 
más részt, nem is elég ok arra, hogy tovább 
bóbiskoljunk, mig majd összecsap fejünk 
felett az állami mindenhatóság rohanó ára
data.

Honnan mentheti az „Egyetértés" azt 
a jóslatszerü kijelentést, hogy fellépésünk
nek semmi haszna sem lesz, nem tudjuk. — 
Hiszen már az maga is haszon, ha az eddigi 
terjedés helyébe elevenebb életműködés biz
tosítékait állíthatjuk ; ha a bizottság és a 
nagy közönség érdeklődését felkelthetjük, 
az önkormányzatnak még meglévő funktiója 
iránt.

Mindenesetre jobb, okosabb eljárás ez 
annál, a mely azért, hogy a megye hatás
köre megcsonkittatott, a még meglevőt is 
ellöki magától, azon hamis elvnél fogva : 
vagy mindent, vagy semmit. Mert a megyei 
önkormányzatot érdeklöleg ilyen elv nem 
csak, hogy nem jogos, de határozottan 
vétek annak hirdetése is.

Mi nem hódolunk ezen elvnek, mert 
habár fájó szívvel constatáljnk, hogy ön- 
kormányzati jogaink érzékeny csorbulást 
szenvedtek, még se tartozunk azok közé. kik 
a közügyekben való részvételnek utolsó me
nedékét önkezükkel akarják ledönteni.

Ha kevés jogunk van, e körülmény 
inkább a i.a  buzdítson, hogy e kevéshez 
annál szivósabbau ragaszkodjunk ; s mert 
ez a felfogás helyes, azért a ezikkirónak a 
czigányról és koplaló lováról vett példabe
szédét tel jes joggal hisszük ellene fordítható- 
nak : Ajánl ugyanis nekünk passivitást, de 
elfeledi, hogy ilyen abraktól se tágult még 
ki a bőre senki lovának.

Kevés az a jog, melyet ma még kezé
ben tart a megyék bizottsági közgyűlése, 
kevés, de nem értéktelen. Mi e keveset is 
megakarjuk becsülni s nem szándékozunk 
azt, mint szétioi.csolt limlomot eldobni, mert 
könnyen akadhat egy „kegyelmes" régiség
gyűjtő, aki ünko:niányzatunk elhányt fosz
lányait az állami mindenhatóság számára 
szorgosan összegyűjti, a belőlük gyúrt papír
ra majd kiállíttatja azt az utolsó okiratot, 
a melynek végén az szokott kivántatni, 
hogy : „az örök világosság fényeskedjék 
neki."

Mi jó eleve megfontoltuk mindazt, 
a mit a ezikkiró a mai megyéről avatott 
kézzel irt és elismerjük, hogy az általa 
vázolt kép, rikító színei daczára — sajnos 
— nagyon Í9 hű De mindez nem képes 
minket arra hangolni, hogy naplemente előtt 
elüljünk. Mert az tagadhatatlan, hogyha be 
kell követktznie a megjósolt végső vesze
delemnek, akkor is helyesebb, ha az minket 
teljes fegyverzetben védelemre képes éperö- 
ben talál.

így legalább akad majd ember, aki 
szembeszáll a sebes áradattal s az utókor 
nem bélyegezhet meg minket olyan jellem
zéssel, hogy elpusztultunk azért, mert amikor 
a gáton kell vala őrködnünk, otthon tépe 
lődtünk és gyáván siránkoztunk sorsunk 
mostohasága felett.

Egy példabeszéddel végezzük. Egy ke- 
leti nép közmondása szerint többet ér egy 
borsszem, mint egy kosár tök. Ha csak 
annyit lendíthetünk a közügyeken, mint a 
borsszem az ételek izén, többet végeztünk, 
mintha csak sopánkodnék s elaluszszuk a 
di ága időt, mely ha elfut, vissza nem tér 
soha.

Ne engedjük hát lehűteni lelkesedésünk 
nek mo9t gerjesztett tüzét, küzdjünk a kö
zöny ellen és ne tartsunk se a vádaskodástól, 
se a gúnyolódástól épen semmit se.

A közügynek minden igaz barátját 
pedig arra kérjük, hogy bizalommal és 
rokonszenvvel fogadják tetteinket , eret 
nyújtva ekként minekünk azon küzdelemben, 
melynek egyetlen czélja úgyis csak a közjóiét 
előmozdítása.

Dr. Czirer Ákos.

.PÉCSI FIGYELŐ..

A  m ohács i győzelem  em lékünnepe.
Csütörtökön ünnepi díszbe öltözött^ a 

mohácsi pályaudvar, zöld galljak, megszám- 
Jálhatlan zászlók éke tette azt ünnepivé. 
Délutáni 1 órakor a vaspálya- és gőznajó- 
állomás környéke egészen megtelt várako
zókkal ; kocsik, fogatok robogtak, kiváncsiak 
tolakodtak, rendezők sürögtek, forogtak, a 
mozsarak durrogtak, szóval meglátszott, 
hogy fogadtatás készül. Mintegy félórái 
késes utáu megérkezett a pécsi vonat, 
magával hozván a többek közt Kardos 
Kálmán főispánt, Upiis, távírda és posta
igazgatót, Aidingert, Pécs polgármesterét, 
Baranyamegye főjegyzőjét stb. A kiszállásnál 
Stájevics János, Moiiáes város bírája fogadta 
a város népe nevében a vendégeket. A 
kivonultak közt láttuk Rónay Sándor pré
postot, segédlel készeivel, Sey Lajos főszolga
bírót, Németh Lipótot, az ünnepély-rendező 
bizottság elnökét, számos nemzeti színű 
kokárdával díszített rendezőt s Mohácsnak 
csaknem összes iutelligencziáját. Stájevics 
üdvözlő beszédére Kardos főispán s az 
ünnepély egyik védnöke szívélyes szavakban 
válaszolt, kedves kötelességének jelezvén az 
ünnepélyre való eljövetelt s köszönetét 
fejezte ki az impozáns fogadtatásért. Hosszú 
kocsisor kisérte ezután, a mozsarak folytonos 
durrogása közt, az ünnepély rokonszenves 
védnökét a városba, melynek főbb utczái 
lobogó-díszben pompáznak.

Az ünnepély e napi kiemelkedő pontja 
iránt, mely alatt a múkedvelő-elöadas ér
tendő, a képzeihetienségig nagy volt az 
érdeklődés. Már kora délután sűrű soaasag 
lepte el a kör udvarát; 5 órára volt kitűzve 
a pénztárnyitás, a mely időre oly iiarcziassá 
lett a jegy keresők hangulata, hogy valóságos 
ostromot intézett a szegény péuztáruok 
ellen. Minden jel arra mutatott, hogy a
sziui előadáson oly nagy közönség lesz jeleu, 
a minő még nem volt a kör termeiben.

Ugyan e nap délutánján tartotta a 
szobor-uizottság értekezletét a kaszinóban, 
mely körülmény szorosan nem tartozik 
ugyan az ünnepély keretébe, de megemlé
kezzünk róla, mert érdekes világot vet a mo
hácsi szobor ügyre.

Az értekezletet Stájevics Pál, a bizott
ság veterán elnöke hívta össze. Megjelentek: 
Kovácsics Márián, ferenezrendi zárdafönök, 
Stájevics János, városbiró, Németh Lipót, 
Varga Alajos, Margitai Péter és dr. Tárnái 
Károly ügyvédek, Lenkei Lajos és Feiler 
Mihály a pécsi sajtó részéről. Megtudtuk ez 
alkalommal, hogy Kovácsics Márián zárda- 
főnök 247 írt 80 krt kezeltet takarékpénz- 
tárilag, az iparos olvasókör gyűjtése pedig 
140 frt. Ekkor aztán Lenkei, a „Fünfkirchner 
Zeitung" szerkesztője tett jelentést arról, 
hogy a pécsi hírlapírók Várady Ferencz 
vezetése mellett műkedvelő-előadást rendez
tek aug. 6 . és 7. napján s ezen előadás 
tiszta-jövedelméből a Mohácson emelendő 
szobor javára 200 forint jutott, mely össze
get azonnal a bizottságnak át is adta a 
hazafias pécsi sajtó küldöttje. Nagy hatás és 
éljenzés kisérte e szép összeg átadásának 
jelenetét. A bizottság felkérte Lenkeit, hogy 
úgy a pécsi sajtónak, mint azoknak, kik 
színi előadáson tényleg közreműködtek, a 
bizottságnak és Mohács városnak hálás 
köszöuetét meg vigye.

Alig lett vége az értekezletnek, már 
is a színházba kellett sietnünk. A közönség 
a kör „nagy“ termét minden zugában csak
nem a faldöntésig megtöltötte. Oly nagy 
volt a beözönlő sokaság, hogy lehetetlen 
volt — úgy szólván — a megvásárolt he
lyeket megtalálni. A vendégek tiszteletére 
a rendes körszékek előtt kényelmes, puha 
zsöllék voltak diszülésül állítva. A Pécsről 
és a vidékről érkezett vendégek csaknem 
mind megjelentek a szinielöadáson. Pontban 
1 a 8 órakor gördült fel a függöny. Az 
előadást dr. Váradi Antal „Múlt és Jelen" 
ünnepi prológjával kezdték. A költő versei 
s hazafias, szép gondolatai nagy hatást 
gyakoroltak a közönségre. Funták Etelka 
(a jelen) impozáns, szép alak, gyönyörű 
banghordozással 9/avalt; nem kevésbé csinos 
alak volt Palasovszky Erzsiké (a múlt), ki 
szintén a szív hangjain beszélt. Kár volt — 
s ez a rendezőség hibája — hogy e két 
nemtő egészen modern-toiletteben s teremben 
játszták le az . . . allegóriát. A bevezető
játék után Csiky „Petneházy“-ja adatott s 
mondhatjuk : meglepő sikerrel. Palasovszky 
ezen darab előadásánál már jóravaló, ügyes 
rendezőnek bizonyult. Az előadás kiemelkedő 
alakja is ö volt Petneházy szerepében, 
talentummal játszott. Mellette Andrits Tiva
dar tűnt ki Máriássy szerepében. Deli, 
levente alak, szép játélía hatott.

Rokonszenves alakok voltak még külö
nösen Goldarbeiter (Ottlyk) Breyer (Krakó) 
Gaál (Techmann), Jankovic9 Dusán (Van- 
bonne) ; Loechert (lotharingi herezeg) korhű 
kosztümben, Philiff (Gábor barát) Klómbauer 
(Neuburg herczeg) stb. A hölgyek: Linger 
Laura, Pasztrovies Kaiolin, Reiner Laura, 
Palasovsohy Erzsiké. Az előadás jövedelme 
288 forint.

Az emléknap reggelén 5 órakor riadó 
ébresztette fel Mohács lakóit. Harsogó réz 
trombiták szóltak, a taraczkok újólag meg
szólaltak. A lakóság persze jobb szerette 
volna magát a pécsi katona zenekarral fel
ébresztett, de hát ha némely urak ily haza
fias alkalmakkor is csak „pénzt" akarnak, 
még pedig annyit, hogy azt oly szegény 
rendező bizottság mint a mohácsi, nem bírja. 
A pécsi dalárda is elmaradt.

A kivonulás a tábori misére impozáns 
volt, Mohácson ilyent még soha sem láttak. 
A megyei bandérium festői öltözékében, a 
főispán, Pécs polgármestere, a megye kül
döttsége fényes díszben. A harangok zúgtak, 
a zene szólt. Ezer és ezer ember vett részt 
a kivonulásban. Gyönyörű látványt nyújtot
tak az ipartestületek lengő, feldíszített 
zászlóik alatt. A tábori mise visszavarázsol

200 esztendő előtti időkre, midőn e belatha- 
tatlan síkon dörgő tt  az ágyú moraj, s z a g o k  
a harczi mének, hangzott győzelmes — Jézus 
— kiáltása a keresztény seregnek.

A „Bögrét" jó mély völgyben terül el, 
pompás festői látvány tárult a néző elé, 
ha a tábori mise népét, sok czimu libegő 
zászlóit, az oltárhelyül szolgáló sátor 
kápolnát, a kocsitábort szemlé te a közeli 
dombos magaslatról. Megható, lé eknngató 
volt hallani az isteni tiszteletre gyűlt ahitatos 
sokaság zsolosmáit a távolból, a hármon ram el
ható hangját, ha hozta a lenge iuvalóm. „Emlé
kezzél Magyarországról, mi édes hazunkról 
refrainű ének nem egy férfiúnak sajtolt ki 
könyeket szeméből. Lauffer Ödön, belvárosi 
kántor, derék énekesnek bizonyult be újólag, 
ki az összes megjelent notabilitások figyel 
mét magára vonta brilliáns énekével.

A gazdag szőnyeg falú sátor-kápolnában 
fölállított oltár soklángu gyertyával, a miséző 
papság pompájával áhítatra keltette a lelket, 
megmagyarazhatlan, jóleső, magasztos érzel 
ineket támasztott a szívben. Soká, nagyon 
soká fog élni mindenkinek emlékében az a 
hatás, melyet ez a vallásos szertartás 
támasztott benső világában.

A misét Troli Ferencz pécsi kananok 
mondotta, Rozmanich Tiniót kegyesrendi 
tanár, Ujváry Miklós, mohácsi segédlelkész 
és mások fényes segédletével. A notabilitások 

sátorkápolnában foglaltak helyet, kik 
között a föntebb említetteken kívül ott 
láttuk a Mohácsra nem rég érkezett 
huszárszázad parancsnokát, Forray Iván, 
Kis Aladár íoszolgabirákat, Rónay Sándor 
mohácsi prépostot, Kisfaludy Pált, az 
Albercht uradalmak küldöttjét, Nagy Jenő 
megyei ügyészt, Vaniss Sándor s Koszits 
Kamill megyei aljegyzőket stb.

A mise után harsogó zene mellett 
gyalog vonult be a főispán s kísérete a 
néppel együtt a kaszinó helyiségébe, hol a 
diszülés volt megtartandó. Emberáradat vette 
körül a kaszinó épületét s árasztotta el 
annak parkját; a termekbe sokan bár, de 
mégis csak fogyatékosán juthatott be az 
ünneplő nép. Német Lipót elnök 11 óra 
körül szép, átgondolt beszéddel nyitotta 
meg az ülést. Előadta a többek közt az 
ünnepi bizottság működését és köszönetét 
fejezte ki a védnököknek, a megyének, Pécs 
sz. kir. városának, a káptalannak, a megjele
nésért s illetve a maguk képviseltetéseért.

Ezután Baranyamegye főjegyzője állt 
föl és mondotta el „dikczió"-ját, melyet 
alább egész terjedelmében közlünk.

Mélyen tisztelt ünneplő közönség! A 
200 esztendő melynek ma fordulóját tartjuk 
k’s idő a történetnek, de oly nagy a rövid 
életű embernek, hogy emlékezésünk Írott 
följegyzések nélkül hagyomány utján odáig 
alig érne. A szájról szájra hagyott említések 
gyér világítása mellett e nap jelentőségét 
kellően méltányolni semtudnók. A nyomozás, 
az adatok gyűjtése a történeti tudomány és 
irodalmi fejlesztése hazánkban oly lendületett 
nyert, hogy az elmúlt események méltatása 
emlékük megújítása neme k a müveit, de 
a műveltséget szomjazó eml knek is mint 
egy közobajtásukká vált. u /  óhajtás ve
zérelte Mohács város lt.íe s  lakósságát 
is mikor a 200 év előtt történt nagy 
fontosságú ütközet és győzelem napját az öröm 
jeleivel az öröm nyilvánításával megülni 
kívánta, amaz előbbi gyászos ütközet enyhí
téséül, melynek említésére még ma is 
kimondhatatlan keserűség fogja el a magyar 
szivet, mert az az ország, melyet az A i pád 
házbeli királyok építettek, akkor dőlt romba 
és a maga eredeti valóságában, teljeségében 
többé föl nem épült.

Igei. az 1526. évi aug. 29-ikén történt 
mohácsi vereséggel Magyarországnak egy 
uj korszaka kezdődik, korszak, melyet szó 
soha el nem mondhat, toll le nem irhát, 
festék le nem festhet, melyet igazán csak 
a mi hangtalan földünk tudna elbeszélni, 
mely a férfiak és hősök vérét az özvegyek, 
árvák könyeit a rabszijra fűzött nyomorultak 
kínos verítékét itt az elpusztított helységek 
hamvát magára terítette. Az a korszak 
kezdődik, melynek egyik befejező inkább a 
befejezést kezdő jelenete volt azon másik 
ütközet, melynek ma napját tartjuk. Az a 
korszak kezdődött mikor a nyugati határ 
a keleti határral ismételve találkozott 
hazánk térségein, vagyis érthetőbben mikor 
a kereszténység a mohamedánismussal 
küzdött itt egymással az ország birtokáért 
mint egy kéz, és valjuk meg őszintén, hol 
az egyik hol a másik féluek önként fülajánlt 
prédáért. Az egy Zrínyi Miklósnak, a 
költőnek lehetett a szivébe zárt czélja, hogy 
az ország a két áramlat között sziklaként 
önmagában megállaasson. de mondatához 
képest: „Sors bona nihil aliud," a sors 
másként határozott. Azt határozta, hogy 
a két versengző fél között a nyugatiak 
legyenek a gyóztessek és ez másként nem 
is lehetett. A magyar nemzet akkori nyo- 
morodottsága daczára János királynak soha 
meg nem bocsátotta, hogy Sulimáu előtt 
annyira meg alázta magát, hogy állí
tólag neki kezet is csókolt volna. János 
király meghódolása ugyancsak itt a mohácsi 
mezőn az u. n. batad* rabon történt. A 
töröl: és magyar nemzetnek megkisérlett 
szövetsége oly kevéssé lehetett maradandó, 
a mily kevéssé fest meg Jézus tanítása 
Mohamed tanításával. Ne kérdezzük azonban 
miként gazdálkodott az a ki a török helyére 
ide nyomult, ne kérdezzük ma. Ma örömet 
üljünk és mindenek előtt a százados 
nyomástól megszabadult lélekzésre hajoljunk 
meg 0  Felsége trónjának, ki királyi 
esküjével tartja országunkat azon módok és 
törvények szerint, melyeket vele együtt 
önön magunk alkottunk, hogy a 200 év 
előtti napok jelentőségét megérthessük, 
néhány pillantást kell vetnünk az előző 
eseményekre. Három név jelzi, hogy a török 
erő tulmarása már hatalmának teljeségében 
is kellő gátakra talált. Hunyadi János,

' Sobieszki János és Savoyai Eugen, ltt- 
történetet Írni, az elmúlt eseményei*! 
beszélni fognak, e három alak tündéi! 
fénye ragyogni fog, nemzedékről nemzedék* 
szálljon emlékük tisztelete, tettük dicsőség

A harmadik még nem domborodott volt 
ki akkor, mikor a ma ünnepelt Útközéé 
történt, az vetette reá az első sugarait 
Bécsnek 1683, szept. 12. Sobieski Jáö(̂  
lengyel király segítségével történt fölmentéi* 
Buda várának 1686. évi szept. 2., Pécŝ L 
okt, 22., Siklósnak okt. 24., Kaposvárnak 
nov. 12. történt elfoglalása után a torok 
erő megyénkből kitakarodott és már ^  
szélei Eszékre és Szigetvárra támaszkodott 
Károly loth. herczeg, Lipói császár  ̂
király főhadvezére 1687, évi jun. hóban Bőd* 
várának megerősítésével foglalatoskodott 
mikor hirt vett, hogy Péterváradról 
várának fülmentésére nagyszámú török tad 
kelt á t a Dunán, lefelé sietett tehát, hogy 
a Nándorfehérvárból kirándult SulemaJ 
nagyvezért megelőzze és az Eszéknél álló török 
dandárt elszigeteltségében megsemmisítse 
Útjában Bajánál és Mohácsnál a Dunán 
hidat veretett, hogy a bajor választó fejedelem 
és Lajos badeni őrgróí hadai vele egyesül 
hessenek és ezen mohácsi tette nagyrészt 
lehetővé az utóbb bekövetkezett fényes 
győzelmet. Junius vége felé a nagyvezér 
Péterváradnál, Károly herczeg pedig Dárdánál 
állott, hol utóbbi jul. 24-én a dárdai hídfőből 
a janicsárokat kiugrasztotta és az eszéki R 
híres hidat felgyújtott malmokkal tetemesen 8 
megrongálta, s innét a Dráva halpartján R 
felleié Szt. Mártonig vonult, hol jun. 12 én I  
hadával a Dráván átkelt, itt julius lóén $ 
a bajor választófejedelem 4 ezer em U 
berrel egyesült vele Valpónál, melyet 8  
azonban bántatlanul hagytak, .-gyenesen 8  
Eszéknek tartottak, de Eszék ellen egy 8  
erős kémszemléuél nagyobb próoát nem I] 
tehettek, mely alkalommal gr. rá!.! Ferencz I  
elesett. Ezen sikertelen kísérlet után a 8  
hadak a mely utón mentek, a Dráva bal 8 
partja mőgé visszavonultak és julius 25 én I  
Siklósra értek. A nagyvezér az alatt az I  
eszéki hidat helyreállította, a Dráván átkelt I  
és Baranyavárnál tábort ütött, honnan a f 
szigetvári őrséget kitartásra buzdította. I  
Károly herczeg a mohácsi hidat féltette, I  
melynek oltalma csekély számú német I 
gyalogosra és magyar lovasokra volt bízva, 
arra felé sietett Siklósról és julius 31-én 
a Kera8Ícza bal partján a nagyvezér 
rel szembe hasonlókép tábort ütött. Egy- ! 
mással 6 napig farkas szemet néztek, 
de meg nem ütköztek; Károly herczeg j 
azután táborát Mohácsra tette át oly re- £ 
ménységben, hogy a nagyvezér őt követni I  
fogja, ez azonban meg nein mozdult; Károly I  
herezeg 3 nap mnlva azt határozta, hogy I  
a Dunán át kel de előbb Siklósról és Pécsről I  
a helyőrségeket kivonja és e várakat légbe I 
röpíti. Mikor aug. 11 én Siklós felé indul- I  
tában Nagy - Harsányig érkezett, a török I 
ezen mozdulatban futást látott, Baranyavári I 
táborukat elhagyták és a herczeg hadai I 
nyomába indultak. Másodnap aug. 12. a I 
török had már szemben állt Károly herczeg I  
hadával. Nagy Harsány, Lapá; csa és Villány I 
között folyt le az ütközet, mely a török I  
had teljes megsemmisítésével végződött volna. I  
ha a megkeritésre kitűzött Dunevald Abnok I  
el nem késik. Károly herczeg és Savoyai I  
Eugen személyes bátorságukkal tüntették I  
ki magukat az ütközetben, utóbbi vitte meg |  
Bécsbe a diadal hírét. Egy elesett magyar 1 
ezredes Mohácsra vitetett, hol az itteni török I 
mecsetben eltemettetett, ki volt ezen magyar I  
vitéz, eddig feledés homálya borítja s ezer I  
török maradt a csatamezőn s a fogságba I  
jutott. A keresztények vesztesége alig volt I  
1000 főnyi. A zsákmány lőszerekben oly I  
roppant volt, hogy ezt némelyek 5 millióra 2 
becsülik. Zsákmányul esett a nagyvezér 14 I  
tornyos aranygombos sátora, mely a választó S 
fejedelemnek jutott. Mig a loth. hg. a török I  
tábori irodát tartotta emlékül. Ezen sátor- I  
bán tarta to tt másnap a hálát adó tábori- I  
mise a nagyvezér pedig Battyáni és Kaprara I  
által űzetve az ütközet utáni éjjel Eszékig 1 
hátrált. Ez röviden az ütközet története, I  
melyben hagyomány szerint a szentkirályi I  
nemesek is rész'; vettek volna. A mi örömet 
keltett a gyöze em híre Mécsben, oly levert
séget okozott Konstantinábolyban. S ha 
nem volt is oly nagy jelentőségű, mint az 
1697. volt zentai, de vidékünkre nézve oly 
fontosságú volt, hogy teljes okunk van a 
napot mint Baranyának török járom alóli 
felszabadulását ünnepelnünk. Ez évben 
ugyanis Eszék és 1689-ben, Szigetvár is a 
keresztények kezébe került. Ezen győzelemnek 
azonkívül még az az eredménye is volt, 
hogy Apaffy Erdélyi fejedelem magát a 
porta fenhatósága alól kivonni és Lip°4 
császárral alkudozni kezdett, hasonlókép 
hódolva a történeti kényszerűségnek, ang- 
13—14. kinyugodta magát a győzösereg. 
mialatt a vezérek közt visszavonás tört ki 
és ahelyett, hogy egyesült erővel a törököt 
újra űzőbe vették volna, a bajor választó 
fejedelem és Lajos badeni őrgróf a tábort 
elhagyták és bécsbe mentek aug. lo. a2 
összes hadak a mohácsi hid leié takarodtak. 
Károly hg. Lidával átment a Dunán lefelé 
Apatinig, a I irt költve, hogy Temesvár télé 
indult és már közel volt Péterváradhoz, 
midőn hirt vett, hogy nz általa Slavoniáb* 
küldött Duveráld, okt. 17 ig Eszéken kívül 
több várost vissza foglalt.

Ez röviden az ütközet története.
Mielőtt egyszerű beszédemet befejezem, 

mély fájdalommal emlékezem meg a város 
szülöttjéről, ki legméltóbb, leghivatottahb 
lett volna a mai nap jelentőségét mcltá- j 
nyolni, k nek gyászos halálát nemcsak 
országos, de különösen megyénk történet
írása pótolhatatlan veszteséget szenvedett 
Hatos Gusztávot értem; áldott legyen emléke.

Befejezésül ismét Németh szólt, köszönetét 
mondott a szónoknak, indítványozta, hogy 
beszéde kinyomassék, s végül köszöneté 
mondott a „sajtó“nak, melynek legel*0

_________________ augusztus ÍUr,
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irban lehet köszönni az emlékünneP fényes
sikerét.

Délután 2 órakor az iparos olvasó- 
• írben 200 teritékü gazdag bankett volt. 
1 menü ez volt: barna és ragout leves, 
isiett, lében sült, rétesek, többféle pecsenye, 
különféle salátákkal, csemege, fekete kávé, 
Ljrok s pezsgő. Beszédeket mondtak: u 
'-ispán őfelségeikre nagy hatással, a beszédet 
. lakomára gyűltek állva hallgatták meg; 
Vénietk a védnökre, a nap jelentőségére 
Varga Alajos, a vendégekre Stájevics város 
bíró, a sajtóra dr. Tauszik Emil Németre.

4 óra után kezdődött a nép nagy 
részvéte mellett a népünnep. Volt karómászás, 
k u ty a  verseny stb. Játszott czigány, dudás, 
tamburás. A nép között bor, húsféle és 
rémivé osztatott szét. A mulató nép han 
gulatá kitűnő volt.

Edte tartatott meg a tánczestély, 
melynek lefolyásáról lapunk jövő száma 
kimerítő tudósítást hoz. T. K.

A  m a g y a r fü rd ő k .

Ha nem volnának hírlapi nyári kacsák, 
azéit a hírlapok hasábjai nem maradnának 
üresen. Minden hasábocskát, a mely veszé- 
iveztetve van. hogy üresen marad, megmenti 
a — türdölevél, jöjjön akárhonnan.

Es micsoda kiméletlenséggel vannak 
megírva ezek a külföldről jövő fürdő le
velek !

Leplezetlenül kiírják, hogy például 
cjben a cseh lürdöben hány magyar orszá
gos képviselő, hány nagykereskedő, hány 
gavallér, hány államhivataluok — és ezek 
Között hány magyar miniszteri osztálytaná 
esős költi a pénzét.

S ezek az urak a levél Íróját még csak 
nem is vádolják indiskreczióval!

Talán nem is szégyenük, hogy nevüket
igy me ;hurczolják ?

Ne.u.
Dicsekszenek vele. Kétkednek azzal, 

hogy külföldi utón jártak, külföldi fürdőt 
használt ik, s hogy mily szép összeget tud
tak elkölteni.

S ennek a hazafiatlan cselekedetnek a 
magyar fürdő tulajdonosok legtöbbjének 
élhetetetlensége meg a sok hazafias érzést 
nem ismerő orvos tanácsa az okozója.

Okozzuk a fürdőtulajdonosokat, mert 
sem kényelem, sem tisztességes ellátásról 
nem gondoskodnak, okozzuk az orvosokat, 
mert meggyőződésük ellenére pátenseiknek 
a külföldi fürdők használatát ajánlgatják.

Meggyőződésük ellenére, mondjuk, mert 
nem képzelünk orvost Magyarországon, aki 
azt merné állítani, hogy a külföldi fürdők 
gyógyító hatása és klimatikus fekvése a 
magyarországi gyógyfiLdőket bármi tekin
tetben is fölülmúlják.

A külföldi fürdők egészség tekintetében 
tehát nem jobbak egy cseppet sem a magyar 
íürdrknél. Előnyük csakis abban rejlik,
• egv hoteljeikben nagyobb kényelem s főleg 
a fürdésük között kifejlődő társas élet kel
lemességei jobban érvényre emelhetők.

Igen ám ! — mondják a fürdőtulajdo- 
no9ok — ha Magyarország fürdöző közön
sége itthon maradna s itthon költené el 
pénzét, akkor annak a nagy kontingensnek 
szives örömest építenének akár szép renesance 
stylü kényelmes szállodákat ; de ha a ma- 
iryar embeiek nem akarnak kivetkőzni régi 
bűnükből s még ma is elkápráztatja őket 
az idegen, az itthon mi radt kis töredék 
számúi a csak nem építhetnek hoteleket, 
azokért csak nem teszik magukat tönkre.

Bűn ös a magyar társadalom, bűnösök
az orvosok és bűnösök a fürdötulajdonosok.

Biinüs a magyar társadalom, mert a 
.magyar természet0 áldásait, szépségét, 
jóságát semmibe sem veszi ; érzékének job
ban tetszik az idegené, a saját hazájának, 
aki öt megszülte, fölnevelte, szabadságot és 
hitető levegőt adott neki, semmit sem áldoz, 
hanem elmegy idegen földre, ahol csak 
megtűrik, ahoi csak kigunyolják, s annak 
az idegen hazának áldozza föl a pénzét, 
vagyonát és ezzel — hazafiságát.

Bűnös a magyar társadalom, mert még 
ma is kasztokra osztja magát. A fürdők 
helyén kordont von a vagyonosabb és sze
gényebb lürdőbetegek és hozzátartozóik 
között. Pedig ez a külföldi fürdőkben nem 
szokás. Ott gazdag és szegény közt nincs 
különbség. Ezt az előnyt csakugyan nem 
vitathatjuk el a külföldi fürdőktől.

Bűnösök az orvosok, mert nemhogy 
minden rábeszélő tehetségükkel a betegeket, 
gyengélkedőket és szórakozni vágyókat 
visszatartani igyekeznének, azokat minden 
lelki fájdalom nélkül küldik a külföldi 
gyógyvizekbe lubiczkolni. Bűnösök a fürdö- 
tnlajdonosok, mert legtöbbje nem érti meg
becsülni a vengégét. azok kényelméről nem 
gondoskodik, a konyha rósz, a kiszolgálat 
hanyag, s a mi fő minden drága.

De hát a bajon ki segíthet!
A magyar társadalom.
Tessék itthon maradni, tessék a pénzt 

'tthon elkölteni, tessék a fürdőhelyeken 
^emesi czimereket nem nagyon fitogtatni a 
kereskedő és iparossal szemben, akkor lesz 
kényelmes hotel, kényelmes kiszolgálás, ol- 
^ h b  étel, s végül kellemes és szórakoztató 
farsas élet — mert hisz egyéb nem hiány- 
z‘k. A mi többi a külföldnek van, annyival 
mi is bírunk, ha nem többel.

B.— .

A *  irg a lm a s re n d  v á las z tó -g y ű lé s e  P o 

zsonyban .

A magyar éa horvátoraaági irgalmasrend 
káptalanja aug. hó 7-én Füzy Szaniszló eddigi 
tonokot választotta meg ismételve egy- 
hangulag rendtartományi főnőkévé. Az el
nöki tisztséget (iasser Cassian római generális 
teljesítette.

A magyar-és horvátországi irgalmasrend 
tartományfónöke, fü zy  Szaniszló, Ferencz 
József rendű lovag, már közel 40 év óta 
teljesiti példaadó s önzetlen buzgalommal 
humánus missióját. Vezéreszméje abban ösz- 
ponutosul, hogy szerzetét a modern viszo
nyokhoz alkalmazva, lehető magas színvo
nalra emelje. E végből mindenek előtt 
kiterjesztő figyelmét a főnöksége alatt álló 
13 korház mintaszerű berendezésére s mennél 
nagyobb számú beteg fölvételére.

A budapesti, pozsonyi, zágrábi, pécsi, 
egri, szepesváraljai, temesvári, pápai, kis
martoni, váczi, szakolezai éa szathmári 
kórházak hirdetik dicsőségét. 1886-ban már 
8o04 beteg nyerhetett iw/yenes ápolást és 
gondozást, felekezeti különbség nélkül, a veze
tésére bízott kórházakban. Azt hisszük, 
szabad arra is reflektálnunk, hogy ma midőn 
a politikai láthatár borult, midőn sokan a 
miatt aggódtunk; hogy a haza erős rnegpro 
báltatásoknak leiiet kiteve, midőn a nemzet 
esetleg drága hazánk fennállásáért áldozatot 
kivánliatott, az ő hazafias rajongó keble, 
minden töltünés és ujság-reklam nélkül oly 
áldozatokra vállalkozott, melyeket hazánk 
minden rendű fiának a legnagyobb mértékben 
kell méltányolnia. Nevezett Provinciális 
ugyanis válságos idő esetére 500, azaz ötszáz 
sebesült, illetőleg beteg harezosnak biztosított 
teljes ingyenes ellátást és orvosi gondozást. 
Pozsony főispánja sietett is a fölsőbb ható
ságnak a nagylelkű ajánlatot kegyes tndo 
mására hozni. Unikumnak nevezhető e nagy 
szerű hazafias tett s méltó volt arra, hogy 
Király ő  Fölsége is értesüljön arról kormánya 
utjáu s legfölsöbb elismerését kegyeskeuet 
kifejezni.

Hazánk biztosított fönntartását a hálá- 
datos utókor felejthetetlen emlékébe följegy
zett vitézeknek köszönhetjük, de mostani 
viszonyaink közepette minden egyes hazafi 
áldozatkészségére is kell számítanunk, ha a 
nemzetek sorában helyt akarunk állni. Jó 
azért tudnunk, hogy kinek áldozatkészségében 
bizhatunk a veszedelem idején, de egyúttal 
kellemes köteleségünkké válik, hogy azok 
érdemeit méltóképen ismerjük el, a kiket nem 
anyagi jutalom után való aspiraczió, hanem 
a királyhoz való hűség s a hazához való 
ragaszkodás sarkal nagy tettekre. Füzy 
Szaniszló méltó koronát tesz föl működésére 
épen akkor, midőn a szerzet ama nevezetes 
évet üli, hogy magyar kormányzatához 30 
év fűződik. Jelentős korszak s pedig annyival 
inkább, mert a rend nemcsak nemes czéljá- 
nak felel meg a legnagyobb odaadással, d 
Fűzy bölcs főnöksége alatt mind a 13 rend
házban magyar a hivatalos nyelv. A 180 
szerzetes mind< nike át van hatva ama tu
dattól is, hogy mivel tartoznak az imádott 
hazának.

Füzy Szaniszló, úgyszólván, egész éle
tét a szenvedő emberiségnek szenteli. Szer
zetét mintegy regenerálta, a főnöksége alatt 
levő 13 szerzetházban a nemes erkölcsi 
irányt meghonosította, a laza fegyelmet 
megszüntette, az egészségügyet szabályozta, 
a rendházakat jó anyagi karba hozta, szóval 
a szerzetet oly magas fokra emelte, minőn 
az még nem ro/t. De nem csak mint példány- 
szerű szerzetes érdemli meg legnagyobb el
ismerésünket, hauem mint jó huzaji is, ki a 
magyar művelődés s hazafias önérzet ter
jesztése s növelése által az ország minden 
irgalmas házában az államnyelvet juttatta 
érvényre.

Nem akarjuk nevezett derék szerzetes
főnöknek a humanizmus terén kifejtett kiváló 
érdemeit részletesen taglalni, csak azt je
gyezzük meg, hogy a pozsonyi irgalmasok 
rendháza, mely egyúttal anyaház, a minta
házak egyike, melyben a legnagyobb fegye
lem s rend uralkodik. Nevezett érdemes 
rendfőnök e házat újabb időben teljesen 
restaurálta s így a városnak széptani te 
kintetben is egy követésre méltó irányt 
szabott, mely • bár mentöl több utánzóra 
akadna!

Midőn a kitűnő hazafi s a szenvedő 
emberiség ügyéért nemesen dobogó szivü 
egyéniség megválasztásával a szerzet önma 
gát tisztelt* meg, mi is hozzá járulunk a 
szerzet elismeréséhez s a legmelegebben kí
vánjuk, hogy nevezett rendfőnök, mint a 
magyar állameszme tántoríthatatlan hive, az 
egészségügy kiváló tényezője, a szerzet tett 
erős kormányzója — igen sokáig éljen !

x. y

Különfélék.
— Lapunk mai száma félnapi késéssel, 

reggel helyett délben hagyta el a saj
tót. A késedelemnek az az oka, hogy 
a mohácsi emlék ünnep lefolyásáról csak 
ma reggel vehettünk részletes és teljes 
értesülést. Az ünnepély prograramjának 
főbb részei pénteken, azaz tegnap folytak 
le : előbb tehát nem is kaphattunk tudósí
tást, daczára, hogy Mohácson gyors, pontos 
és kitűnő levelezőnk van. Lapunk késésére 
vonatkozólag ennyit tartottunk szükségesnek 
megemlíteni.

— Egyházi énekek. A lyceumi templom 
bán vasárnap délelőtt a 9 órai misén jelen
levő ájtatos közönség érdekes művészi élve
zetbe részesült. N ö t  h i g Ferencz bécsi 
opera énekes, Noseda Károly „Ave Máriá*- 
já t  énekelte. Az urfölmutatá* előtt H i 1 •

s c h e r Ilona és N o s e d a  Károly buda 
pesti zenetanár énekeltek. A zenekarban 
Z s o l n a y  Gyula (Bukarestből) működött 
közre; hegedűn játszott. Mind üilscher 
Ilona, mind a vendég urak rokonszenves 
szép és terjedelmes hangjukkal érvényre 
emelték az énekrészeket. — Haviboldogasz 
szony napján a belvárosi templomban a nagy 
mise alatt Simacsek Alajos orgonakiserete 
mellett P 1 a t z Ella Marcbesi Otfertoriumát 
énekelte kedves hangjával.

— „Sárga csikó." A pécsi hirlapiró:; 
által rendezett nagy műkedvelő - előadás, 
Csepreghy Ferencz 1UU arauynyal jutalmazott 
„ S á r g a  e s i k  ó“-jának szinrehozatalával 
szombaton és vasárnap tartatott meg, szép 
és nagyszámú közönség előtt az arénában. 
Minden túlzás nélkül el merjük mondani, 
hogy ily nagyszabású, ily technikai nehéz
ségekkel járó nagy műgondot, szorgalmat 
a tehetséget igénylő darabot mű k e d v e l ő k  
Pécsett soha sem adtak s az eddigi műked
velő előadások, ha ki is eligitették a közön
ség igényeit s tetszetlek is, oly fényes sikert 
még sem arattak, mint a „Sárga csikó". 
Nem szbad felednünk, hogy nem színészekről 
hanem műkedvelőkről van szó ; mert roppant 
nagy iévedésüen van,aki egy műkedveiőeioadás 
és egy szinész előadás közt akar párhuzamot 
vonni s a jelen esetben — örömmel konsta
táljuk — hogy kiállja a műkedvelők előadása 
a hasonlatot, tessék azzal a kritikával mérni, 
a melylyel a színészek fölött szokás itéle 
tét mondani. Voltak bizon színházi előadások, 
melyek kevésbé sikerültek a mi „Sárga csi
k ó ik  előadásánál, pedig hát itt szerény mű 
kedvelők, amott pedig hivatott színészek ját 
szottak. De tekintsük át a műkedvelők sorát. 
H i 1 se h e r Ilona Erzsiké szerepében annyi 
kedvességgel, szeretetreméltósággal, ügyes
séggel játszott, hogy a közönség alig tudta 
a szemét levenni róla. Dalaival nagy tet
szést, fényes sikert, viharos tapsokat aratott. 
Üde, csengő hangja betöltötte a színkört s 
az iskolázottság, mely a hangjával való 
bánásmódból oly eklatánsán kitűnt, hatá
rozott föltünést keltett s elvitázhatatlan 
bizonyítékát adta anuak, miszerint nem 
csak pompás hanganyaggal rendelkezik, de 
t a n u l t  és t u d  is énekelni. — H i p p- 
m a n n  Nelly nehéz drámai szerepét kelle
mes orgánumával, , szép játékával teljes 
érvényre juttatta. A r o n f f y  Nina a Böske 
főző menyecskét meglepő eredetiséggel sze
mélyesítette. Igen jók voltak : Obetko Lujza, 
Obetko Gizella,Váry Piroska és Gaál Aranka. 
A kórusban lévő hölgyek nem csak. hogy 
jól festettek, de jól meg is álták a helyüket. 
A férfiak közt első helyen említjük meg 
S c h m i d t  Antalt, ki Laezit játszotta. A 
fiatal orvosnövendék, ki mint műkedvelő 
most lépett először a „világi jelentőségű" 
deszkákra, oly színpadi otthonosságot, ügyes
séget tanúsítótt. hogy akármilyen szinesznek 
is dicséretére válhatnék. Szavalásában annyi 
érzés, játékában annyi műgond és Ízlés 
nyilvánult, hogy bátran elmondhatjuk róla, 
miszerint nagy tehetsége van a színészethez. 
Gyönyörű bariton hangja, melyen oly szív
hez szólólag dalolta el kedves dalait, sokáig 
emlékezetes marad. S e 1 é n y i Antal Bogár 
Imrét nagyszerűen adta. Pompás alak, kitűnő 
hang s ügyes játék. Ká?, hogy megvált a 
színészettől. H a k s c h Lajos a pusztabirót 
játszotta, a tőle megszokott bravúrral. G a- 
1 o v i t s Viktor Bakaj András nehéz szere
pét elég ügyesen vitte. A többi szereplők: 
Szeép László (Peti), Dekleva Ignácz (Ha- 
rasztos), Mayer Károly (Iczig) n a g y s z e r ű ,  
T a i z s József (Csárdás gazda) pompás ,  
Aulich Géza (Szúnyog), Hippmann Géza 
(Gazsi), Horváth József (Bagó), Várady Géza 
(Pista), Repíts Gyula (Ferke), Soostó Dénes 
(hegedűs), Orzságh József (bőgős), Taizs 
Károly (kontrás), stb. stb. egytől-egyig mind 
megállták a helyüket. L a n g e r Viktor a 
karmester elismerésre méltó bnzgósággal 
tanította be a dalokat; elismerés érette. 
Végül pedig köszönet a közönségnek a szi 
vés pártfogásért.

— A műkedvelő előadás alkalmával felül
fizettek jótékonyczélra: Hilseher Ilona 10 irt, 
Nádossy Kálmán 3 fit, Sey László 1 írt, 
dr. Tarnay Károly (Mohácsról) 1 fit, Babies 
Sándor (Mohácsról) 1 frt, Tomanek Károly 
1 frt, Krause Jenő 40 kr. Összesen 17 frt 
40 kr. Fogadják a lelkes adakozók a mind 
két rendbeli jótékony czél érdekében letett 
adományaikért az előadást rendező pécsi 
hírlapírók köszönetét!

— Társadalmi baj. A most tartott mű 
kedvelő előadás alkalmával egy légi s még 
mindig bántó hatású társadalmi bajról kellett 
újabb tapasztalatot nyernünk a mely a 
mennyire nevetséges, épen oly mérvben 
boszantó és megrovásra méltó. A mi höl 
gyeink először vallás és fajgyűlölettel van 
nak tele, másodsorban pedig meglehetős 
rangkórságban szenvednek. A keresztény 
leány nem akar zsidó lánynyal játszani, a 
hivatalnok leánya lenézi a kereskedő leányát 
s a jobb módú kereskedő leányának derogál a 
szegényebb iparos leányával egy társaságban 
játszani.Nagy baj ez, csúnya lelki betegség, rue 
íyet okvetlen orvosolni kell. Nem szép. nem illő 
a ma* művelt korban az efféle gyűlölködés, 
rangkűlönbség és összeférhetetlen fészkelődé?, 
legkevésbé a gyengéd nőnemnél. A jótékony 
ezéiu előadásnál a j ó t é k o n y c z é l  
az első; a személy válogatás ide nem való. 
Ha a sétatéren, az utczán elférnek egymás 
mellett, az arénában is megférhetnek. Külön
ben „a nagyságos0 kisasszony is csak abba 
a földbe kerül, a melyikbe az utolsó koldus.

— Az 68Ő. A május közepe óta tartó, s már 
már elviselhetlenné vált szárazság végre 
valahára megszakadt. A tartós melegség 
nemcsak az embereknek volt kiálhatatlnn, 
hanem a gazdaságban nagy kárt okozott. 
Minden növény megsínylette. Az utóbbi 
napokban minduntalan kecsegtettek esővel 
az égen tömegesen megjelenő fölhö-csopor- 
tok, de az eső mégis elmaradt. Végre 
szerdán délután megeredtek az ég csatornái 
s meg-megszakitva csütörtök reggelig esett.

Bár az eső jótékony hatással volt, mert 
minden föléledt utánna, de azért a föld csak 
kevéssé ázott át.

Művészet. Graits Endre, akadémikus 
festő a napokban egy igen szép és nagy 
képet fejezett be. A kép megfestése körül
belül két hónapot vett igénye, de az idő 
kárba nem veszett, n z  eredmény nyel részint 
ö maga, részint a megrendelők meglehetnek 
teljesen elégedve. Az oltárkép czime : „A 
rozsa füzér." A 4 méter magas és 2 méter 
széles kép közepén a boldogságos Sz.-Mária 
foglal helyet életnagyságban, kezében a 
kis Jézust szólítja kebléhez, ki kezeit áldást 
hintöleg tartja. A Mária testét piros ruha 
és kék palást födi, fején korona látható ; 
ballabával a fold-golobison az elcsábító 
kigyót tiporja, mely szájában almát tart, 
míg jobblába a holdon nyugszik. A két 
alakot levegő veszi körül, melynek harmo
nikus keretül szebbnél szebb rózsákból álló 
nagy koszorú szolgái. A koszorú és a kép 
széle közötti mezőben — melynek alapszíne 
halvány piros s patrouirozva van — 15 
apróbb kép vonja magára a szemlélő figyel
mét. Ezen képek Mária és Jézus életéből 
vannak merítve. Megfelelő ornamentummal 
vannak ellátva a kisebb képek is. Maga a 
rózsatüzér, az olvasó az egesz képet körül 
öleli. A festmény a bicsérili templom szá
mára készült. A falu katkolikus nő hívei 
adakozásából készíttetett, kik egy aj oltárt 
is emeltettek. A kép a buda külvárosi tem
plomba szenteltetett föl Troli Ferencz pápai 
praelatus által s a községbe harangzúgás 
között ünnepélyesseggel vitetett.

— A pécsi tanitóképezdénél az őszi tan- 
képesítési vizsgálatok í. évi szeptember bó 
19-én reggeli 8 órakor az Írásbelivel kezdődnek 
s a következő napokon folytattatnak. A kik ez 
alkalommal képesittetni óhajtanak, kellőleg 
felszerelt, és föntirt igazgatósághoz czim- 
zett folyámodványaikat f. évi augusztus hó 
31-ikéig annál bizonyobbau nyújtsák be, 
mert utóbb érkezett kérvények tekintetbe 
vetetni nem fognak. Megjegyeztetik, hogy 
a folyamodványokhoz csatolandók az összes 
iskolai bizanyitványok, a keresztlevél, az 
orvosi vélemény az iránt, hogy az illetők 
a tanítói pályára alkalmasak továbbá a 
gyakorlati működésről, és az erkölcsi viselet 
röl szóló hivatalos bizonyítvány.

— Gyermek mulatság. A nőegylet óvoda 
gyermekkerti tanulói mulatságára Sz:griszt 
József f. hó 18 án délután a gyermekkort 
helyiségében „majálist0, helyesebben mondva: 
„augusztuálist„ rendez. Kedvezőtlen idő
járás esetében az ünnepély nyolez nappal 
később tartatik meg.

— Egy szinész halála Pécsett. Völgyi 
György színigazgató Szigetvárról Szegszárdra 
utazóban Pécsett állapodott meg pihenőre s a 
kegyetlen sors, mely lépésről-lépésre üldözi, 
Pécsett is érzékeny csapással sújtotta. Fia: 
G y u l a ,  a színészetnek egyik tehetséges, 
ügyes, szorgalmas tagja hirtelen kiszen
vedett. Nagy veszteség volt ez nemcsak a 
gyászsujtotta atyára, de a társulatra is. 
Fokozta a veszteség súlyát az a szomorú kö 
rülmény, melyben a társaság sinlődik. 
Annyira nagy nyomorban volt a társulat, 
hogy csak a jó lelkű emberek segítségével 
voltak képesek Pécsről tovább utazni. Völ
gyi Gyulát, a szegény kiszenvedett művészt, 
a helybeli hírlapírók temettették el. — Béke 
poraira!

— Halálozás. A kérlelhetlen halál egy 
szép reményekre jogosító ifjút ragadott ki 
az élők sorából éltének 23 ik évében, a 
sir csendes hantjai alatt nyugszik : Kopetzky 
Ignácz, lapunk szigetvári levelezőjének 
édes öcscse. Az óra-művészet terén saját 
találmányai voltak, melyek az órászati 
szaklapban láttak napvilágot. Most m ár; 
„Aludni fog s nem lesz álmai, ■— Aludni fog 
s nem lesz több reggele!! Áldva legyen 
emléke ! — Rupprecht János harangöntő neje 
szül. Munshardt Katalin f. hó 7-én életének 
62-ik évében hosszas szenvedés után jobblétre 
szeiMerült. Temetése f. hó 8-án délután 6 
órakor ment végbe. — Türr Mihály 
molnár-mester f. hó 8 án elhunyt. Hült 
tetemeit 10-én helyezték az örök nyugalomra. 
Béke hamvaika!

— Öngyilkosság. Kedden délután a pus 
kaporos torony őrségéből az egyik baka 
lélekszakadva futott a katonai fogház épüle
tében levő hadbíróhoz jelenti, hogy az őr- 
parancsnok agyonlőtte magát. A hadbíró 
illetékes helyen azonnal jelentést tett s a 
helyszínre sietett a tényállást fölvenni. 
Wéber N. az 52-ik gy. ezred 16. századnál 
szolgált káplán minőségben. Kedden délután 
a puskaporos toronyhoz vezényeltetek három 
emberrel őrségre, természtesen éles töltények 
kel ellátva s ott Wéber az alatt mig 
emberei az örszobúti kivül, a gyepen bever
tek, egy éles töltényt a fegyverébe tett, 
annak csövére rátette az állátt s a lábával 
elsütötte a fegyvert. A gyilkos golyó azállán 
hatott a fejébe s a koponya kátsó részén 
tört ki. meglehetősen szétroncsolva a kopo
nyát. Tettének indító okául azt mondják, 
hogy egyik alattvalójától egy órát és két 
arany gyűrűt lopott el s az ellopott tár
gyak tulajdonosa a Lövész-kertben ráismert 
az ő ékszereire, a mint azok „káplár úr“ 
kedvesének ujjain ragyogtak. Wéber félt a 
följelentéstől, a mi annál súlyosabb követ
kezményeket vont volna maga után, mert 
Wéber altiszt volt s annál minden bűntény 
szigorúbb megbirálá9 alá esik. Az öngyilkos 
káplárt még akkor délután 5 órakor be 
szállították a katonai kórházba, a hol teg
nap délelőtt bonezolták töl.

— Uj phylloxera irtó szer. Nem kis örö
met hozand a szőlősgazdáknak az, ha a 
phylloxera ellen föltalált ölő szerek közül a 
legújabb csakugyan oly hathatós és biztos 
sikerű, mint azt foltalálója S c b l e n k e r  
I v á n  v e s z p r é m m e g y e i  m é r n ö k  
és bérlő (Téth-en) állitja. Ő már 6 év óta 
tett folyton kísérleteket szerével s a gazdák

kal együtt meggyőződött arról, hogy az 
eredmény teljes sikerű. Szabadalmat kért 
az osztrák magyar birodalom és Franczia- 
ország területére. Az általa feltalált phyl
loxera irtó por nem  ö l i  m e y> a phylloxe* 
rával e g y ü t t  á t o k é t  is, hanem megöli 
igenis a phylloxerát nemcsak ott, hol az 
pusztításait kezdi, de ott is, hol a tőke már 
megtámadtatott s abban még némi élet ész
lelhető ; e  m e l l e t t  m e g g y ó g y í t j a  
a b e t e g  t ő k é t ,  új erőre éleszti, termő
erejét visszaadja s fokozza s a phylloxera 
további minden támadásának ellenállóvá 
teszi. Tehát fodolog az s ez a szénkéneg 
fölött nagy előnye volna, hogy a szőlőtőké
nek semmi ártalmára nincs, sőt javára válik, 
mert az uj szer egyszersmind kitűnő trágya 
is. A szer alkalmazására a föltaláló szerint 
legjobb az ősz és tavasz, bár egész éven át 
is eszközölhető. Kétszáz tökéhez 50 kilogr. 
phylloxera-irtó por szükséges, tehát egy 
1600 □ öles kát. hold 8000 tőkéjéhez 20 
métermázsát kell venni. Egy métermázsa 10 
írtba kei ül franko, hajón vagy vonaton, kész 
fizetésre, teljes, pontos használati utasítással 
együtt. A föltaláló a kísérletek bemutatására 
saját embereit képezte ki. Ha már benne 
vagyunk, hát a próba sohasem árt. Ajáljuk 
a megkísérlésre e szert, mely a föltaláló 
szerint rövid időn bebizonyítja a phylloxera 
teljes kiirtását s a szőlőtőke uj életre élesz
tősét. A próba mindössze néhány forintba 
kerül, ha pl. egyelőre csak 200 tökénél kí
séreljük meg az irtást. S ha a szőlősgazdák 
meggyőződnek arról, hogy a szer valóban 
sikeres hatású, ügy az általános védekezést 
e szerrel kellene véghez vinni, mely sokkal 
olcsóbb is a szénkénegnél, meg czélszerübb 
is, mert nem teszi tönkre a tőkét, sőt új 
erőre éleszti. Tessék megkísérteni!

— A mohácsi tanuló ifjúság több hölgy 
szives közreműködésével í. hó 17 én a „Ca- 
sino“ nagytermében részben a Casino könyv
tára, részben a kereskedelmi egylet könyv
tára javára jótékonyezélu zártkörű táncz- 
mulatsággal egybekötött hangversenyt rendez. 
Műsor: 1. „La danse des fées° Jae lltő l; 
zongorán előadja Ar mu t l i  Laura k. a. 2. 
„Nachtlager in Granada" Kreutzertől; he 
gedün előadja F r e u n d  Elvira k. a. 3. „A 
vén czigány" Vörösmartytól : szavalja Mű 1- 
1 e r Jakab 4. Egyveleg magyar népdalok: 
ezimbalmon előadja L i t t a u e r  Vilma k. a. 
5. „Kisasszony nagyra lát" előadja K l ó m 
b a  u e r I s t v á n  Szünet. 6. Entrainante 
Ascher J.-tól zongorán előadja F r a n k  He- 
lén k. a. 7. 2 Valse brillanté Schulhoftól; 
előadják A r  m u t h Laura k. a. és V e i s z 
Lajos. 8. Részlet Mayerbeer „Prófétájuk
ból; fuvolán előadja F r e u n d  Sándor. 
9. „Diák az első légyott küszöbén" monolog, 
előadja J  a n k o v i c s  Dusán ur. 10. Les 
trois amateurs; zongorán előadják F r a n k  
Helén, F r e u n d  Elvira k. a. és J  e z e- 
v i c s Ferencz Ezt követi táncz. Hely
árak : körszék 80 kr. zártszék 60 kr. föld
szint 40 kr. Feliilfizetések a jótékonyczél 
iránti tekintetből elfogadtatnak és hirlapilag 
nyugtáztatnak. Kezdete 8 órakor.

A ki gyomorhurutban, köhögés, rekedtség
ben. tüdöhóiyaghurutban vagy székrekedésben
szenved, az használja feltétlen bizalommal 
hírneves krondórfi savamyuvizet, amely 
Carlsbad világhírű fürdő mellett tehát oly 
helyen ered, a hol a világ minden részéről 
évenkint s ok ezer beteg keres és talált 
gyógyulást.

Csarnok.
V a c h o tt  Im re  P ető firő l.

(Adatok Petőfi életéhez.)

Szegény öreg Vachott Imre barátom, 
már ő is „csöndes" ember lett azóta, de én 
is megőszültem, pedig milyen bogár hajam 
volt, s mily elevenen mozogtunk egykor 
együtt ott a budai hegj'ek aljában a jó 
„kapásoknál" kik oly nagyra vették azt, 
hogy „írnok0 urak is felkeresték az ö kis 
szőlőiket, s megizlelték a „valódi budai 
.^ashegyit" ott a tövénél, hamisítatlanul, 
úgy mint Isten a szőlőben megteremtő 8 a 
borsajtó alól kicsöpögött.

Hej. de régen volt ez, ha nem magam 
vettem volna részt ezekben a kirándulásokban, 
el sem hinném, hogy megtörténtek. Régen 
volt, de megtörtént.

Vachott Imre, aki mindig szerette a 
fiatal irodalmi tehetségeket maga köré 
gyűjteni, ki Petőfinek is elő adott állandó, 
biztos kenyeret, ki Szabados Jánost is 
poétává avatta, a Hunyadyház diadalünne
pére irt ódájának akkorában páratlan magas 
jutalom adás által, — az öreg Vachott, 
mondom, örökre ifjú maradt, s mindig a 
fiatal nemzedékkel czimborált.

A hatvanas években a „Honvédek 
lapját" szerkesztette és állandóan a csá- 
szárfürdüben lakott, hogy, mint mondá, 
közelebb legyen a sashegy tövéhez. Itt ke
reste fel ötét csak nem minden nap, az 
akkori fiatal írói nomzedék, a haza remé
nyei, kik közül nem egy kettő mamár óri
ási nagysággá nőtte ki magát az irodalom 
terén. Beöthy Zsolt, Irmay, Imrefy, Dobó, 
az Ábrányi fiuk, Benedek s e sorok Írója 
keresték fel legtöbbször az örök ifjú barát
jukat császárfürdöi kis szobájában.

Pár órai irodalmi téren mozgott beszél
getés, vagy vitatkozás után Imre barátunk 
felugrott „no fiúk, menjünk a kapásokhoz 
egy pohár szűz sashegyire" szokta volt 
mondani, s mi mentünk vele, hova ő veze- 
tettt, minden budai szőlőtulajdonos ismerte, 
szerette őtet s vendégeit, mindenki örömmel 
fogadta, soha senki sem fogadott el tőle 
egyetlen fillért sem az elfogyasztott sas- 
hegyiért, pedig néha - néha számát se tudtuk 
az itezéknek, melyeket lemorzsoltunk (persze 
akkor még a liternek hire sem volt.) Az ily
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kirándulások alkalmával aztán néha-néha 
belenyúlt a mi öreg Imre barátunk emlé
kezetének tárházába, s onnét előszedegetve 
egyes eseményeket, a neki annyira sajátsá
gos tulajdonában volt élénkség, s megkapó 
előadással rajzolta előttünk ámultát, — azt 
a szép múltat, mikor még „ö is fiatal iró, 
fiatal szerkesztő volt.“

Legszívesebben a negyvenes évek utolsó 
éveiről s azok szereplőiről beszélt. Kedvencz 
két embere volt Lisznyay Kálmán és Petőfi, 
főleg ez utóbbi. Az ily kirándulások alkal
mával elbeszélt eseményeket jegyezgettük 
meg mi naplóinkban, s minthogy eddig ezek 
az adatok még nap-világot nem láttak s 
az elköltözött legnagyobb magyar költő 
Petőfi életrajzához adatokul szolgálnak, s 
másrészt a magas röptű költőnek egyéni
ségére is világot vetnek, e sorokban ismer
tetjük meg olvasóinkkal.

Szegén}' volt mind a kettő mind a 
templom egere, — beszéli egykor Vacbott 
Lisznyay es Petőfiről szólva, — jól esett 
nekik, ha néha-néha egy ingyenes vacsorá
hoz juthattak a .Komlóban.“ Egy napon 
én is meghívtam őket este 7 órára a kom
lóba. A két fiú azonban már délután négy 
órakor beállított az üveges szaletliba, s 
kezdtek siller bort inni. Petőfi jobban bírta, 
de Lisznyayt csakhamar utólérte a íejkó- 
válgá9, kiment az udvarra. En megérkeztem 
7 óra előtt s csak Sándort találtam az 
asztalnál: „hát Kálmán hol van“, kérdém. 
Mire Petőfi mosolyogva felelt: „odakint 
Schillert fordít". Hetekig jókat nevettünk 
e sikerült szójátékkal csinált élczen." Már 
akkor segédszerkesztőm volt Petőfi — be- 
szélé más alkalommal Vachott — ott lakott 
nálam, de mivel magamnak is szűk lakásom 
volt, egy pincze szobát rendeztünk be 
számára. Teljes fizetése 40 váltó forint 
havi fizetése volt. Akkorában csak Petőfi 
kapott ily nagy fizetést. A nyár kellő 
közepén észrevettem, hogy Petőfi szokása 
ellenére ritkábban hagyja el szobáját, mint 
máskor, ha étkezni jött el volt mélyedve, 
gondolatai ránczokat idéztek homlokára; 
gyanítottam, hogy valami nagy eszmével 
foglalkozik. Nem is csalódtam. Egy délután, 
mikor nem volt otthon, lementem szobájába, 
asztalán találtam a „Helység kalapáesá“- 
nak félig meddig kész kéziratát. A beveze
tést elolvastam, s midőn a sorokhoz jutottam : 
„Csend vala hát, Csak két éhes pók har-j 
czolt Életre, halálra, Egy szilva magon 
hízott légyczombja felett" hangosan tört ki 
belőlem a kaczaj e pikáns, dévaj és költői 
leíráson. Este, már asztalomon párolgott a 
túrós csusza. Petőfi kedvencz étele, de 
Petőfi a rendes vacsorái órára nem jött fel. 
Leküldtem cselédemet, hogy hiyja az űrfit 
vacsoráim. Pár perez mulva lélekszakadva 
futott fel a szolgaleány lelkendezve jelent
vén. hogy az úrfi megbolondult, mert úgy
mond. s e szavainál szemérmesen sütötte le 
a leány szemét a földre, ott szaladgál 
szobájában teljesen meztelenül s fennszóval 
beszél magában, nem mertem meg se szólí
tani, végzé jelentését a leány. Magam men
tem le, Petőfi nem monologizált, hanem egész 
lelkesedéssel szavalta a „Helység kalapá
csáénak első énekét, pőrére vetkőzve a 
forróság ellen.

„Az jellemzi Petőfit, hogy mily jó fin 
volt, mondá egy alkalommal Vachott, a mit 
most elbeszélek nektek. Mikor a „Helység 
kalapácsa" teljesen elkészült, Petőfi seholsem 
tudta azt értékesíteni. Magamra vállaltam, 
hogy én keresek neki kiadót. Sok fáradság, 
sok utánjárásba került, de végre sikerült, 
a müvet eladtam 100 ezüst forintért, — 
oly összeg minőt abban az időben poéta 
egy verséért nem kapott. Könnyek ültek 
szemében Sándornak, mikor a pénzt felvette; 
40 torintért Csokonay zekét (mindig azt 
hordott I és egész öltözetet vásárolt, hogy a 
többi 60 forinttal mit csinált nem mondta 
meg nekem. Egyszer csak valami két hét 
mulva beállít Sándor szobámba egy öreg 
térfi és egv tiszta öreg nővel, s bemutatja 
őket. mint szülőit. Magyar szívességgel 
fogadtam a tisztes öregeket., s az apa hoz
zám fordulva kérdé: „hát már csak mondja 
meg a tekintetes ur. igazán azt a 60 frtot 
amit a mi fiunk nekünk elküldött, hogy 
jöjjünk tel Pestre, csakugyan az ö nótái 
firkálásáért kapta, vagy úgy valahogy 
kölcsön vette." Én Sándorra néztem, az 
apa szavaiból megértettem, hogy a jó fin 
szüleit látni óhajtván, elküldte nekik 60 
frtját. s feleltem : „Igen, azt Sándor keresete, 
100 ezüst forintot kapott egy verséért. Az 
öreg megrázta a fejét s valami olyat mór 
gott nagy bajusza alatt, hogy hát már 
micsoda bolond lehet, aki egy nótáért 100 
frtot fizet. — Persze az öregnek fogalma 
sem volt arról, hogy fia az ország első 
költője s hogy müvei örökre élni ingnak, 
mint a magyar Jyra utolérhetetlen remekei, 
s hogy azokat a nemzet saját kincsének 
tekinti. Ha ma élne az öreg, már értené. 
De hiába már ő is ott, van nagy szellemű 
fia mellett, ma már ö is a csöndes emberek 
közé tartozik, hova nemsokára én is elköl
tözöm."

S csakugyan, ma már Vachott is ott 
van a megdicsőült költő mellett, vajon v 
túlvilágon is fennáll-e az a szoros, bizalmas 
viszony a volt szerkesztő — és segédszer
kesztő között, a mely itt volt e földön ? 
Ki mondja meg.

P. A.

Irodalom.
Képei fo ly ó ira t a Vasárnapi Újság fnaetekhen. 

Ezen n j va lla la t tizennegyedik füzete a kove'kezö ta r 
talommal jelent meg: A nyá ri pajkosok. Történeti elbe- 
azálés Szomaházy Isvántól Végrendelet. Költemény 
Rndnvánaky Gyulától. Egykor szerelmet . . .K ö ltem ény 
Lévny Sándortól E lfele jtve. Költemény P e tii M órtó l. Az 
nngol k irá lyn ő  jnbilenm a. Bubics Zsigmond. Kassa nj 
püspöke. Kovács Zsigmond. G róf Desaewffr Ma rezei I)r. 
Ompolyi M. Ernőtől. G yarmathy Zaigáné. Kalotaazegről. 
I r ta  tiva rm athy Zaigáné. M -Gv -Monostor. I r ta  Gvarma- 
t t y  Zaigáné Magyar családélet. Ir ta  Jókav Mór. Marcza- 
fánk . Lővev K lá rá tó l. A s  á rv íz  Képviselőválasztás a

vidéken. A  magyar török népköltészetről. I r ta  Thú rv 
József. Udvari szokások M ária Terézia idejében. K irá ly  
Páltó l A  tengeri kígyó. A  hóditó Robnr. Verne Gvnla 
regénye: Fordíto tta  Hassár Imre. A budapesti váltó torony 
Az oroszok Magyarországon 1848 49-ben. Egyveleg 
Sakkjáték. Rajzok. A  tisza i árvíz. (M elléklet) A nyár 
pajkosok czimfl elbeszéléshez kesdökép Dörre T ivadar
tó l. V ik tó r ia  k irá lyn ő  jnbilenma alkalmával inegcsókólja 
gyermekeit. Az angol k irá ly i csalad tag ja i Az ünnepi 
tormeneten. Bubics Zsigmoud püspök E llinger lényk. 
után. Kovács Zsigmond veszprémi püspök. G róf Desse- 
Wffy Marczel. Biczó Géza rajza, (iyarm athv Zsigáné. 
fénykép után ra jzo lta  Biczó Géza. Káló t haszegi népvi
selet. Fénykép ntan ra jzo lta  Biczó Géza. Kalothaszegi 
udvarház. Bruek Lajos featmánye. Kalotaszegi udvarház 
(Hórv Farkas háza.) Telepy Karo ly festménye. Vizhordú 
ti n Kalotaszegról Bet öntési munkaiatok a kis-tisza i sza
kadásnál. Háry Gvnla rajza. Földes zsákok szállítása 
a kis-tisaai szakadáshoz H áry Gyula rajza. Képviselő
választás a vidéken czimQ czikkhez hat rajz. Erdödv 
Gvnla grófnő éa Angyalfly Erzsitő l. Verne Gyula A hó. 
d itn  Robur czimb legényéhez bárom kéb. A  központi 
vá ltó  készülék. A képes fo lyó ira t, m in t a Vasárnapi 
Újság füzetes kiadasa, nyolcznagyrétü Ívre terjedő fé l
havi füzetekben je len ik  meg számos képpel és kép
m elléklettel. Az egyes füzet ára 80 k r . ; elötizetési ár 
egész évre (24 szám) 7 f r t  20 kr.. félévre (12 szám) 
f r t  60 kr.. negyedévre (6 szám) 1 t r t  KO kr. Előfizeté
seket minden könyvkereskedés ntján. valam int közvetle
nül is elfogad — ugyi-zintén mutatvénypéldányt levelező 
lapon történő megkeresésre kü ld a kiadó tulajdonos 
Franki-Társulat. Budapest egyetem ntcza 4. sz.

Gabona-árjegyzék
Pécs sz. k. városában 1887. évi álig. 13-án 

tartott hetivásárról.

) j é .................... . 100 kg. 6.80
B ú za : ) köz-épszerü . . . . . „ . 6.60

) legaiábbvaló .

) l é .................... 5.50
K é ts ze re s ; középszerű 5.40

) legaiábbvaló . 5.30

R o z s :
) J O .................... 5.40
) középszerű . .
) legaiábbvaló . ................... 5.20

Á rp a :
) j ó .................... 6 20
) középszerű . . 5.60
) legaiábbvaló . . .............. 5.30

Z a b :
i j » .................... 5.40
) középszerű . . 5.20
) legaiábbvaló • . 5.10

) j ó .................... 6 30
K u k o ricza  > középszerű . . . . „ . . 6.20

) legaiábbvaló . . .............. 6.10

H a jd in a : -

S zéna

S za lm a : ) » g y ................
) a lo m ................

2._
1.90

A R am azetter-féle
könyvnyom da

R o l l e r  X j i p ó t

elvállal minden a könyvnyomdászat} 
szakmába vágó munkákat, u. m.: kü- 
rözvények, számlák, étlapok, árjegyzé
kek, nagyobb szabású művek, folyó
iratok és hírlapok csinos, Ízléses és 

jutányos ároni elkészítését.

Pályázati hirdetmény.
Dárda községben 42 forintnyi évi 

készpénz fizetéssel, s az itt szabályo
zott külön dijak élvezetével egybekötött

szülésznői állomás
üresedésbe jővén, ennek betöltésére 
pályázat nyittatik

A pályázni kívánók ezennel felhi
vatnak hogy szabályosan felszerelt kér
vényüket

D á rd a  község e lö ljá ró s á g á n á l
f. évi augusztus hő 25-éig benyutsák. 

Kelt Dárdán 1887. évi augusztus, 5 
L á z á r  József, biró.

X T jH .’SrST  P E E E N C Z ,

laptulajdonos.

K I S J O Z S E F ,
felelős szerkesztő.

VARAIlY FEUF.XCZ,
fömnnkatárs.

H i r d e t é s e k.

1752. sz. 1887.

Hirdetmény!
Perekeden a község tulajdonát ké

pezd vadászati jog folyó évi augusztus 
hó 15-től 1890. évi auguzstus hó 14-ig 
terjedő időszakra a késedelmesen fizető 
s illetve biróilag elmozdított volt bérlő 
kárára és veszélyére folyó hó 15-ik 
napján, d. u. 3 órakor a községi biró 
házánál nyilvános szóbeli árverésen 
haszonbérbe fog adatni.

Föltételek megtudhatók a berkesd 
körjegyzőnél.

Kelt Perekeden, 1887.

Hí r n e v e s

Szent Pál cseppek.
Legbiztosabban ható háziszer a gyomor és 

hasbetegségek, va lam int az ezekből származó bajok 
ellen, hogy m ily  csódálatos hatásnak ezen cseppek, 
m utatja azon körülmény, hogy a következő bajokban 
fölü lm úlhat lan eredményű. —  Étvágytalanság, rossz 
szaga légzés, gyomorgyengeség, köti ka, savanyú fel- 
böfögés, gyomot égés, fejfájás, el nyálkasodás, gyo
mor hunit, gyomorgörcs, gilisztakór, májbaj, kemény 
székelés, sáryaság, dugulásokban és miuden gyomor 
ti rontásisii keletkezei betegségben.
Ara egy üvegnek használati utasítással

3 0  k.
Keleti növényekből készUlt

S z e n t  Pál  l a b d a c s o k .
Sok évi fáradságos kutatás ntán s ike rű it o ly  

értékes gyógyszert fe lta láni, m ely a szenvedő embe
riséget minden hajtó l —eggyógyitja, ezen kózhasznu 
k ip ró b á lt csodaszert az emberiség javára óhajtottam 
a közhasználatnak átadni Ezen páratlan hatású 
csoda gyógylabdacsok fötulajdona az egész szerve
zetnek működés t  állandó egvön tét őségben fón ta rtan i, 
a megkötött gyomrot és vért fel melegítik, s felesleges 
epét, gyomorsarat és uyákot természetes úton a 
bélrendszerből k ivezetik, az alhasi fehuródást, szék
rekedést, hátfájást, félböfögést, nehéz légzést, hányt 
ingert, undort, szédülést, tagszayyatást eloszlatja, 
alapos segélyt és biztos eredményt nyú jtanak kez
detleges nyílt aranyérnél légkör (H vpokondria) bús 
komolyság, mája- s resebajóknál.

Ara egy doboznak 50 kr 

3 £ I ö s :z T 7 'é a a .3 r T 7 - iz .
Minden eddigi készítményt felülm úl, a hozzám 

in tézett há la ira tok b izonyítják, hogy evyetlen egy 
esetben sem tö rtén t meg, hogy a legmakacsabb rheu- 
mát is  meg ne szüntette volna, sőt az első hedör- 
zsölési á lta l már a legnagyobb fájda lm at is p illana t 
a la tt cs illa p ítja  F.zen kitűnő  hatású háziszer hasz
n á l ta ik  csuz. kösz tény csontszaggatás, derékfájás, 
migrain, ütési daganatok ellen.

Egy üveg ára utasítással 50 kr.
Kaphatók

JÁ N O S
gvóg v szerésznél

D O M B O V Á R O T T ,
és az ország hirnevessebb gyógvtáraiban. 

PÉCSETT hapható GOBEL KÁLMÁN pyúcy-ztrészné l

S Z A L L O S

Egy négy személyre való

s í r b o l t
eladó a budai külvárosi temetőben. 

Bővebb értesítést a kiadóhivatal ad.

hogy a hírlap '•LL.iti f-l-liescrt gyógyszerek közül 
m e lyiket használja betegsége e llen , az írjon egy 
levelezőlapot l>ii.-hter kiadó •intézetének Lipcsébe 
s kérje a „Betegbarát*' czitnü löp ira tot. K  köny
vecskeben nemcsak a le g jo b b a k n a k  b iz o n y a i t  
h á z is z e re k  vannak részletesen ismertetve, hanem

f e j ,  betegségedről szóló Jelentések
is olvashatók. E  jei.-ntések mutatjuk, hogy igen sok 
esetben egy egysreru háziszer is elegendő arra,
hogy még a látszólag g y ó g y i th a t la n  b e te sé g
is szerencsésen elliárittassi k. Ha a betegnek a 
megfelelő gyógyszer rendelkezésére á ll, akkor még 
súlyos baj eseten is gyógyulás várható, s ez okból 
egyik betegnek sem kellene a „B etegbarát" megren
delését elmulasztani. E  figyelemreméltó könyvecske 
segélyével sokkal könnyebben választhatja meg a 
szükséges gyógyszert. A röp ira t megküldése a 

megrendelőnek költsé^ébb nem kerül.

4729 s í .  1887.

Árverési hirdetmény.
A pécsi kir. törvényszék mint telekkÖDy. 

vi hatóság közhírré teszi, hogy Kezdi Lajos 
baksai lahós végrehajtat ón a'i Pfeffer Jáno, 
baksai lakos végrehajtást szenvedő elleni 
200 frt. kr. tőkekövetelés és járnlikaj 
iránti végrehajtási ügyében a pécsi kir. 
törvényszék a Sz. lőrinczi kir. járásbirtW 
területén, lévő Baksa községben fekvő* 
baksai 76 számú tjkben felvett 78 pzámg 
ház údvartér és kertre, az árvsrést 498 frt 
ezennel megállapított kikiáltási árban el- 
rendelte és hogy a fennebb m-ígjelölt ingat, 
lan az 1887 évi augusztus 24 ik napján 
délelőtt 9 órakor a baksai község házánál még. 
tartandó árverésen megállapított kikáltási 
áron^alól is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az in. 
gatlan b* urának 10 0 0-át vagyis 49.80 krt 
készpénzben, vagy 1881. LX. t. ez. 42 § 4bt* 
kijei It ovadékkepes értékpapírban a kiküldött 
kezéhez letenni, avagy az 1881 LX. t  ez. 
170. § a értelmében a bánatpénznek a bíró
ságnál előleg es elhelyezéséről kiállított sza- 
ályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Kelt a pécsi kir. törvényszék mint 
telekkönyvi hatóságnak az. 1887. évi aprrilis 
hó 5-ik napján.

Jeszenszky.
kir. törvényszéki jegyző.

►
►

►

H I R D E T É S E K

előnyös áron felvétetnek 
a. iKlad.ólii’vatal'baza..

<
i
◄

c s ő  p é n z k ö l c s ö n
kap minden önálló egyén, u. m. iparos, kereskedő- hivatalnok, katonatiszt

stb.. nők is. ha rendes társadalmi állással bírnak
50 írttól 3 0 0  írtig"

szem ély es  h ite lre ,
azon felül betáblázásra. heti vagy havi törlesztéssel (i°/0-ra 
Bővebb felvilágosítási ád

HONIG JAKAB.
»Magvar Hitel-és Takarék szövetkezete főügynöke 

Pécsett CZITROM UTCZA 2 0  szám.

j
M  osztályú

Iskolai jelentés.
Van szerencsém tudatni a t. ez. szülök- és gyámokkal, hogy 6 

síjrll-írárroc jcg-g-a.1 felr-aJh.ázott

leányneveld- és tanintézetemben
Má’ia utcza 13. szám (Majláth-féle ház) 

a beiratások az 1887/88. tanévre f. évi augusztus 30-tól eszközöltetnek ; a 
rendes előadások pedig szeptember 1-én veendik kezdetüket.

Egyúttal tudomására hozom a t. ez. szülőknek, hogy leánykákat 
már 3 éves koruktól fogadok fel az előkészítő osztályba (gj*ermekkert): 
úgyszintén, hogy ez évben is felfogadok henlakó növendékeket. Szives meg 
keresésre a feltételekről szóval vagy levélben adok tudósítást.

Midőn a t. ez. szülök- és gyámoknak az eddig tanúsított bizalmukért 
köszönetét mondok, magamat kitűnő tisztelettel mély belétásu hajlamaikba 
ajánlom.

Pécsett, 1887. nug. 8-án.
LIEHSCHER VILMA, leánytanintézet tulajdonos.

A z  1 8 8 6 - ik  évi e lszá ll. 2 . 0 0 0 , 0 0 0  p a la czk .

^  Árjegyzék kívánatra ingyen. ^
I b u ^ o j b a b z  j s a i z s a m e  z b  z s a j  i o i b | b § | o z s  o u n i i x

Kamazetter-íéle könyvnyomdában Koller Li pótnál Pécsett,


