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A függetlenségi és 48-as 
párt.

Az országgyűlési függetlenségi és 48-as 
tőr megalakult. Ez alkalomból egy igen 
érdekes tényt lehet konstatálni. Mig a múlt 
^ágyülésen a függetlenségi és 48-as kép
viselők száma csak 72 volt, az idén a párt 
elnöksége előtt 81-en vallották magukat a 
pirt híveiül.

E nyolezvannégy közül három u. m. 
fivőrv Elek. Komjáthy Bé'a és Ugrón Gá
bor két két helyen van megválasztva, s 
rem élhető, hogy a mely mandátumokról 
?iek lemondanak, azokat ismét a független
ségi párt emberei fogják megkapni. Sőt 
rtlószinü az is. hogy az imént megürült 
sárvári kerületben, hol az általános válasz
tásokon csak 26 szóval maradtunk kisebb- 
jégben. pártunk ismét diadalra jut. Ma hát 
alapos kilátás van rá. hogy a most megnyílt 
országgyűlésen nyolczvanegv képviselő fog 
küzdeni ama zászló alatt, melyre édes há
lánk szabdsága és függetlensége van felírva.

Tény tehát, hogy az az erő. melyet a 
megújult parlamenti harczba vihetünk, na- 
gvon jelentékenyen gyarapodott. S e gyara 
plás annál örvendetesebb. mert folytonos 
^ fokozatos fejlődés eredménye. Mikor 
1867-ben Deák megcsinálta a kiegyezést, 
egész pártunk mindössze hét emberből állott. 
!N)k gúnyt sok éretlen tréfát kellett ennek 
a hét derék férfiúnak kiáltani, de ők nem 
■■süggedtek s a jövő nekik adott igazat. 
Minden újabb választás növelte pártunkat 
s az 1881-iki országgyűlésen már 83 lett a 
függetlenségi képviselők száma. Igaz. hogy 
1̂ 84-hen e szára ismét leszállóit 72-re. de 
az koránsem azért történt, mintha a nép 
hirésbé lelkesedett volna a függetlenségi 
eszmékért. hanem azért, mert a függetlenség 
képviselők egy része „függetleaégi antisze
mita* név alatt kivált a párt kötelékéből.

Hogy azonban a hamisithatlan függet 
lenségi elvek iránt nöttön-nő a fogékonyság 
az országban, fényesen megmutatták az idei 
választások. Ma már a függetlenségi párt. 
az antiszemita árnyalatot számon kívül 
hagyva is. nagyobb mint bármikor v o lt: 
pedig hogy mily elkeseredett választási 
harez füzéből kellett kikerülnie, jól tudjuk 
mindnyájan.

Valóságos háború volt az. melyet a kor
mány és az u. n. mérsékelt ellenzék egye 
sülve folytatott ellenünk. Meghamisították 
a választási jegyzőkönyvet, mint KaposváJ 
rótt; fegyveres katonákkal kergették szét a 
választókat, mint Szolnokon; borral és ban
kóval folyt a lélek-vásár. Ígérettel és fenye
getéssel folyt a hivatalos korteskedés, mint 
mindenütt ez egész országban. S még is.

mind ez az erőlködés megtört a független
ségi választók elvhűségén, s mi egy sáncz- 
czal isimét közelebb nyomultunk az ellenség 
táborához.

Hogyan történhetett ez, meg van annak 
a maga természetes magyarázata. Azok a 
vidékek, melyek a legtöbb függetlenségi 
képviselőt küldték fel az országgyűlésre, s 
melyek a 48-as eszméknek mindenkor hű 
ápolói, elszánt harczosai voltak, a legma- 
gyarabbak, legvagyonossabbak az egész or
szágban. Ez a vidék, ez a nép az országnak, 
a nemzetnek valódi magva: hogy ezer év 
viszontagságai, török tatár, német dulásai 
el nem pusztíthattak : e fold erejének, e nép 
hazaszeretetének köszönhetjük.

Magyar volt e nép. az ma is s épen 
azért ösztönszerüleg is ama politikai párthoz 
csatlakozik, melynek programmjában a ma
gyar nemzeti és állami érdekek a legteljes- 
sehben jutnak kifejezésre. És mert vagyonos 
e nép. meg van önérzete is, mely nem engedi 
meg. hogy vérré vált meggyőződését egy 
pár liter lőréért, vagy néhány bankóért 
eladja.

S épen abban van a függetlenségi párt
nak legnagyobb ereje, hogy mi a kormány
párt Ínséges vidékek idegen és közönbös 
lakóitól vásárolja össze a többségét, addig 
ő a valóságos magyar népből hajtott ki, 
mint a lomb korona a hatalmas tölgyfából. 
S ime, ma e lomb süriihh és elevenebb 
szinü. mint valaha volt bizonságul annak, 
hogy a törzs is. a melyből fakadt, mind 
erőteljesebb fejlődésben van. A függetlenségi 
képviselők számát megnövelte az. hogy a 
függetlenségi párt. akár hogyan szeretnék 
is fejlődésében mesterséges eszközökkel meg
akadályozni. — mind egyre jiagyobb tért 
foglal el az országban.

Ez az igazság, melyet a tényekkel 
szemben semmiféle okoskodással nem lehet 
elvitatni. S a mennyi buzdítás van ebben, 
ép annyi kötelességet is ró ránk. Látjuk, 
tudjuk, immár, hogy küzdelmeink nem hiá
bavalók. hogy törekvéseinkkel minden esz
tendőben. ha nem többel, egy lépéssel előbbre 
jutunk. Csüggednünk tehát nem szabad, s 
azt a zászlót, melyet ezelőtt busz eszendővel 
heten bontottak ki. s mely alatt ma már 
nyolezvanöt vezérrel küzdünk : kitartással, 
tűréssel, önfeláldozással, igaz honszeretettel 
diadalra kell segiteniink.

Isten minket úgy segéljen!

A  m i n i s z t e r  m a n d á t u m a

Sokszor volt már szó a kaposvári kép
viselőválasztásról. A függetlenségi párti 
Körmendynek volt 18-al több szavazója s 
a választási elnök mégis azt jelentette ki, 
hogy Széchenyi Pál, a ki gróf és miniszter,

kapott 20 szavazatnyi többséget. E válasz
tás történetéhez igen érdekes adatot közölt 
az „Egyetértés**: a somogymegyei főispán 
bizalmi jelentését a belügyminiszterhez. Az 
érdekes okirat im ez: (Somogy megye pe
csétje.) 34. sz. bizalmi. Kívül: Nagyméltó- 
ságu báró Orczy Béla a belügyminisztérium 
vezetésével megbízott, ő felsége személye 
körüli magy. kir. miniszter u.r.ak v. b. t. 
t. stb. stb. Kizárólag saját kezéhez. Buda 
pest. Belül: Kegyelmes uram! Mai hason 
számú távirati jelentésem kiegészítéséül van 
szerencsém a kaposvári országgyűlési kép
viselőválasztás eredményére nézve, a követ
kezőket legmélyebb tisztelettel excellenciád 
kegyes tudomására hozni. Mint táviratom
ban is jelezni szerencsés valék, gr Széchenyi 
Pál ü excelleneiája, a különben 48-as párti 
és az egész választási aktus alatt ellenünk 
működött választási elnök által 11 órakor 
éjjel 20 szavazattöbbséggel a kerület meg
választott képviselőjének ki jelentetett; a sza
vazatszedő küldőttségi és választási jegy
zőkönyvek 3 példányban ily eredmény nyel 
lezárattak, s minden kifogás nélkül hitele 
sittettek is, annak 1 példánya nagyméltó
ságodhoz már fel küldetett, egy példánya 
gr. Széchenyi Pál ő excelleneiájának átada
tott, 1 példánya pedig a levéltárban őriz
tetik. Magára a függetlenségi pártiak által 
a iapokba küldött és itt is beszéd tárgyát 
képező téves leírásokra nézve, következőleg 
áll a tényállás, melyről magamnak sze
mélyes meggyőződést szereztem. A függet
lenségi pártiak másnap a választás után 
hangoztatni kezdették, miszerint a szava
zatszedő kiildöttségi elnök szavazati lajs
tromai rendetlenül és tévedésből hibásan 
kezeltettek és hogy .9 Taszár községi sza
vazó. ki Körmendyre szavazott, az Írnok 
tévedéséből Széchenyi előnyére íratott, mi
nek folytán ha ez nelyreigazittatnék, Kör 
mendynek volna 18 többsége, nem pedig 
Széchenyinek 20. Ezen állítás a belügymi
nisztériumhoz felküldött szavazási lajstrom
ban megerősítést nyer. mire nézve a 48 as 
pártiak a kérdéses 19 taszári szavazóval 
közjegyzői okmányt fel is vettek. A megyei 
levéltárba elhelyezett példányi an e 19 ta- 
szári szavazó Körmendy részére van Írva s 
itt a függetlenségiek által tegnap eszközölt 
utánszámitás az ő előnyükre dőlt el. Azon
ban a jegyzőkönyvből, mely mandátumként 
gr. Széchenyi Pál ő excelleneiájának ada
tott át, e tévedés be nem igazolható, mivel 
a taszár iákból csak a tényleg Széchenyire 
szavazott 11-nek neve van Széchenyire Írva, 
mindannak daczára a 20 majoritás abban el 
nem tagadható. Ezek alapján tagadhatatlan, 
hogy a kiildöttségi elnök választási lisztái 
nem lettek kifogástalanul vezetve s hogy 
azok egymástól eltérők, de ép úgy tagad
hatatlan az is. hogy a 48-asok által kifo
gásolt taszári szavazatok beírása a mandá
tumul szolgáló jegyzőkönyvben nem igaz, 
lehet más tévedés, de ez nem kifogásolható 
eddig. Ezen tényálladék leírása után legyen 
szabad nekem abbeli véleményemnek adni 
kifejezést, hogy ezen választást minden áron 
helyben kell hagyni, mert ellenkező esetben 
nemcsak Somogy vármegye politikai, most 
javult helyzete változik beláthatatlan időre 
teljesen roszra, hanem az erkölcsi befolyás 
és hatalom, melyet a szabadelvű párt s

igénytelenségem ez alkalommal a választá
soknál magunknak megszereztünk, megsem
misül. Ettől eltekintve azonban, ha meg- 
semmisitetnék a választás, a megye belbé- 
kéje ismét odadobatnék az egyesült függet 
lenségi és mérsékelt ellenzékiek terrorizmu
sának, melylyel szemben mi tehetetlenek 
lennénk, — mi által az adminisztráczió ve
zetése egészen megbénulna és a régi tart
hatatlan helyzet ez irányban ismét érvényre 
jutna. Ez most már nem személyes kérdés, 
vagy egy kerületnek elvesztése, ez Somogy- 
megye létkérdése, mely ha kedvezően meg
oldatnék, a legjobb útra fog tereltetni, el
lenkezőleg a kommunizmus és szocziálizmus 
hydrafejét megsemmisíteni a lehetetlenségek 
közé tartozik; csak az, Kegyelmes Uram, 
ki a kaposvári válaszlást és annak előz
ményeit önmaga átélte, bir arról fogalom
mal, hogy mily helyzet volt Somogybán, 
mit röviden csak azzal jelzek, hogy csak e 
kerületben 3 hét alatt a választás előtt 8 
gyújtogatás, 15 személy- és 25 vagyonbiz
tonság elleni bűntény történt a 48 ások ré
széről, s hogy csakis a legerélyesebb és elő
relátóbb intézkedéseknek köszönhető, hogy 
igen nagy kellemetlenségek nem történtek, 
maga a karhatalomnak kirendelt katonaság 
is tettleg meg lett támadva, közülök két 
tiszt és négy legény megsebesítve Ily kö
rülmények között e kerületet uj választás
nak kitenni lehetetlen, akkor, midőn a ka
posvári választás az egyesült 48-as és mér
sékelt ellenzékieknek 15.000 forintjába, ne
künk pedig háromszor annyiba került. Mind
ezek folytán legmélyebb alázattal esedezem 
Excellenciádhoz, méltóztassék kegyes és hat
hatós befolyását a megye jóléte és békéje 
érdekében oda érvényesíteni, hogy gróf Szé
chenyi Pál ö excelleneiájának megválaszta
tása annak idején mindenesetre jóváhagyas- 
sék. Engedje meg nagyméltóságod, hogy ki
váló tiszteletem kifejezése mellett marad
hassak Kaposvár, 1887. junius hó 21-én 
liive és szolgája Tallián, főispán.

Mély pillantást enged közdolgaink fe
nekére a somogyi főispánnak ezen bizalmas 
levele. Azok az okmányok, melyek a má
sodik császárság bukása után a titkos fiókok 
rejtekeiből napvilágra kerültek, a napóleoni 
kormányzat romlottságáról nem tártak fel 
oly visszataszító rútsággal teljes képet, mi
nőt ez a nevezetes levél tár tel a dicsősé 
ges. soha nem végződő Tisza-aera erkölcsei 
röl. Mikor a bonapartizmus titkos bűneinek 
bizonyságai megjelentek, a vádolt kormány
zatot már utolérte a nemezis sújtó keze és 
belefulasztotta a közmegvetés sarába. A so- 
mogyi főispán levele oly kormányzatot he
lyez villamos fényben, mely ma legjobban 
kérkedik erejének duzzadó teljével és büsz
kén hirdeti az országnak, hogy nagy hiva
tásában ki fog tartani mind halálig. Nézzen 
most mindenki oda és meg kell borzadnia a 
kormányzati dicsőség látványától.

Mintha undok kigy ófészekről rántották 
volna le a takaró leplet, és egymásba go- 
molyodva, sziszegve és mérges tajtékot 
hányva látnok a kígyókat, sűrű csomóban 
emelkednek előttünk azok a sokféle bűnök, 
melyek a Tisza-kormányzat jellemző tulaj
donságait képezik, a pártos közigazgatás és 
a népakarat meghamisítása, a nagy arányok
ban űzött vesztegetés, a hivatolos erőszak

és az aljas szolgaiság, az önérdek fölemelése 
és a közérdek megtagadása. És mikor mindez 
egy titkos okmány világításában oly szem 
lélhetően lép elénk, látjuk még jobban azt 
a bűnt is, mely a kormánynak a nyilvános
ság előtt használt mezét készíti, a művészi 
szenteskedést, a rendszeres ámítást és a ki
fogyhatatlan hazugságot. Egész mivoltában 
láthatjuk és megitélbetjük azt a páratlan 
gépezetet, melyet Magyarország alkotmányos 
kormányzásának neveztek.

Tessék, itt egy főispán, a kit eddig a 
jobbak és érdemesebbek közé soroztak és 
kiről az volt a hír, hogy a közigazgatás 
komoly feladatai iránt is némi érzékkel bir! 
Az a nemes felfogás, melyet hivatalos állá
sáról oly naiv öntudattal kifejt, nem-e túl
haladja mindazt, mit valaha a napóleoni 
hírhedt ökölprefektek díszükül ismerhettek? 
Láthatjuk a magyar főispánt, a ki a hata
lom szolgálatában nemcsak a kortestevé
kenységet tartja legfőbb kötelességének, ha
nem a zsoldos condottierinek semmi állami 
törvény és semmi társadalmi erkölcs által 
nem feszélyezett hivatását magáénak ismeri. 
Neki a legtermészetesebb dolog, hogy az 
alkotmányosság első törvénye, a népakarat 
nyilvánítása, a választói joggyakorlat ér
téktelenné tétessék. Neki a legtermészetesebb 
dolog, hogy a választás valódi eredményét 
a hivatalos közegek öntudatos esküszegéssel 
meghamisítsák ! Ő egyenesen tekintélyének 
megrontását, az adminisztráczió megbénítá
sát látná abban, ha az elkövetett hamisítás 
jóvátétetnék s a megsértett jog érvénye el
ismertetnék ! És az a főispán, ki jogfosztást, 
hamisítást, esküszegést megengedhető dolgok
nak tart azért, hogy gr. Széchenyi minisz 
tér ur képviselői mandátumot nyerjen, a ki 
a hivatalos erőszak minden nemét és a meg 
vesztegetés korláttalan mérveit tartja al- 
kalmazhatóknak, csakhogy a hatalom ér
deke kielégítést nyerjen, nem-e méltó joggal 
kívánhatja, hogy a választás törvényes ered
ménye, melyet annyi erőszak és annyi vesz
tegetés ellenében kivívni sikerült, el ne is
mertessék, mert az ily elismerés az 6 eddig 
megszerzett erkölcsi hatalmának lerontása 
és az ellenzéki terrorizmus feléledése volna, 
íme az erkölcsi hatalom természete egyfelől, 
a terrorizmus nyilvánulása másfelől, Ma 
gyarország mai kormányrendszerében. Er
kölcsi befolyásnak nevezik a jogtiprást, a 
korrupeziót és a hivatalos hatalommal való 
visszaélést, terrorizmusnak nevezik azt az 
ellenállást, melyet az üldözött vélemény a 
törvény fegyvereivel megkísérlem merészel.

Nos, a főispán fölebbvalójához irt és 
tudnia is kellett, hogy csak ama tartozást 
teljesiti, mely reá bízva lett. Orczy báróhoz 
volt czimezve e levél, Tisza Kálmánhoz volt 
intézve. Tallián azt tette, a mit az ö hely
zetében minden más főispánnak ép úgy 
teljesítenie kellett, hogy állására alkalmat
lannak ne tartassák. A tőispánok skrupulus 
nélkül alkalmazták a jogfosztó erőszakot és 
a törvénysértő vesztegetést és ugyanakkor 
Tisza Kálmán kenetes ajkkal hirdette a 
választások szabadságát, a kormány szigorú 
felügyeletét a törvények megtartása telett. 
A főispánok alázatos jelentésekben tudatták, 
az erőszak és hamisítás dicső sikerét és 
Tisza Kálmán kézdörzsölve hirdethette,hogy 
a nemzet nagy többségének szabad nyilat

T Á R C Z A .
Emléksorok.

i.
Rejtély a szív, ha ébredése első 
Hajnaltuzénél lágy mámorba dől,
3 nem tá rja  fel a leplezett jövendő,
Mi fáj. m i hat mélyebben m in t a tö r . . .  ?

Rejtély a szív. ha lázas szenvedélye 
Egy élet üdvét zúzza, tépi szét.
És, boldogságot többé nem remélve,
Óhajtja már a ny irko s s in  é j t ...............

I I .
Mesxse bár —  nem fényben gazdagon:
Dós a lélek, m ely mással rokon —
Tudva mégis, csöndes est ha jö,
3 tüaödés közt fn t a gyors idő,
Van, k inek — mén-éhes lepkeként —
Vágyó le lke  hízva száll felénk :

Szerelemnek boldog álma ez.

Látva mindig, k i t  szivünk szeret,
3 hord m ia tta  sajgó, m ély sebet;
3 bár, ha ránk egy p illan tása  s z á ll: 
Melegítőid;, m i i t  a napsugár.
8 titkon  érte h iv  könnyünk o m o l:
Lelke, m in t az őszi tá j, komor:

Szerelemnek vérző k ín ja  ez.
-y -x .

K ét g y e rm e k  tö r té n e te .
Elbeszélés, i r ta :  S í. A.

(Folytatás.)

Legvégül maradt Laczikának, Gergely 
8|t*1 egyetlen fiának a bemutatása. Laczika

j csak alig néhány évvel volt idősebb Már*
I thánál és az ötödik gimnáziumba járt.

Mikor a gyermekek először látták egy- 
! mást, elpirultak, s oly zavarba jöttek, hogy 
valamit tenniük kell. Ösztönszerüleg. egy* 

i szere nyújtottak egymásnak kezet. Mikor 
azonban azt hallották, hogy Gergely bácsi 
nem elégszik ezzel meg, hanem azt kívánja, 
hogy megcsókolják egymást — akkor aztán 
egész kétségbe estek. Talán inkább a vízbe 
fojtották volna magukat, csakhogy azt ki
kerülhessék. De nem lehetett. A csókoló
zásnak meg kellett történnie, pedig Rellike 
kisasszony pártjukat fogta s ellenezte a 
csókot, mint nem egészen illendő dolgot.

Tehát megcsókolták egymást, olyan 
félénken, olyan gyengéden, mint azt csak 
két gyermek teheti, kikkel e pillanatban 
egy titkos, belső előérzet sejteni engedte, 
hogy valamikor igen sok közük lesz egy
máshoz.

A csók után mindketten megelégedet
teknek érezték magukat — de a világért 
sem mertek enymásra nézni. Laezinak hirte
len a szoba job sarkában, a szekrény mö
gött akadt dolga. Mártha pedig erősen igye
kezett a bal sarok felé.

Néhány nap múlva Tamás apónak visz- 
sza kellett utazni. A búcsú igen érzékeny 
volt és a köny mindkét részről bőven folyt.

Mártha ezután még rettenetesebbnek 
találta sorsát.

Az étel nem Ízlett, a város nem tet
szett — szóval elégedetlen volt mindennel, 
ha csak szerét tehette, vissavonult valamely 
zugban és sirt.

A jó emberek iparkodtak őt vigasztalni.
Teréz náni folyton kedvencz ételéről 

kérdezősködött. Gergely bácsi megígérte, 
hogy olyan czipőket készít számára, milyet 
még a király-asszony sem hordott soha. Rel
like kisassyony pedig vállalkozott, hogy majd

szép meséket olvas fel neki, miken szóra- 
kozhátik és mulathat.

Mindennek azonban csak az lett a kö
vetkezménye. hogy Mártba még jobban tit
kolta elűttiik könyeit, s titokban még 
többett sirt.

Szerencsére megkezdütek az iskolák.
És az iskola nagy jótétemény.
Mindazok, kiket a sors kora ifjúságuk

ban elvitt a szülei háztól s idegenek közzé 
sodort, hol sohasem találhatták fel többé 
azt a meleg, önfeláldozó szeretetet, melyet 
a szülei házban élveztek: azok tudni fogják, 
hogy az iskolábajárás nagyban enyhítette 
fájdalmukat. Az iskola szórakoztat, elfog
lalja a gyermek lelkét és megköti fantáziá
ját, mely a tétlenségben oly élénk színekkel 
tudja maga elé festeni az otthon eltöltött 
kedves napokat.

Az első napon Laczi vezette öt az is
kolába.

Útközben nem szóltak semmit, csak 
mentek egymás mellett szótlanul, hallgatagon.

A leánykára az első előadás nagy ha
tást gyakorolt. Megkedvelte az iskolát. S a 
tanítót, aki oly sok szépet tudott elmesélni, 
mindjárt megszerette.

Mikor vége volt az előadásnak, a kapu
ban már várakozott rá Laczi, hogy haza 
kisérje.

Ismét mentek hát egymás mellett. Ele
inte szótlanul, később azonban Mártha meg 
törte a csendet.

— Ugy-e hogy nem rossz emberek a 
tanítók? — kérdé.

Laezinak csak ez kellett, hogy kiönt
hesse boszuját a tanárok egész gyűlölt faj- 
zatán. —

Egész lelkesedéssel kezdett beszélni:
— Nem e ? . . . Dehogy nem! . . . 

Rettenetes rossz emberek: . . Mind egytől 
egyik!. .Mind többet kívánnak, mint a 1

mennyit az ember tehet! . . Aztán gyűlö
lik a gyerekeket! . . bezárják! . . .

— Bezárják? — kérdé csodálkozva 
Mártha.

Be bizony! . . ebédre! . . Aztán ehet 
az ember tintalevest, meg papirgombóczot.

Márthára olyan rosszul hatottak e 
szavak. Csakhogy sirva nem fakadt.

Laczi észrevette arczán a bánatot, mit 
meggondolatlan szavai okoztak, s belátta, 
hogy bakot lőtt. Jóvá akarta tenni hibáját.

— De eak a fiuk tanítói ilyen rosszak 
— folytatá — a leányoké nem! . . . Oh, 
azok egészen más emberek . . . Jók és ked
vesek !

Mártha arcza felderült.
Tehát nem csalatkozott az ö tanítójá

ban. Az jó ember, s szeretni fogja őt, mint 
a hogy mondta.

S ettől kezdve igy folytak a napok.
A gyermekek együtt jártak iskolába s 

otthon együtt tanulták leczkéiket. A közös 
foglalkozás, a közös örömnek és aggodalmak 
közelebb hozták őket egymáshoz.

Már nem idegenkedtek egymástól. Már 
szerették egymás társaságát. Gergely bácsi 
örült ennek legjobban. Neki Mártha határo
zott kedvencze volt, a mit nem is titkolt.

Márthával különben mindenki jól bánt. 
Gyakran még Rellike asszony is tmegfeled
kezett vele szemben az ctiqnette hideg sza
bályairól. Gyakran magához hívta őt, me
sélt neki; s ha ilyenkor a kisleány bámuló, 
naiv arezocskájára tekintett, nem állhatta 
meg, hogy meg ne csókolja őt. Forrón, sziv- 
bul —nem úgy mint azt az etiquette előírja.

A kis lány lassanként egészen belesze
retett környezetébe, s csak akkor könnyezett, 
ha Tamás apára gondolt, ki most egyedül 
van otthon és nincs senkije.

Egy vasárnapi ne.p reggelén váratlan 
öröm érte Márthát.

Tamás apó jött be s kijelentette, .hogy 
a gyermekeket nyomban magával viszi ki 
az erdőbe. Had ugrálják egyszer ki ma 
gukat.

Mártha nem tudott hová lenni örömében.
Laczihoz futott s már messziről kiáltotta:
— Készülj Laczi! . . . „Itt van az apa!* 

Kivisz minket az erdőbe . . . Meglátjuk az 
én otthonomat . . . Oh, meglásd, hogy te t
szeni fog neked is! . . .

S nehány pilanat malva már fenn ültek 
a kocsin.

Útközben aztán, amint kiértek a város
ból. Mártha folyton mutogatta Laezinak a 
környék nevezetességeit.

— Nézd csak! . . .  Ez a kanyargó pa_ 
tak I tt ered valahol 9 keresztül fut a m 1 
kertünkön is . . .  De ott már szélesebb . • 
Olyan szép tiszta vize van! . . .

Mikor a mezőre értek ki, igy szólt:
— Ugye szép az igazi mező? O h  de 

nem olyan szép mint a mi erdőnk körül . . 
Ott több a virág! . . . S  jobb az illat . . 
Majd meglátod! . . . Majd meglátod! . . .

Ha az ut szélén egy fát láttak, Mártha 
mindjárt beszélni kezdett:

— Ugy-e nagy fa? . . De mi ez a m i fáink
hoz ! . . bokor csak! . . Valóságos kis bo
kor! . . Majd a mi erdőnkben látsz nagy 
fákat! . . Törzsük olyan, hogy két ember 
sem éri keresztül, s körül van fonva virágzó 
folyondárokkal! . . Koronájuk majdnem az 
égig ér! . . .

Laczi pedig hűségesen megbámult min
dent ás hallgatott.

Mikor aztán a láthatárok feltűntek, az 
erdő körvonalai, Mártha leakart ugrani a
kocsiról:

— Jer Laczi, ugorjunk le és szaladjunk ! 
A kocsi nagyon lassan megy!
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kozása iámét bizalmat nyilvánított politikája 
irányában. Ilyenek a te főispánjaid, oh 
Magyarország, és ilyenek a te minisztereid. 
Ilyen a közigazgatásod, ilyen szabad válasz
tásod és ilyen egész alkotmányos életed! 
És még vannak, kik panaszkodnak, hogy a 
hajdani betyárvilág romantikája nem halt 
ki egészen köznépünk között!

Szegény köznép! Mintha csak nála le
hetne találni a társadalmi szervezet törvé
nyeinek megvetését.

N eveljünk iparo so kat.
Trefort Ágoston közoktatásügyi mi

niszter nyílt levelet intézett a „Budapesti 
Szemle" szerkesztőjéhez, melyben utal ama 
sajnos jelenségre, hogy nálunk mindenki 
igyekszik iskoláztatni fiait s nem nevel be
lőlük iparosokat, miből káros következmé
nyek származnak s közgazdasági életünk 
nem fejlődik.

A tanulságos levél, mely megszívle
lendő tanácsokat tartalmaz, egész terjedel
mében a következőleg hangzik :

„Minden tanév kezdete alkalmul szol
gál nekem arra, hogy a magyar társadalmi 
életre vonatkozólag néhány, mindig egyen
lően megújuló, észleletet tegyek. Ez észlele
tek egyike: az előszeretet a gimnáziumi 
oktatás iránt.

Ha ez előszeretetben a tudomány iránti 
szeretet tükröződnék vissza, örvendetes jelen
ségnek kellene azt tartanom. Ámde látom, 
hogy e jelenségnek valódi alapja nem ez 
előszeretetben, hanem a kézimunka lenézé
sében, hogy úgy mondjam megvetésében áll.

A kézimunka pedig nem csak hogy 
a társadalomnak okvetlenül szükséges, hanem 
az egyént is becsüléshez, vagyonhoz juttatja. 
Ehhez járul, hogy e munka az ész közre
munkálkodó tevékenysége nélkül el sem 
képzelhető. Vajon a könyvkötő, az órás. az 
asztalos munkássága nem jái-e legalább is 
annyi szellemi tevékenységgel, mint azon 
alárendelt hivatalnoké, a ki naphosszat de 
papíron ad chartám másol vagy bizonyos 
sehemák szerint papirossokat rendez ? Vajon 
nem lehet-e az, a ki foglalkozására kézmű
ves, észjárására és modorára nézve müveit 
ember ?

Társadalmunk, úgy látszik, azt tartja, 
hogy nem. És e ferde fölfogás, vagy álszé
gyen okozza azt, hogy szegény szülőknek 
gyermekei, a kiknek a tanuláshoz sem te
hetségük, sem pedig kedvük nincsen, kény
telenek — saját szerencsétlenségükre az 
állam és a társadalom kárára — az úgyne
vezett iskolázott pályákra lépni.

Ez. valamint az ezzel azonos alapon 
nyugvó hajlam, szokás vagy erkölcsnek 
közgazdasági életünkben sok káros követ
kezményét láthatjuk.

Ha a müveit külföldet szemléljük, 
mindenütt nagy iparos-, kereskedő- és bank
házakat találunk, a melyeket egymásra 
következő nemzedékek kitartó munkája, — 
az egyes családok és a társadalom hasznára 
— valódi hatalmakká fejlesztett.

Nálunk ily példák alig léteznek. A 
legtöbb iparos és kereskedő a kezdet nehéz
ségeivel küzdve, hogy úgy mondjam az 
ABC-nél kénytelen üzletét megkezdeni. 
Eőkép ezért vagyunk annyira elmaradva a
vagyonszerzés terén. Ez uj iparos és keres
kedő családjainknak rendes sorsa, hogy 
mielőtt házuk nagygyá fejlődött volna, már 
első ivadékaik ujabbi idegen körbe lépnek 
át. Ott aztán elsatnyulnak, tönkre mennek, 
proletárokká lesznek.

A betegség megvan. A kérdés : hogyan 
lehetne azt orvosolni ? Nézetem szerint főleg 
három utón. Az iskola, az irodalom, továbbá 
társadalmunk szellemének javítása utján. 
Az iskola e tekintetben két irányban hathat. 
Az egyik hatást szakiskoláktól, a másik 
hatást pedig az olyan oktatástól lehet várni, 
a mely a gyermeket nemcsak tanítani, ha
nem nevelni és benne helyes gyakorlati 
fogalmakat ébreszteni igyekszik. Ez utóbbi 
mozzanatban van oka annak, hogy én a

középiskolákban és különösen a gimnáziu
mokban az egészség- és közgazdaságtannak 
tanítását szükségesnek tartom.

Az irodalom, a hol olvasnak, hatalom. 
Üdvöt vagy vészt hozó a szerint, a mint jó 
vagy rossz az irodalom. Ha benne, s kü
lönösen a regényben, hősökként csakis elő 
kelő korhelyek szerepelnek, a képzelt m - 
a mely az emberi életben oly nagy szerepet 
játszin — elhiteti az emberrel, hogy érdek
lődésre, rokonszenvre és tiszteletre csakis az 
számíthat a ki nem dolgozik.

Nagyon üdvös volna társadalmunknak, 
ha tanulmánya tárgyává tenné az angol 
gyarmatok viszonyait, a hol nincs igazi 
határvonal a kézi és szellemi munkának 
járó tisztesség között. Különben már Eszak- 
Amerika, Franklin és Lincoln példája is 
elég tanúságot nyújthatna e tekintetben.

Nos végre, a mi társasági életünk 
szellemét illeti : mindenek előtt arra volna 
szükségünk, hogy — legyen társasági 
életünk. I)e e tekintetben nem tudunk előre 
menni. Nem tudjuk kivívni, hogy érintke
zésünknél a humanitás, az elfogulatlanság 
és a társasági egyenlőség tudatának érvényre 
emelése a jó „tónushoz14 tartozzék, hogy a 
kereskedelem és ipar terén szerzett érdem 
megbecsiütessék. Elöbbkelőink nem nyujta 
nak példát, a mely szerint az alsóbbrendiiek 
igazodnának. Ha az inas látná, hogy ura 
nem nézi le, de megbecsüli az iparost és 
kereskedőt: az urasági ispán sem tartaná 
lealázónak, ha fia mesterséget tanul és 
kezével keresi mindennapi kenyerét.

Ideje volna, hogy ne csak a nagy 
politikával foglalkozzunk, hanem az ilyes 
gyakorlati érdekekre is kiterjeszszük figyel
münket. Nehogy tért hódítson azon nézet, 
mely szerint Magyarországon a gyakorlati 
ész kihalt és hogy nekünk csak a politika 
iránt van érzékünk. Budapest, szept. 13. 
1887. Trefort Ágoston."

A z 18 8 8 -ik  évi pécsi á lta lá n o s  m i i . 
ip a r -, te rm é n y - és á lla tk iá l l i tá s  re n d e 

zési s z a b á ly z a ta .
1) Az 1888-ik évi pécsi általános ipar-, 

termény- és állatkiállitás Pécs és Baranya- 
megye sz. kir. város törvényhatóságának 
pártfogása alatt Pécsett a városi tornatéren, 
az azon levő középületekben (a gyermek
kerti helyiségekben, a színkörben), és a még 
építendő kiállítási csarnokokban tartat ik 
meg. — (Egészben 12,600 □ méter nagy
ságú terület bocsájtatik rendelkezésre.)

2) A kiállítás 1888. évi augusztus hó
12-től számítandó 4 héten át vagyis 1888. 
szept. hó 9 ig tart. Az egyes időszaki kiál
lítások ideje külön szabályzatok által ható- 
roztatik meg.

3. Kiállíthatok : ai Baranya megyéből 
minden mezőgazdasági, borászati, erdészeti, 
bányászati és egyéb őstermelési termény, 
valamint állatok.

b) Külföldről az a) pont alatt felsorolt 
termények csak annyiban, a mennyiben azok 
Magyarországon csak igen gyéren vagy épen 
nem fordulnak elő.

c) Kézmű- és gyáriparczikkek Baranya . 
Somogy- és Tolnamegyék, vagyis a pécsi 
kereskedelmi és ipái kamara egész területéről.

d) Magyarország egyéb megyéiből olyan 
iparezikkek, melyek az 1881. évi XLIV. t. 
ez. alapján állami kedvezményekben része
sülő gyárakban állíttattak elő.

e) A Királyhágón túl levő megyékből 
a fonó, szövő és bőr iparezikkek.

f) Háziipari czikkek Magyarország 
minden vidékéről.

g) Uj találmányi! iparezikkek, uj szer 
kezetü ipari munkagépek és szerszámok 
Magyarország minden vidékéről és a kül
földről is.

h) Művészeti és régészeti tárgyak Ma 
gyarország egész területéről.

i) Pécs-Baranya tanügyi állapotát fel
tüntető tárgyak.

4. A kiállítás rendezése czéljából egy 
végrehajtó bizottság alakul, melynek tagjai 
az előkészítő bizottság által egybehívott

érdekeltség s illetve kiállítási nagy bizott
ság ülésén Pécs sz. kir, város és Baranya- 
megye törvényhatósága, a pécsi kereske
delmi és iparkamara, a baranyamegyei 
gazdasági egyesület, a pécs-baranyai ker
tész-egylet, az ipartestület, a pécsi szol 1 ős- 
gazdák és a pécsi borkereskedők egylete 
tagjai köréből választatnak.

A végrehajtó bizottság irodája 188*. 
évi junius hó 1-íg a pécsi keresk. és ipar
kamara helyiségében (Király-utcza a köl- 
csönsegélyző egylet háza, 1. cm.) van, a 
mondott időn túl pedig a kiállítási területen 
levő tornacsarnokban.

A kiállításra vonatkozó levelezések „a 
pécsi kiállítás végrehajtó bizottságához in- 
tézendők.

Kiállítók által a kiállítási bizottsághoz 
intézett levelek a közmunka és közlekedés- 
ügyi m. kir. minisztérium 1887. évi enge
délye alapján portómentesen adhatók fel, 
szükséges azonban, hogy a feladók a levél- 
boriték czimoldalának felső részére saját 
nevüket és lakóhelyüket, az alsó balsarokra 
pedig e záradékot „az 1888. évi pécsi kiál
lítás ügyében, portomentes" kiírják.

5. A kiállítási tárgyak az alább felso
rolt csoportba osztatnak be.

Kendeztetuek ezen kívül időleges kiál
lítások is, és pedig :

a) szarvasmarha-, juh-, sertés- és kecske- 
kiállítás,

b) szőllö-, gyümölcs- és konyhakerté
szeti kiállítás,

c; ló-kiállitás (állami lódijazással egy
bekötve),

d) tehenészeti termékek kiállítása,
e) borvásár,
i) méhészeti kiállítás,
g) baromfi és kutyák iái lit ás,
h) a pécsi iparostanonezok munkakiál- 

litása.
6. A kiállítási bejelentések a végrehajtó 

bizottsághoz intézendők és pedig 1887. évi 
deczember hó 15 ig.

A bejelentési iv minden rovata pontosan 
töltendő ki. A bejelentési ivek díjtalanul 
küldetnek meg a kiállítóknak.

A bejelentési ivek két példányban töl
tendők ki és küldendők be.

Azon kiállítók, a kik tökb mint egy 
csoportban akarnak kiállítani, minden cso
portot illetőleg külön bejelentő ivet (és 
ugyancsak 2 példányban) tartoznak bekül
deni. Ez esetben a ..Jegyzet” rovatban meg
említendő, hogy az illető több és milyen 
csoportba jelentett be tárgyakat.

A bejelentési határidőn túl bejelentett 
tárgyak elfogadása iránt, a mennyiben a 
tér engedi, a végrehajtó bizottság esetről 
esetre határoz.

7. Minden kiállító a bejelentett tárgy 
elfogadásáról a bejelentett iv második pél
dányának visszaküldésével elfogadási iga 
zol vány t nyer, melyben a csoport és osz
tályszám és a biztosított terület térfogata 
feltüntetve leend.

8. A kellő időben bejelentett éselfogadott 
tárgyak legkésőbb 1888. évi július hó 15 ig 
bérraentve küldendők be a kiállítási végre
hajtó bizottsághoz.

9. A kiállítók térdij fejében fizetnek:
I. a) a középen levő térség minden □ 

métere után 4 fit.
b) fal mellett egy folyó méterért 11 2

m. magasságig 2 frt.
e) ugyanaz 11 2 méternél magasai), a 

2 írton felül még 1 frt.
II. Folyosókon 1 folyó méter után:
a) 1' , méter magasságig 1 frt.
b) ennél magasabb, még 50 kr.
III. A felfedett épületekben □ méter 

2 frt.
IV. A szabad téren C méter 1 fit.
V. A kiállítók által felállítandó külön 

pavillonok által elfoglalt tér minden □ m. 
után 2 fit.

(A pavillonok tervrajza a bejelentési 
Ívhez csatolandó.)

Egy méter töredéke egész méternek 
számittatik.

Asztalokat a bizottság díj nélkül ód.

Kívánatra a kiállító terhére külön állványok 
és szekrények is készíttetnek.

11. A végrehajtó bizottság törekedni 
iog, hogy a kiállítandó tárgyak szállítására 
nézve az illető vasúti társaságoktól szállí
tási kedvezményt nyerjen. Az eredményről 
a kiállítók külön hirdetmény által értesit- 
tetnek.

12. A beküldött tárgyak, ha azok á t
vétele iránt a kiállító külön nem intézkedett 
volna, a végrehajtó által fognak a kiállító 
költségére és veszélyére átvétetni.

13. A bérmentve beküldendő kiállítási 
tárgyak czimzése és jelzésére nézve vonat
kozó utasítások kellő időben közöltéinek a 
kiállítókkal.

A vasúti állomástól e tárgyak be és 
visszaszállitását illetőleg a végrehajtó bi
zottság intézkedni fog, hogy az egy szer
ződött szállító által a lehető legjutányossab- 
bán eszközöltessék, miről a kiállítók majd 
értesittetnek.

14. A kiállítási tárgyakat a kiállitó 
köteles elhelyezni és rendezni, ha ezt azon
ban nem tehetné, akkor arról a rendezés és 
elhelyezés körül netán felmerülő költségek 
megtérítése mellett a végrehajtó bizottság 
gondoskodik.

Ha a kiállítók kiállítási tárgyaik körül 
külön díszítést, vagy azoknak czimtáblákkal 
s egyébb jelvényekkel való ellátását kíván
ják, azt a végrehajtó bizottság is eszközli 
a költségek megtérítése mellett.

15. A ládák és egyéb csomagolási esz 
közök elhelyezéséről a szükséghez képest 
a végrehajtó bizottság gondoskodik.

16. A térdijnak első fele a bejelentés 
elfogadását igazoló bejelentési ív visszakiil 
dése. illetőleg átvétele alkalmával fizetendő 
be, ellenkező esetben a végrehajtó bizottság 
az igénybe vett térről szabadon rendelkezik. 
A térdij másik fele a kiállítandó tárgyak 
beküldésére kitűzött időre fizetendő be.

17. A kiállítóknak jogukban áll kiállí
tási tárgyaiknál ezégök vagy nevük után 
azon segédmunkásaik neveit feljegyezni, kik 
a kiállított tárgyak készítésénél különös 
érdemeket szereztek.

18. Minden kiállítónak joga van külön 
képviselőt tartani. Egyébiránt a kiállitás 
minden mozzanatáról a baranya . somogy . 
tolnamegyei, valamint a budapesti hírlapok 
gyors és hiteles tudósítást fognak hozni.

19. A kiállított tárgyak csoportok sze
rint szak tértinkből alakítandó bíráló bízott 
ságok által biráltatnak meg és a jeles ké
szítmények kiállítói kitüntetésben részesül 
nek. A kitüntetések természete és száma a 
kiállítási nagy bizottság által állapittatik 
meg.

2H. A kiállítási tárgyak tisztántartása 
a kiállítók kötelessége és rendszerint a lá
togatási idő kezdete előtt eszközlendő: kí
vánatra és szükség esetében azonban arról 
a végrehajtó bizottság is gondoskodik cső 
kély díjazásért.

21. A kiállítási tárgyak tűzkár ellen 
való biztosítását a kiállitó kívánságára és 
terhére a végrehajtó bizottság eszközli

22. A kiállítási tárgyak feletti felügye
letről és őrködésről a végrehajtó bizottság 
elégséges számú alkalmas egyének alkalma
zása által gondoskodik.

23. Valamely kiállított tárgyat a kiál
litás tartama alatt elvinni csak a végre
hajtó bizottság engedélyével szabad, kivéve 
azokat, melyek ugyanolyanokkal azonnal 
pótoltatnak.

24. A kiállított tárgyaknak eladási 
árakkal való meg- vagy meg nem jelölése a 
kiállítók tetszésére bizatik. A végrehajtó 
bizottság — a hol kívántatik — elvállalja 
a kiállított tárgyak eladását és megrende 
lések közvetítését a bevett eladási ár s il
letve a megrendelési összegből 5°0 nyi juta
lék felszámítása mellett.

25. A kiállítási telepen belül a kiállított 
tárgyak mellett való állandó kézieladás 
csak a forgalomhoz mért s a végrehajtó 
bizottság által esetről esetre megállapítandó 
pausalis bér fizetése mellett engedélyeztetik.

26. a  kiállítók alkalmazottaikért és

Végre megérkeztek s boldogságuk vég
telen nagy volt.

Csak az szomorította el őket, hogy a 
nap igen gyorsan múlt. Úgy tetszett nekik, 
hogy alig voltak néhány pillanatig a ked
ves fák közt és már sötétedni kezdett.

Mindketten sírtak, midőn kocsira kellet
ülni.

Tamás apó vigasztalta őket:
— Ne sírjatok gyermekek ! . . A jövő 

vasárnapon ismét kihozlak benneteket . . . 
S ezután minden vasárnap . . Pompás lesz, 
ma jd meglátjátok!

S a gyermekek úgy a hogy vigaszta
lódva tértek haza.

III.
Öt év telt el igy.
S e nehány rövid év elég volt arra. hogy 

teljesen átalakítsa azt a kis világot, mely 
ben Mártha élt, melyet ismert.

Kellikke kisasszony férjhez ment. Egy 
kereskedő vette el, aki ugyan nem volt sem 
szép, sem fiatal, sem okos, tehát éppenség
gel nem birt ama tulajdonságokkal, melyek 
őt Rellike ideáljává tehették volna, de birt 
ezek h°lyett egy nagy előnynyel s ami'kipó- 
tolt mindent: gazdag volt.

S Rellike teljesen megelégedett vele. 
Módot nyújtott neki arra, hogy ragyoghas
son, csillogtathassa jellemét, olvasottságát 
ama társaságok előtt, melyeket fogadott: — 
ő maga pedig olyan volt Rellike kezében, 
mint egy viaszbáb. Gyúrhatta tetszés sze
rint. olyan alakot vett fel mindig, a minőt 
Rellike akart.

Esküvőjén egyik koszorulánya Mártha
volt.

A gyorsan tepergő öt év viruló szűzzé 
varázsolta át ezt a fejletlen kis leánykát. 
Termete megnyúlt, karcsúbb lett, vállai meg
szélesedtek, idomai gömbölyűek, teltek let
tek, fehér, csaknem átlátszó arezbőrét ki
színezte az élet pírja, szóval a kislánykából,

nagy kisaszony lett. De nagy kék szemei* 
ben, miket hossszu selyem pillák árnyékol 
tak, még most is ott rejtőzött az a naiv 
bámulat, az a szűzies szendeség. amely 
Márthat már mint kislányt is jellemezte.

Az esküvőn, egyszerű fehér ruhájában 
és keblében cgy-egy lózsával, úgy nézett ki 
mint egy valóságos kis angyal. Az öreg 
Tamás apó. kit még jobban megöregbitett, 
s még inkább megkopaszitott az idő, 
csaknem röpülni kezdett örömében midőn 
meglátta.

A templomba Laczi vezette a karján.
Az iskolakerülő pajkos suham-zon szin

tén nagyot változtatott az idő. Elvégezte 
azalatt a gimnáziumot s egy vasúttársaság
nál kapott alkalmazást, mint hivatalnok. De 
amire legbüszkébb volt, az nem az állása 
volt. hanem az a sugár bajusz, ami az egész 
család egybehangzó állítása szerint,ritkította 
párját e töld kerekségén.

Az öreg Gergely bácsiban mindössze 
annyi változás esett, hogy az idő nehány 
fehér szálat kevert bozontos fekete üstökébe. 
Teréz néni meg még jobban meghízott, arcza 
még pirosabb lett, keveset beszélt, de an
nál többet s annál jobb izüeket mosolygott.

A kis világ tehát nagyot változott, de 
csak külsőleg. Belsőleg maradt a régi.

Az a gyöngéd kötelék, mely a lefolyt 
évek alatt összefűzte őket, maradt továbbra 
is olyan a milyen volt: gyengéd és őszinte.

Laczi és Mártha most is oly gyerme
kek voltak egymással mint egykor.

Szerették egymást, hévvel, bensöséggel, 
igazán, anélkül, hogy ajkuk erről valaha 
csak egy szót szolt volna is. Az évek hosz- 
szu során keresztül való együttlét, a közös 
örömök és közös aggodalmak egy frigyet 
létesítettek kettőjük között, mely nem volt 
barátság, nem is szerelem : hanem mindkettő 
együtt. Egyébiránt Ők sohasem gondolkoztak 
arról, hogy mi az, ami Őket egymáshoz köti.

Nem keresték nevét érzelmüknek, csak érez
ték. Tudták, hogy nélkülözhetetlenek egy
másra nézve. Hogy az öröm nem teljes, ha 
meg nem osztozhatnak benne, s a bánat is 
csak úgy viselhető el, ha egymás könyeit 

1 látják hullani.
Érzelmeikről nem szóltak egymásnak 

soha : bíztak egymásban. Egymás sze
meibe néztek, s onnan olvasták azt ki, ami
ről maguk sem tudták, hogy mi. A kétely
nek sem volt helye közöttük soha. Biztak 
egymásban, vakon, feltétlenül.

Tamás apó vasárnaponként most is el
jött értük kocsijával s kivitte őket az 
erdőbe.

Ürömmel mentek ki, s minden tartóz
kodás nélkül bocsátották szabadon mind azt 
a sok pajkosságot. és csintalanságot, ami 
egy héten keresztül bennük szorult.

Ugráltak, tánczoltak, néha mégis ölel
ték egymást — s mindebben nem láttak sem
mi különöst.

Aztán visszatértek megint a városba. 
Laczi hivatalába ment, Mártha a ház kö
rüli dolgokat végezte, s mindketten boldo
gok, megelégedettek voltak.

Ekkor történt, hogy egy reggelen rossz 
hir érkezett. „Tamás apó beteg" — igy 
hangzott a hir s látni kívánta gyermekeit.

Megrettenve, csaknem észné.kiil ugrot
tak rögtön mindketten a kocsiba, s lóhalá
lában hajtottak ki. Azt hitték, hogy ha 
még ők ideje korán ide érnek, elháríthatnak 
minden bajt.

De hasztalan ! Az öreg Tamás már 
rég abban a betegségben szenvedett, melyből 
az öregek sohasem lábolnak k i : végelgyen
gülésben. Mikor a fiatalok oda értek, már 
szólni sem tudott, csak ajkait iparkodott 
mosolyra húzni. Persze ez inkább fájdalmas, 
mint vigasztaló látvány volt. S a gyerme
keknek roppant megerőltetésébe kei ült, hogy

hangosan zokogni, jajveszékelni ne kezd- 
jenek.

Az öreg aztán csakhamar ajkainak sem 
lett ura. Szempillái lecsukódtak, állkapczája 
lehanyatlott : egy hosszú sóhajtás — és 
vége volt.

Mártha csaknem, mint egy őrült vetette 
magát az ágyra. Nem akarta hinni, hogy 
atyja meghalt. A rohamosan hidegülő te
temek azonban észre téritették.

A mély fájdalom által lesújtva, könny 
áztatta arczát kendőjébe rejtve, a kétségbe
esés tompa hangján kiáltott fel :

— Meghalt ! . . . Meghalt! . . . Most 
már hát nincs senkim . . . .  Épen senkim ! . .  .

E pillanatban Laczi. ki eddig is hát
térbe állott, átérezve mélyen, igazán azt a 
fájdalmat, mit kedvese érez, egy lépést tett 
előre, kezével gyengéden megérintette Mártha 
vállát, halk hangon igy szólt :

— Hát én rólam megfeledkezel ? . . .
Szavainak varázshatása volt. A lányka

visszafordult, levette a kendőt szemeiről, egy 
pillanatig rá nézett az előtte álló férfire, 
azután hangosan zokogva, szótlanul borult 
a keblére.

Csakhogy a fájdalom könyei közé 
most mór a boldogságnak is vegyült nehány 
könye.

S Laczi átfogta őt karjaival.
Szerelemről ismét nem szólt epyikük 

sem. Pedig most már tudták, hogy szeretik 
egymást, azzal az igaz, örök szerelemmel, 
mely egyszer perzseli csak meg a szivet, 
egyszer — de mindenkorra.

Az öreget azután megsiratták s el
temették.

Aztán visszatértek a városba, maguk
kal vive két emléket : az áldott jó öregét 
és — szerelmüket.

(Folytatása következik.)

munkásaikért a kiállitás területén minden 
irányban felelősek.

27. A kiállítók — leszámolván a vég. 
rehajtó bizottsággal — tartoznak kiállitfii 
tárgyaik eltávolításáról a kiállitás bezárá
sától számított 8 nap alatt gondoskodni. 
Olyan kiállítási tárgyak, melyeknek elszáh 
litásáról a kiállítók nem intézkednek, az 
elszállítási költségek utánvétele mellett kül
detnek meg az illető kiállítóknak.

28. Minden kiállitó a saját személyére, 
helyetteseire és alkalmazottaira nézve a 
bejelentési ív aláírásával elfogadja a fenti 
határozatokat és kötelezi magát minden to- 
vábbi a végrehajtó bizottság által felállí
tandó szabályok és a kiállítási hivatalos 
közegek rendelkezéseinek megtartására.

C s o p o r t - b e o s z t á s .
I. ( 'söpört.

Mezőgazdaság.
Élelemre szolgáló növények, gyógynö- 

vények és ezek magvai. Dohány és egyéb 
narkotikus növények s ezek magvai.

Rostos növények, ezek rostjai, és mag. 
vai (kender, len stb.)

Mezőgazdasági keresk. és iparnövények 
(repeze , napraforgó, ezukorrépa, komló, 
mályva, ánizs, köménymag, szappangyökér, 
burgonya, katány, mustármag stb. stb.)

Takarmánynövények és ezek magvai, 
(bevermelt, savanyított, sajtolt takarmány 
stb.)

Egyéb takarmányszerek, (gyári hul
ladékok, olajpogácsák, mesterségesen össze
állított takarmányok stb.)

Trágyaszerek, (ásványtrágyák külön
böző nemei, compost-félék.) Mezőgazdasági 
eszközök, gazdasági épületek, gazdasági 
berendezések rajzai, mintái, leírásai.

Mezőgazdasági szakoktatás, szakíró 
dalom.

II. Csoport.
Kertészet, szol löszét.

Virágok és dísznövények — szabad
ban. kiültetve és edényekben tenyésztve, 
szárított növények és virágok, magvak, 
kertészeti eszközök stb.

Fris és aszalt gyümölcsök, gyümölcs- 
és konyhakertészeti eszközök.

Konyhakerti termények.
Kerti tervek s a kertészet tárgyainak 

rajzai és mintái.
j Szöllömivelási eszközök és anyagok, 
szőllömivelési módok természetben, minták
ban vagy’ rajzokban, szőllőszállitósi és cso
magolási eszközök, phylloxeraiigyi eszközök, 
anyagok és szerek.

Szakirodalmi termékek.
III. Csoport.
Élő állatok.

(Időleges kiállításokban, külön szabályzat szerint.)
Ló, szarvasmarha, hizóállat. juh, kecske, 

sertés, baromfi, kutyák, stb.
IV. Csoport.

Állati termények.
Állati termények nyars állapotban (bő

rök, tollak, serték, tojások, gyapjú, zsira
dékok, szalonna stb.) Tejgazdasági termékek 
és készülékek. Selyemtenyésztés. Méhészet. 
Hal tenyésztés.

V. Csoport.
Erdészet.

Ei dőtermények és erdészeti iparkészit- 
mények, crdőmivelési eszközök, erdei fane
mek és ezek mutatványai, erdömüszahi 
munkálatok az erdőgazdaság összes mellék- 
termékei, fél gyártmányok, iparfa. faszén. 
Erdészeti nevezetességek és különlegességek. 
\  adászati eszközök, vadak kitömött állapot
ban. agancsok stb. Szakirodalom.

VI. Csoport.
Bányászat és kohászat.

Ásvány, égvényanyagok (szén. túrfa 
stb.) érczek, fémek, egyéb ásványok, kői 
czement és egyéb építőanyagok, bányászati 
és kohászati eszközök, készülékek, minták 
és rajzok.

VII. Csoport.
Vegyészeti ipar.

A vegyészeti ipar termékei átalában 
(gyógyszerészeti anyagok és készítmények, 
festékek, világítási anyagok, illatszerek, 
enyv. fénymáz, gyúáruk [mintákbanl. kémé 
nyitó, olajok, szikviz, stb.) ásványvizek.

VIII. Csoport.
Élelmi szerek, mint iparezikkek.

A liszt és malomipar termékei. Czukor. 
candit, ezukrászati és mézesbábos czikkek, 
eonzervek és kivonatok, szalámi, kolbász, 
sódar stb .; élesztő, kávépótolmányok. tészta
nem üek, mustár, szárított és füstölt hal stb.

(Folyt, köv,)

A  pécsi k e re s k e d e lm i és  ip a rk a m a rá n a k

f. évi október 6-iki közgyűléséből. Kamarai 
elnök Ráth Mátyás jelenti, miszerint a múlt 
közgyűléstől nyert megbizás értelmében meg
tette a kellő intézkedéseket arra nézve, 
hogy a kamara területén levő üzletemberek 
vasúti szállító levelei az illető felek kivá
l t á r a  egy alkalmas szakember által át- 
vizsgáltassanak, ki által is az esetleges túl
fizetések visszatérítése közvetittetni fog.

A csomagokban árult czikkek mennyi* 
ség-tartalmának helyes megjelöléséről szóló 
törvényjavaslatra a kamara a következő 
észrevételeket tette: terjesztessék ki a tör
vény ne csak a csomagokban, hanem a kö- 
tegekben és végekben árulni szokott czik 
kekre is, továbbá — mint az Németország 
majdnem minden tartományában elrendelte- 
tett — kötelező legyen a mennyiség tartalom 
“ ogjelölése a kereskedésekben előforduló 
dugaszolt, pecsételt, vignettával ellátott 
szeszes italokkal, olajjal stb. töltött palac
koknál is j a csomagok mindig a benfoglalt 
nettó mennyiség megjelölésével látandók cl; 
tekintve, hogy a beragasztott és vignettázott 
csomagoknál a kereskedő nem tudja és nem 
is tudhatja, hogy az azokon félj egy
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mennyiség a tartalomnak megfelel-e: ne a 
kereskedő, hanem a gyáros legyen büntet
hető, a miért is kivánatos volna, hogy ezen 
üev nemzetközileg rendeztessék s illetve 
hogv legalább minden európai államban egy 
hasonló törvény alkottassák; minden bírság
nál hatékonyabb lenne az. ba ezen törvénybe 
ütköző kihágások eseteiben hozott Ítéletek 
közhírré tétele is kimondatnék; az iparha
tóságok ne alapos gyanú, hanem mindig 
csak az illető károsult fél feljelentése foly
tán legyenek csak feljogosítva az illető 
kereskedő üzletében levő illető árúkat az 
iránt megvizsgálni, hogy a borítékra jegy
zett mennyiség a benne levő tartalomnak 
megfelel e; s végül minthogy e törvény 
jelentőségét és kihatást tulajdonképen a 
javaslatban érintett miniszteri rendelet által 
Jog nyerni, s minthogy a rendelet által igen 
sok árú nem lesz érintve, melyek egymástól 
nagyon eltérő és speeziális intézkedéseket 
kivannak, szükségesnek tartja a kamara, 
hogy e rendelet is előbb mint javaslat vé- 
leményezés végett közöltessék a kamarákkal.

Azon miniszteri értesítés, mely szerint 
a vasúti szállítást igénybe vevő üzletfelek 
díjszabási és szállítási ügyekben kívánt 
felvilágosítások nyerése végett, ne a magyar 
államvasútak igazgatóságához, hanem a 
Budapesten, Aradon, Szabadkán, Kolozs
várott és Zágrábban felállított üzletvezető
ségek és a Nagy váradon, Eszéken, Szegeden, 
boáonezon. Misüolczon és Szolnokon lenálló 
forgalmi főnökségekhez forduljanak, mint a 
melynek teladata a külső szolgálat ellátása, 
egyes panaszok orvoslása és felvilágosítások, 
útbaigazítások megadása — a kamara te
rületen levő ezégekkel másolatban közöltetni 
3 a hírlapokban is közzététetni rendeltetett

Kaposmérő somogymegyei községnek 
hittelekezeti ezélokra való jövedelmezés 
czéljából 2 országos vásár engedélyezése 
iránti folyamodása elvetendőnek vélemé
nyeztetett.

Ipartan&esi tagokul megválasztattak: 
Pécsre Hartl Ferenez és Weidinger Ferenc*. 
Baranya megye törvh. ipartanácsába Kindl 
Ferenez. Meiszner Imre. Somogy megye törvh. 
ipartanácsába Kemény Samu, Eitner Antal. 
Tolna megye törv. ipartanácsába Leopold 
Sándor és Schwartzkopf Géza.

Tab, Zákány. Pátró, Bük kösd és Tamási 
községeknek a mészáros iparnak a nevezett 
községekben az ipartörvény 53. ^-a értel
mében való korlátozása iránt való kérelme, 
tekintve, hogy az 53. Jj-ban felemlített kö
rülmények a mondott községekben fen forog
nak — teljesíthetőnek véleményeztetett.

A dunafüldvári ipartestület alapsza
bályai jóváhagyandóknak véleményeztettek.

A pécsi keresk. és iparkamara és a 
baranyamegyei gazdasági egyesület által 
1&88 bán rendezendő általános mű . ipar-, 
termény- és állatkiállitás czéljaira a kamara 
1000 forintot szavazott meg.

A kassai keresk. és iparkamara titkára 
áltai indítványozott a hazai kamarák tit
kárai által szerkesztendő oly mű kiadását, 
mely a hazai ipar versenyképes s illetve a 
kereskedelmi forgalom számára dolgozó 
vállalatait ismertetné, a kamara helyesli 
kijelenti, hogy a mű kiállási költségeihez 
az ez ügyben tartott titkári értekezleten 
megállapított arányban készséggel hozzá
járul.

A magyar kereskedelmi múzeum meg
keresése folytán a kamara felhívja a terü
letén levő bortermelőket, hogy a keresk. 
múzeumba bt rmintákat küldjenek. Egyúttal 
kijelenti a kamara, hogy a keresk. múzeumot, 
mely a hazai ipar és kereskedelem emelésé- 
neü életerős és jelentős tényezőül tekinthető, 
mindenkor készségesen fogja támogatni.

A budapest-pécsi vasút által az 1888-ik 
évben szükségelt aczél , vas- és keményfa 
anyagok szállítása tárgyában kibocsátott 
hirdetménynek az illető iparosok közt leendő 
terjesztése elrendeltetett.

Különfélék.
-  Október 6. Napja a gyásznak, a sira

lomnak ; a magyar nemzet nagypéntekje. 
A kiket oda temettek az aradi vérmezőn a 
bitó aljába, a hősöket a nagyokat, keserű 
jajjal sirattuk meg ezelőtt liarmineznyolcz 
esztendővel s keserű jajjal van okunk meg
siratni ma is. Az a sokat emlegetett fátyol, 
melyet a múltra borítottunk, nem takarja el 
az ő emléküket s még csak szemfedöt sem 
ad nekik, mely alatt békén nyughatuának. 
Nem oly könnyű dolog az enyészetnek el
bánni azokkal a halottakkal, a kik mártírok 
voltak. Megfordítják ők a természet szokott 
rendjét s akkor kezdenek tenni-hatni a 
legtöbbet, mikor a sir takarta el őket. A 
legenda a holt vitézről, ki, mikor a csata
kürt megszólal, kikéi a sirból, lovára kap 
9 megy küzdeni újra a régi ellenséggel, több 
a mesénél. Van*e közöttünk egy is, a kinek 
valaha meg nem jelet az aradi tizenhárom ? 
Az egyik golyó-roncsolta testtel, hóhér 
kötelével nyakán a másik. És rámutattak 
vérző sebeikre, és hősi arezukon kiült a 
keserű szemrehányás. — Hát ezért küzdöt
tünk mi a harezok mezején, hát ezért adtuk 
mi magunkat a bakó kezébe! S ezek a 
vádoló néma árnyak kerülgetnek.* kisérget- 
nek mindenütt; nem engedik meg, hogy 
emlékezetünkből kiveszszen a múlt, s oda 
állnak közénk és a közé, a kinek a múltban 
a történelem legnagyobb szerepet adott. Es 
ez a magyarok koronás k irálya! Mert ne 
áltassuk magunkat. Kiegyezhetünk törvé
nyekben, feledést fogadhattunk szóval, de 
szivünkben, de lelkűnkben nem engesztelőd
én  k ki teljesen. Azok a törekvések, melye
kért az az aradi tizenhárom mai tir halált 
halt, ma is élnek a magyar nemzetben, s 
nem is fognak addig elnyugodni, mig telje
sedés nem lesz a jutalmuk. És mikor ezt 
kimondjuk a gyász napján, ép a mi 
'őszinteségünkben van az igazi loyalités, s 
nem azok szavában, kik az annyi martirom- 
^ggal megszentelt nemzeti hagyománynyal 
sa uralkodó-házat állítják szemben. A miért

annyi vér folyt, a miért annyi köny omlott, 
az a törekvés, az az eszme nem párolog
hat el a szivekből, az elmékből. A tövisko- 
szoru az a korona, a Golgotha az eszme, 
koronázó dombja. 8 ime a rossz tanácsadók, 
a hazug hízelgők azt hirdetik, hogy a meg
koronázott ember s a megkoronázott eszme 
egymásnak ellenségei. Odaálnak a nemzet 
és a király közé; elhitetik vele, hogy mi 
gyávák vagyunk és lemondunk a múlt 
küzdelméről, s el akarják hitetni velünk, hogy 
vele nem, csak ellenére láthatjuk vágyaink 
teljesedését. A küzdelem így el van odázva, 
de se harczczal eldöntve, se őszinte meg
egyezéssel befejezve nincs. És a holt vité
zeknek, a mártíroknak nincs addig a sírban 
nyugodalmuk, mig az ő kiomlott vérük ára, 
meg nem térül, míg a miért ők .küzdöttek- 
valóra nem válik. És a bolygó kísérletek 
módjára fel-fel járnak hozzánk, korholni! 
buzdítani s emlékeztetni kötelességeinkre 
Nem hal meg az az eszme, melynek mártír 
jai vannak, soha, soha!

— t  Ocskay Antal. A pécsi törvény
széknek gyásza volt a héten; a szerdán 
reggel kitűzött s bánatosan lengő fekete 
lobogó hirdette a gyászt. Tisztelt és szere
tett elnökét, Ocskoi O c s k a y  Autalt, ra
gadta el a kérlelhetetlen halál az élők 
sorából, ki, ugyan hosszabb idő óta beteges 
kedett, mindazonáltal váratlannak mondható 
halála, mert a betegsége nem volt oly ve
szélyes, hogy abból a halál közeledését 
következtetni lehetett volna. A szomorú hil* 
nagy gyorsasággal járta be a várost 8 
mindenütt a sajnálkozás s kegyelj hangját 
ébresztette föl. Ocskay, mint törvényszéki 
elnök mindig híven teljesítette a m a g a  
kötelességét s ha m á so k  nem teleltek meg 
kötelmeiknek erről ö nem tehetett. Nem 
azért mintha nem álltak volna rendelkezé
sére kellő eszközök, hanem mert a k ö r ü l 
m é n y e k  oly h e l y z e t b e  hozták, a 
minőben bizon-bizon nem igen lehetett va
lami drákói szigort, vagy egyátalán nagy 
erélyességet kifejteni. Gyenge, de jó ember 
volt. S talán a jóság volt egyedüli hibája. 
Gyakran tesznek az emberek szív  jóságból 
oly dolgokat, a minőket az ész szigorú 
követelményeinek szemelőtt tartásával nem 
lehetne, nem volna szabad tenniök. A mi 
< h’skay hivatalos ténykedésében hiba volt, 
az nagy részben szivjóságának rovására 
számítható. Mint magán ember visszavonult 
életet élt s bár keveset érintkezett a tár 
sadalommal. mégis köztisztelet s szeretet ben | 
állt. Mint család-apa. a házi tűzhely gondos 
védnöke, kedves nejének szerető férje, gyer
mekeinek szerető atyja volt. Szerette, tisz
telte mindenki. A törvényszék gyászjelentése 
is tanúskodik a meleg szeretetről, melylyel 
iránta viseltettek. A szívhez szóló szép sza-

| vakat im ide iktatjuk: „Ót, ki ide lenn 
| utainkon a jog szövétnekével világított 
előttünk, vegye körül az örök fény a túl
világon. Nemes tulajdonaiból fonunk koszo
rút emlékének s megőrizzük azt hervadat 
latiul. A vezért elvesztettük benne az idők 
törvénye szerént: de nyájas szeretőiét ránk 
hagyta örökül az egyetértésben, melyet böl
csessége istápolt közöttünk.” Ezek után pedig 
álljanak itt rövid életrajzi adatai. Született 
1828-ban, Somogy vármegyében, Lakácsán. 
Tanulmányait Pécsett végezve több évig mint 
ügyvéd működött. 1S59 ben cs. k. közjegyző 
volt. 1861-ben a megye szolgálatába lépett 
s az év végén megyei főügyészszé neveztetett 
ki. 1865-ben megyei II. alispánná választa
tott s mint ilyen a megyei törvénykezést is 
vezette. 1871-ben lett a pécsi kir. törvény
szék elnökévé. A boldogult hült tetemeit 
nagy részvét mellett csütörtökön délután 
kisérték örök nyugalomra.

— A kir. ügyészség részvéte. Mint fentebb 
jeleztük, Ocskay Antal törv. elnök elhunyta 
alkalmával a pécsi kir. törvényszék is adott 
ki gyászjelentést, melyben a pécsi kir. 
törvényszék és a területén lévő kir. járás
bíróságok jelentik gyászoló szívvel a szomorú 
hirt. A ki. az egyébként szépen fogalmazott 
hivatalos gyászjelentést olvasta, bizonyos 
visszatetszéssel kérdezhette, hogy: hát a kir. 
ügyészség hol maradt ? Megfelelünk rá. 
Cziglányi Béla törv. vizsgáló bíró tollában. 
A kir. ügyészség, a mint tudomásul vette, 
hogy a törvényszék gyászjelentést bocsát 
ki, azonnal megkereste a törvényszéket, 
hogy a részvét kifejezéséhez a kir. ügyészség 
is kivan járulni. E szerint azon megállapodás 
történt, hogy a törvényszék, az ü g y é sz sé g  
és a járásbíróságok nevében bocsáttatik ki 
a gyászjelentés. Ez értelemben Cziglányi 
Béla törv. vizsgáló biró Ion megbízva a 
gyászjelentés megszövegezésével. Ő azonban 
j o b b n a k  l á t t a  az ügyészséget kihagyni, 
mert. mint nagyon illetékes helyiől értesül
tünk — „nem i l l e t t  a s z ö v e g  k e 
r e t  é b e.“ Biz’ ez nagyon furcsa eljárás. 
Ha nem ismernénk a dolog hátterét, nem 
tudnánk megérteni, hogy mint mellőzhette 
Cziglányi a kir. ügyészséget. Ha megálla
podás nem történt volna, s előre el sem is 
határoztatok volna, hogy a ki r .  ü g y é s z 
s é g  n e v é b e n  i s  fejeztetik ki a boldogult 
törv8zéki elnök iránti részvét: m ég  a k k o r  
s e m lett volna szabad az ügyészséget 
mellőzni. A mellőzés természetesen kelle
metlenül érintette az ügyészséget, mert 
félreértésre is adott okot s ép ez okból a 
balvélemények eloszlatása végett hoztuk 
jelen közleményünket a közönség felvilágo
sítására.

— Koszorúk Ocskay ravatalára. A bol
dogult törv. elnÖK ravatalára több mint 
negyven koszorút helyezett a részvét. Ott 
volt a pécsi kir. törvényszék, kir. ügyészség 
és járásbíróságok díszes babér koszol úja. az 
ügyvédi kamara virágcsokrokkal díszített 
koszorúja. Küldtek koszorúkat: Mihálkovics 
Árpád járásbiró, Bonyhádról, — br. Maj- 
thényi, — özv. Csehné szül. Sauska, — özv. 
Hegyessy Petemé, Budapestről, Rihmer 
János és családja. Temesvárról, — Rihmer 
Elek járásbiró, Sásdról, — Rihmer Kázmér 
járásbiró, Duna-Vecséről, — Fiispök honvéd 
százados, — Sziebert Nándor ügyvéd, —

Koch Ferenez, — dr. Schaurek Bódog és 
neje az elhunyt veje és leánya és kis unokái: 
Rafika és Mártha szintén egy koszorút 
helyeztek a gyászos ravatalra.

— Szász Kargly ref. püspök ma egyhete 
Pécsett volt, Szász Gyula, kataszt. felügyelő 
testvérénél, úgy édes anyjának látogatására. 
Másnap elutazott Pestre, honnét Halasra 
rándult a szüret befejezésére.

— A katonai érdem megjutalmazása. 
Henneberg altábornagyot, a honvédlovasság 
főfelügyelőjét — mint halljuk — a király 
legközelebb magas katonai érdemrenddel 
fogja kitüntetni, kifolyólag az őszi hadgya
korlatokból, a melyek alkalmával a király 
a honvédhuszárság harezszerü képzettsége, 
gyorsasága és fegyelmezettsége fölött teljes 
elismerését nyilvánította Hennebergnek. Az 
altábornagy kitüntetésének hire nemcsak 
katonai, hanem polgári körökben is élénk 
rokonszenvre talál, mert. Henneberget a ka
tonaság tiszteli és szereti, a polgárságnál 
pedig közkedveltségnek örvend.

—  Pécs - baranyai kiállítás. Pénteken 
délután 4 órakor élénk részvétel mellett ér
tekezletet tartott a pécsi általános kiállítás 
központi bizottsága. Az alapszabály szerve
zet melynek egyrészt mai számunkban kö
zöljük, teljességében elfogadtatott. — Somo
gyi Károly színigazgató nyári színházát 
viszonzásul annak átengedésért 4 méterrel 
megnagyobbítja a színpad felé. Tiszteletbeli 
elnökké Kardos Kálmán főispán választa
tott meg. ki e tisztség elfogadására kül- 
döttségileg kéretett föl. Egyideüleg e kiál- 
liással művészeti kiállítás is tartatik a 
•‘öegylet^helyiségében. A városhoz kérvény 
intéztetik anyagi és erkölcsi segélyezésért.

— Ismerkedési estély. A pécsi jogaka
démiai ifjúság hétfőn este tartotta meg 
minden évben szokásos „ismerkedési e s t é d 
ét. Az ismerkedés természetesen csak „titulus 
bibendi44, mert hát mire a „hivatalos14 ismer
kedési estélyre kerül a sor, már akkor rég 
megkötötték egymással az ismeretséget, ba 
nem is az akadémián, hát — m á s u t t .  
De a hagyományos emlékeket, az „Ő9Ök“ 
emlékét szent kötelesség tentartani; ez okból 
tartja meg minden évben a jogakadémiai 
ifjúság barátságos összejövetelét s az okból, 
hogy „emlékezvén régiekről “ in eorpore 
nagyokat ihassanak mindnyájok egészségére. 
Jól is van ez igy. Vigadjon a fiatalság s 
ha majd el jár fellettük az idő, úgy sem 
igen lesz kedvük, de meg alkalmuk sem a 
nagy vigadozásra, mert a komoly munka 
szigorú kötelmei nem igen engednek időt a 
hejehujára.De hát jól is mulattak. A „Hattyú14 
emeleti éttermében patkó alakban terített 
asztalok mellett vagy 40 en foglaltak helyet. 
Az asztalfőn ültek: dr. Lukács Adolf, dr. 
Kossutány Ignáez, dr. Mihályffi Ernő jog
tanárok. Cziglányi Béla törv. vizsgálóbíró 
és dr. Gereeze Péter reáltanár. Az első 
toasztot Borsitzky Imre olvasóköri elnök 
mondotta a tanári kart éltetve. Azután 
Kossutányi Ignáez mondott szép pobárkö- 
szöntőt. Majd Borsitzky emelt ismét poharat 
a sajtóra. Hakseh Lajos a „Pécsi Hírlap44 
szerkesztője a legfiatalabb jogtanárt, dr. 
Mihályffy Ernőt éltette, s a mulatság Sárközi 
nótái mellett éjfél után 3 óráig tartott 
vagy még azon túl is.

— A ..Pécsi Dalkoszoru szüreti ünnepébe
Jól esik tollat fogni, valahányszor egy 
sikerült mulatság leírását adhatjuk olvasó- 
közönségünknek. Ilyen volt a „Dalkoszoru 
múlt vasárnapi estélye. Már jóval ny°],,z 
óra előtt seregestül tódult a kiváncsi közön
ség, mely az ódon „Hattyú44 minden zegiL 
zugát megtöltötte. Együtt volt itt látható 
rangos értelmiség és az iparos polgárság 
8Zjne — java. A terem kiváló jó Ízléssel 
zöld gályákkal volt díszítve, a gályák ol
dalon s jól magasan huzalon meg voltak 
rakva szöllővel, mik a szabad lopás prédá
jául tűzettek föl. *Azon kivid a terem köze 
pén egy sorsolásra szánt óriási heveiig 
csüngött. Pont nyolez órakor kezdetét vette 
az első ének. Kitűnő praeeizitással adatott 
a „Bordái44, „Erdöalkonya" ; de amit a „Ne 
sírj, ne sirj Kossuth Lajos44 kimagasló mű
vészi színezéssel és ihlett lelkesedéssel elő
adott eredeti, zamatos magyar műdal okozott 
a közönségben, azt toliunk leírni gyenge. 
Frenetikus tapsvihar s szűnni nem akaró 
éljenzésbe tört ki a hallgatóság, mely visz- 
szafojtott lélekzettel ügyelt a darab kivi
telére, melynek meghallgatása végett úgy 
szólván a „Pécsi Dalárda" összes működő 
tagjai is eljöttek. A végső ütemeket már 
alig volt képes bevárni a közönség s hálásan 
adózott a derék ifjú egyletnek, de különösen 
lelkes ováezióban részesült az egylet uj, 
alig két hét óta működő s fáradhatlanul 
tevékeny karmestere Borsy György belvá
rosi néptanító, ki ez első nyilvános fellép
tével finom Ízlésről tanúskodó jeles zenei 
tehetségét, helyes tapintattal párosult taní
tási módszerének kitűnő sikeiét mutatta be 
daltestületével. A határtalan lelkesedés ter
mészetes folyománya megujrázós volt, mitől 
a közönség nem állott el és melynek engedve 
a „Dalkoszoru" hasonló gyönyörű színezés
sel másodszor is elénekelte azt ugyanazon 
lelkesedést keltő hatással. Ily kitüntetésre 
nem számított „Dalkoszoru44 tagjai közkí
vánatra műsoron kívül elénekelték a „Pepi 
tan t44 czimü eredeti magyar s tréfás szövegű 
dalt, mely nagy tetszésben részesült 9 ki
tűnő árnyalással s a szöveg tiszta könnyen 
kiérthető hangsúlyozásával adatván elő, ez 
is megujráztatott s kitüntető kihívásban 
részesültek az énekesek karmesterükkel 
egyetemben. Ennek végeztével tartatott a 
szüreti menet, melyben kitűntek a csinos 
paraszt lányok nagy számmal, pór legény 
kevés volt. Ezek a menet alatt zenekisérettel 
szüreti dalt vegyes karban énekeltek. Ezu
tán Schmidt kisbiró eredeti pógároe kiejtés
sel hirdette ki a szabad lopást, melynek 
több pontja derült hangulatba hozta a kö
zönséget. Volt ezután kapkodás és a csőszök
nek nagy munkájuk, hogy a tolvajokat el
csíphessék s 10 kr. erejéig, megexekválhassák. 
A sül ü lopások és rajtcsipések mulatságos

jelenetei óriási kaczagást és derültséget 
keltettek a közönségben, melynek végeztével 
a juri Csapodi Mariskát és Schmidt Károlyt 
hirdette ki menyasszony és vőlegénynek. 
Ezt követte a heveiig kisorsolása. Éjfél felé 
kezdődött ezután a táncz ropogós csárdással, 
villanyos jókedvvel, a négyes két eoloneban 
volt mintegy kétszáz párral. A ritka műél
vezetet nyújtó és oly derült kedélyességü 
mulatságnak hajnal felé lett vége, mely az 
ott jelenvoltaknak sokáig kellemes emlékében 
fog élni, mert jól mulatott ott kivétel nélkül 
mindenki.

— Művészet. Kiss György szobrász a kép
zőművészeti társsulat őszi kiállításán egy 
nagyszerűen sikerült szoborral vett részt. A 
szobor czime : T i l t o t t  é 1 v e z e t. Az 
olvasó szentül azt hiszi, hogy valami tiltott 
szerelmi viszony van a művész vésője által 
megörökítve az érdekes ezim alatt; pedig 
dehogy. Egy rongyos ezipész inas szívja a 
virzsinia-esutkát. Éz a tiltott élvezet. A 
pompásan megalkotott szobor vázlata Troli 
Ferenez pápai prelátus birtokában van.

— Jónás Jancsi jeles népzenekarával e 
hó végén érkezik haza kőrútjából. A jövő 
héten a jó beeskerekieket mulattatja zamatos 
nótáival. Zenekara ez időszerint 14 tagból 
áll. Remélhetőleg sok uj nótával tér haza.

— A pécsi jogakadémiai „Segélyzö egy
let'4 tisztikarának megválasztása az 1887/8 
évre f. hó 3-án ment végbe. Az eredmény a 
következő: Krigli Imre IV. éves jh., alel 
nők: Szinkovics Károly III. éves; főjegyző; 
Ferenczy László III. éves; aljegyző: Me- 
züssi Béla I. éves; pénztárnok: Stankovics 
Gyula II. éves; ellenőr: Benkő Károly II. 
éve9 ; levéltárnok : Wendnich Andor II. éves: 
választmányi tagok : Unkelliiiusser Károly 
IV éves, Nédler Lajos III. éves, Obetkó 
Dezső II. éves és Búzás László I. éves.
(D r. Kossutány Ignáez jogtanár a jogászok „ismer 
kedési estélye.** alkalm ával 3 í r t  70 k r t.  fe lü l fizetett 
az „O lvasókör javára. Köszönet, az „O lvasókör”  nevé
ben : Bors itzky Im re elnök, Nédler Lajos pénztárnok

— Hymen. Naményi Kálmán fővárosi 
kereskedő eljegyezte T a b a k A. kisaszonyt 
Pécsről. — H e g y i  József mágocsi vendéglős 
jegyet váltott T a m á s o v i c s  Teréz kis
asszonynyal. — L á n g  Hermán, péc*9Í ke
reskedő leányával: Re n é e kisasszonynyalf. 
hó 16-án d. e. 11 és 1 2 órakor kel egybe a 
pécsi izraelta imaházban G ro ss  z Vilmossal.

— l8mét derűre ború. A „Pécsi Hírlap44 
bán a hegyháti jegyzők által kiadott nyi
latkozatról furcsa kis dolgok tűnnek ki 
utólag Petrovics Ignáez mánfai körjegyző 
a nyilatkozat közzététele után Laczkovics 
Antal, Polgár .József, Surányi Kálmán, 
Schubert Manó stb. sásdi urak előtt b e • 
c s ü l e t s z a v á r a  fogadta, hogy a „Pécsi 
Hírlap44-bán közzétett nyilatkozatot nem 
irta alá, arról mit 9em tud, annak még 
tartalmát sem ismeri. — S ba a neve alá 
van Írva, úgy az aláírás h a mi s .  — Szabó 
Gyula nem irta alá mert hát 450 frt nem 
oly kis összeg egy szegény családos ember
nek, mikor a búza 6 frt és a ber literje 4 
kr. Petrovics kijelentette, hogy 190 frt 
választási számlákért a bírók a fizetését 
visszatartották — azonban a nála levő Bach 
János sásdi körjegyző utalványa alapján, 
mely igy szól : „ K e d v e s  N á c z i m !  
J  e g y z ő  B é g e d b ő l  200 v o k s o t  o k 
v e t l e n ü l  l i ozz,  a b o r t  ne  s a j n á l d ,  
a z  u t o l s ó  é j j e l  é b r e n  l é g y ,  — a 
f ö e r d é s z  p á r t f o g á s á t  ú j b ó l  
k é r d  ki  — k a t o n a s á g  O r o s z l ó n  
lesz; — úgy Csima Lajos szolgabiró által 
szintén Petrovicshoz intézett f. é. június hó 
12 én keltezett levél alapján, mely igy szól: 
„ K e d v e s  N á c z i b a r á t o m !  T e t t  
a j á n l a t o d a t  k ö z ö l t e m ,  a z t  e l 
f o g a d j u k ,  t é g y  m e g  a m i t  t e 
h e t s z ,  h o g y  k i  l e s z  m i n d e n  
f i z e t v e  a z é r t  én  j ó t  á l l o k ;  
ő s z i n t e  b a r á t o d  C s i m a  L a j o s .  
M o s t  b ő v e b b e n  n e m  i r o k .  m e r t  
l e h e t  h o g y  l e v e l e m  n e m  j ö n n e  
k e z e d h e z . 44 Petrovics a 190 frtért neve
zetteket meg fogja perelni. A széki körjegy
zőség 390, a R. Kozári 650 frtos számlák 
alighanem az illető körjegyzők nyakában 
fognak maradni — no — azután kell-e 
kommentár a nyilatkozathoz ? És hogy vol
tak a jegyzők Radoesaynál számlákkal, az 
kétségtelen, de ő elutasította őket — mert 
annyi igaz, hogy egyenes megbízást ő nem 
adott senkinek, hanem más. Most már hogy 
és miként jutnak a szegény hitelezők pén
zükhöz. az legyen az ő gondjuk. A meké 
nyesiek a 165 frtos számlát adó forint után 
akarják kivetni, csak a szegény szalatnoki 
trombitások nem tudják a 40 irtot se köve
telni, se beszedni és ők( ingyen fújták Ra- 
docsaynak a bukást, — Éljen a közbizalom!!!

— Verekedő bírók. A hegyháti járásban 
úgy látszik a példa ragadós, három községi 
biró ellen van bűnvádi jelentés verekedés 
miatt. Miirer György mekenyei biró Hollen- 
bach Jánoson követett el könnyű testi sér
téseket, — Kremmer György maróczi biró 
világos nappal Markó János vékenyi telkes 
polgárra reá lőtt és azt lábon el is találta, 
ugyan ennek egy ökrét is meglőtte. Markó 
állapota javuló félben van. Miután a sértés 
után azonnal megtette a feljelentést Kram- 
mer ellen — azonban esak testi sértésiránt — 
csakis a kihallgatás alkalmával lesz a 
súlyos testi sértés konstatálva. Ifj. Sebők 
Ferenez bánosi biró több társával félholtra 
verte Haur János bánosi lakost, kinek 
állapota nagyon aggasztó. Haurt tegnap 
előtt meggyóntatták és életbe maradásához 
igen kevés remény van.

— Hivatalos hajtóvadászat foglyok és 
nyíltakra. Mágoesról értesítenek bennünket, 
hogy Csima Lajos szolgabiró a mekányosi 
határban mintegy 25 német orvvadászszal, 
nagy vadászatot tartott — az eredmény 
csak 13 fogoly lett. — Különösnek a dologba 
csak azt tartjuk, hogy a szolgabiró „ur" 
elfeledte a vadász jegyeket revideálni; de 
hát ez igy is jól— van. Mekényes község
beliek á lta l az orvvadászat, oly mérvben

űzetik, h o g y  a szomszédos Apponyi-féle 
vadászterületen, grót Apponyi Sándor kény
telen volt a határra két vadászlakot épít
tetni. A mekényesiek különben a szt. gáli 
nemesemberek vélt jussa szerint, jelenleg is 
a sásdi szolgabiró „urnák" udvari vadászai.

—  Uj iskolák Baranyamegyében. Baánban 
elkészült már a hitközség uj iskolaépülete, 
még pedig - mint állítják — a modern 
kivánalmaknak megfelelőleg. All 3 terem
ből s igy a tanítók száma, mely eddig egy 
rendes és egy segédtanítóból állt, szintén 
szaporittatni tog. - Berkesden Szuly József 
plébános ösztönzésére szintén kibővítette a 
község iskoláját egy tanteremmel és tanítói 
lakkal, minek következtében ez iskolánál is 
egy segédtanítói állással több lesz betöl
tendő. — Szlatina község elvált Kis-Hajmás- 
tól, melylyel együtt tartotta fen iskoláját. 
A szlatinai iskola az elválás után bérházban 
helyeztetett el, most azonban a község fel
építette már uj iskoláját tanítói lakkal 
együtt, mely áldozatkészség valóban dicsé
retére válik a község egyszerű földmivelö 
népének.

—  Tanító választás. Kővágágó-szöllős és 
Cserkút község egyesitett iskolájában a le
mondás folytán üresedésbe jött tanítói állo
más szaptember,hót28-án töltetett be válasz
tás utján. Négy pályázó jelentkezett; egy 
visszavonta a kérvényét, maradt tehát három, 
kik közt a választás megejtetvén, az ürese
désben lévő helyet G y u I a y József kővá- 
gőszölősi segéd kántor-tanitó nyerte el.

—  Tanfolyam egy éves önkónytességre. 
Oly művelt fiatal embereknek, kik az egy
éves önkénytességre jogosító fölvételi vizsgát 
letenni óhajtják, előkészítő tanfolyamot 
ajánlunk. A kik a középtanodák alsó osz
tályainak tárgyaiban jártasak 3 hó alatt 
az előkészítő tanfolyaraot befejezhetik. Bő
vebb értesítést ad a szerkesztőség.

—  A gazdák figyelmébe. Tormay Béla 
miniszteri osztálytanácsos, arról értesíti a 
baranyamegyei gazdasági egyesületet, mi
szerint e hó végén Svájezból valódi s í men-  
t h a l i  fajmarhát fognak Keszthelyre szál
lítani. Azon baranyamegyei gazdák és ura
dalmak. akik ilyen szarvasmarhát szállít
tatni óhajtanak, ragadják meg ezen alkal
mat, midőn a szállítás sokkal olcsóbb, mint 
más alkalommal, és ezen szándékukat kö
zöljék a baranyamegyei gazdasági egyesület 
titkárával, ki a további teendőkben kész
séggel ad folvilágositást.

— Sajtóper. Jankovics Dénes mohácsi 
aljárásbiró a „Fünkirehner Zeitungéban és a 
„Mohács és Vidékéiben megjelent nyílttéri 
közlemény miatt, melyben az mondatik, hogy 
az igazságot „miképen és mennyiért" méri : 
a szerző, dr. T á r n á i  Károly mohácsi 
ügyvéd ellen sajtópert indított.

— „Budapesti H írlap ." Hogy a magyar sajtó az 
utóbbi évek a la tt hova fe jlődött, annak legszemheszö- 
kőbb bizonyítéka a „Budapesti H ír la p ". Magyarország 
legelterjedtebb, legkedveltebb újsága, a mely naponkint 
im m ár a n n y i  p é l d á n y b a n  jelenik meg. amennyit 
eddig nem m uta tott föl nálnnk egyetlen egy magyar 
lap sem : jele ez a müveit magyar közönség o ly mérvű 
bizalmának, a minővel sajtónknak még egy orgánuma 
sem dicsekedett. A  „Budapesti H írlap " prngrammját : 
magyar szellemben működni a magyarságért, ténvesen 
igazolta az olvasóközönség, pártkülönbség nélkül. A 
lap vezérezikkei m ind ig a közvéleményt fejezik k i füg
getlenül és nyílta n  ; tárcza- és szépirodalmi rovatai be
cses és érdekes olvasmányok egész tömegét adják ; a 
napi eseményekről pedig ngy a szerkesztőség belső 
tagja i, m int külső dolgozótársak munkája á lta l oly 
gyors, hü és kim erítő  értesítésekkel szolgál, m int 
Magyarországon egyetlen más lap sem Ugv a haza 
vidékein, m in t az egész kü lfö ld  nagyvárosaiban s a j á t  
t u d ó s í t ó i  vannak, a k ik  mindennap t á v .  r o v a t o k  
b á n  közük a „Budapesti H irlap "-pa l a nevezetesebb 
eseményeket. F. naponkint o ly bő és érdekes ta rta lom 
mal megjelenő lap kedves vendége lehet minden magyar 
háznak és szívesen lá tha tja  minden család is, mert a 
szerkesztőségnek gondja van rá, hogy a „Budapesti 
H írlap " m ind ig a jó iz iést szolgálja. Rendkívüli e lte lje* 
dése m elle tt rendkívü li olcsósága i s : negyedévenkint 
csak 3 f r t  50 k r. egy hóra 1 f r t  20 k r. A „Budapesti 
H írlap ”  megérdemli, hogy eddigi nagy sikere még jobban 
fokozódjék és maradjon m ind ig a magyar közönség ked« 
vencze. Az előfizetések v idékrő l legczélszeriiblten posta- 
uta l vány nyal eszközölhet. >k következő czint a la tt A 
„Bdapesti H írlap*' kiadóhivatalának. IV . kerület, 
kalap-ntcza 16. szám.

Irodalom.
Jókai Mór újabb regényeinek Révai testvéreknél 

Budapesten (IV . V ácz iu tcza  11 sz. a.) megjelenő füze
tes kiadásból és pedig a most folyó „A  h á r o  m k ö- 
f  e j “  czimü regényből, megkaptuk a 6— 7. füzeteket. 
M i, a k iknek asztalán halomszámra g yű lik  össge az 
újabb kiadványok minden neme : mi, a k ik  a n y ilvá 
nosságot ellenőrző hivatásunkhoz képest tudomást ve
szünk mindenről és örömmel emlékezünk meg nemzeti 
életünk, kiváltképen irodalmunk minden újabb mozza
natáról, sóba nagyobb lelkesedéssel nem te ljesítjük fe l
adatunkat, m int a midőn o ly  vá lla la tra  h ív já k  fel 
figyelmünket, melynek legbuzgóbb pártolása erkölcsi 
kötelességünk lenne akkor is, ha nem a nagyközönség 
érzelmeinek szószólói volnánk. Ismételten megjegyeztük 
már, hogy Révai testvérek Jókai regényeinek füzetes 
kiadása á lta l oly érdemeket szereztek maguknak, melyek 
felett nem lehet egyszerűen napirendre térn i. A lig  há
rom éve még. hogy e nagyszerű vá lla la t megindult és 
már körü lbelü l busz kötetre megy az ig y  megjelent 
Jókai-reyénvek száma. És a mi a legörvendetesebb, i ly  
módon azok szerzik meg Jóka it, a k ik  m üveit nemcsak 
könvvpolczaikra á llítjá k , de el is olvassák, élvezik, 
gyönyörködnek bennük. — A most folyó regény egyike 
a legremekebb alkotásoknak, minden egyos füzet új 
szépségeket tá r fel belőle. — Az egyes füzetek ára 20 
k r. és legczélszerübb az előfizetési pénzeket egyenesen 
a kiadóhivatalba küldeni.

Ai Apolló kargyiijtemény I I .  évfo lyamának első 
száma küvethezö tarta lom m al jelent meg : 19. kar. 
Harczi-Dal. Kossuth indulóra. 20. Dal a szép M argitró l, 
népballada, M indkét ka r Saentirmay Elemértől férfiúé- 
gyesre. A *  Apolló az első magyar kargvüjtemény, mely 
partitúrában és sró lim okban megjelen és igy azt a 
hazai dalárdáknak és karéneklöknek m in t repertoir* 
gyűjtem ényt melegen a ján ljuk. Egész évi elöfizetéri ára 
p a rtitú ra  és 4 szólamra 2 fr t  50 k r. Szerkesztő-kiadója 
Golb János Budapesten. V I.  kér. Lázár-utcza 18. sz.

=  Az „QrMlp-yilág" 40-ik száma ió részt z nem
zeti színház jubileumának van szentelve. K ö s li z nem* 
zeti színház Összes ismerősebb tagja inak az arczképét, 
z lap élén pedig a Paulai igazgatóét. Közlem ényei: A 
nemzeti színház története, költemények H iado rtó l és 
Reviczky Gyulától. A  Deák szoborról (képpel), Hajótörés. 
Castelnnovo heszélye, Tolsto i az életrő l, Sármay József 
d r.-tó l, czigány népmese Herrmann A n ta l dr. fordításá
ban, heti tárcza Székely Huszártól. — Előfizetési fö l
tételek : ja n .— deczemb. 10 f r t .  ja n u á r-r jú n in s ra  5 frt, 
jn lin s -  szeptemberre 2 f r t  50 kr.. jú lius— decz. 5 f r t .  
A z  „E g y e té rté s s e l e g y ü tt : Egész évre 28 f r t ,  fé lévre 
14 fr t ,  negyedévre 7 fr t ,  egy hóra 2 f r t  50 k r. Az 
előfizetési pénzek a Pallas iroda lm i és nyomdai rész
vénytársasághoz küldendők, Kecskeméti utcza 6. szám.
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Árverési - hirdetmény.
A pécsi kir. törvényszék mint telek

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Bubics 
Zsigmond, mint hg Eszterházy hitbizományi 
.égrehajtatónak, Zárth dános, gerényesi

Csarnok.
Nem v á r t  ju ta lo m

Tóni szerencsésen átesett az annyira 
rettegett éretségi vizsgálaton.

A szünidő alatt a nyolcz év fáradalmait 
iparkodta kipihenni, a melynek eltelte után lakos végrehajtást szenvedő elleni 207 frt 
hassonnevü atyja, ki egy kis városban nó-; 12 kr. tőke-követelés és járulékai iránti 
tárius volt, a tővárosba küldte tanulmánya-! végrehajtási ügyében,a pécsi kir. törvényszék 
inak  ̂folytatása végett. j a kir járásbíróság területén lévő gerényes

Életének legfőbb vágyát vélte elérni, mi-1 községbeu fekvő, a gerényesi 340 sz. telek- 
dón a fővárosban az egyetem jogi karába Ijegyzőkönyvben/elvett 3* 4telekre az árverést 
iratkozhatott. 1299 írt ezennel megállapított kikiáltási ár

Itt csakhamar számos ismerősre talált, bán elrendelte és hogy a fenebb megjelölt 
a kikkel azonban vajmi keveset érintkezett, j ingatlan, az 1887 évi November ho 4 én 
s ha tehette kerülte őket. délelőtt 10 orakor. a község házánál meg-

A hosszú téli estéket legtöbbnyire egyik | tartandó nyilvános árverésen megállapított 
kebel barátjánál töltötte, kinek egy ritka kikiáltási áron alól is eladatni fog. 
szépségű nővére volt. árverezni szándékozók tartoznak az in-

Az ifjú leányt Editnek hívták. Szép gatlan becsárának 10 °;0 -át vagyis 129 frt 
átlátszó tinóm arczán az üde ifjúság rózsái- 90 krt készpénzben, vagy 1881. IX t. ez. 
nyíltak, karcsú sugár termete igazi öszhang j 42 $ ában jelzett árfolyammal számított és 
zásban volt gyönyörű arezával. mely azután i az 1881 évi november hó 1-én 3333. sz. a. 
egész valójának bájt, ellenállhatatlanságot kelt m. kir. igazságügyminiszteri rendelet 
kölcsönzött. Nem csoda tehát, hogyha Tóni j 8. § ában kijelölt ovadékképes értékpapír- 
szivének könnyen lángra lobbanó tüze fel- bán a kiküldött kezéhez letenni, avagy
éledt.

Edidet szerette, a mit nem is késett 
neki megvallani. A leányka sem maradt 
hideg, kész volt e nemes érzelem viszonzá
sára. A természet tavaszával megjött sze
relmük tavasza is!

Edit nagyon szerette a virágot, de 
leginkább az ibolyát, a szép idők hírnökét.

Ezért az ifjú egy ibolya csokrot vett 
neki. Edit mindennap. midőn Tóni a 
friss csokrot átadta, visszaadta az előtte való 
napon kapottat a mit kebléből vont elő. j

Ez volt a felelet Tóni azon kérdésére: 
E dr szeretsz-e? Hetek és hónapokig tartót-{ 
tak az érzelmek e szelíd és fonséges cseréje.

De ez nem elégitetette ki az ábrándos 
itjut, ki epedt. könyörgött azért a másik 
válaszért, melyet nem lehet kimondani, de 
hallani igen: az első csőkért.

Edit ezt megtagadta tőle. és ezért volt 
még boldogsága közepette is szomorú. Oh! 
ha az az ibolya elmondhatta volna, hogy 
mennyit tűnődik az ifjú azon: vájjon miért 
illeti az annyira áhított csók inkább a vi
rágot, mint őt ? Es ha eltmlta volna mondani 
azt a titkos vallomást, melyet az ábrándok 
országába kalandozva rebegett a virághoz, 
akkor talán szerelmének tárgya meghallgatta 
volna.

Azonban a virág néma maradt, és az 
ifjú hiába törekedett a visszakapott virág
ól leolvasni, hogy vájjon miért? Mind

1881 LX. t. ez. 170. §-a értelmében 
bánatpénznek a biró ságnál előleges elhelye
zéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni.

Kelt Pécsett, a kir törvénszék mint tkknyvi 
hatóságnak az 1887 évi augusztus hó 31-ik 
napján.

Lukrits István.
kir. törvényszéki biró

10727 szám 887 tk v

Árverési - hirdetmény
A pécsi kir. járásbíróság, mint telek

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Bubics 
Zsigmond. mint zárgoudnok végrehajtató- 
nak Hetessy Mihály gerényesi lakos végre
hajtást szenvedő elleni 52 frt 65 kr. tőke- 
követelés és járulékai iránti végrehajtás 
ügyében a péesi kir. járás-bíróság területén 
levő Gerényes községben fekvő a Gerényesi 
33 számú telekjegyzőkönyvben felvett I 2 4 
teleknek alperest illetett felére az árverést 
702 frt ezennel megállapított kikiáltási árban 
elrendelte, és hogy a fenebhi megjelölt in
gatlan az IC87 évi November hó 3 ik délei. 
10 órakor Gerenyes község házánál megtar
tandó nyilvános árverésen megállapított ki
kiáltási áron alól is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlan becsárának 10 „ °-át vagyis 70 frt

11861 szám tkv . 1887.

Árverési hirdetmény.
A pécsi kir. törvényszék, mint telek

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy ifjú 
Némethy József ügyvéd végrehajtatónak 
Burgits Gyula és neje Horváth Julianna 
pécsi végrehajtást szenvedő elleni 255 frt 
tőkekövetelés és járulékai iránti végrehaj
tási ügyében a pécsi kir. törvényszék terü
letén .lévő: a Pécs városában tekvő a pécsi 
1975. sz. tjkvben felvett 3010. hsz. 355. sz. 
házra az árverést 1950 írtban ezennel meg
állapított kikiáltási árban elrendelte, és 
hogy a fenebb megjelölt ingatlan az 1887. 
évi deczember hó 9 én Pécsett a kir. tör
vényszék telekkönyvi irattárában megtartandó 
nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási 
áron alól is eladatni tog.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlan becsárának 10° 0 át vagyis 195 frtot 
készpénzben, vagyis az 1881. LX. t. ez. 42. 
Jj-ában jelzett árfolyammal számított és az 
1881. évi november hó 1-én 3333 sz. a. kelt 
óvadékképes értékpapírban a kiküldött ke 
zéhez letenni avagy az 1881. LX. t. ez. 
170. íja értelmében a bánatpénznek a bíró
ságnál előleges elhelyezéséről kiállított 
szabályszerű elimervényt átszolgáltatni.

Kelt Pécsett, 1887. évi augusztus 
hó 26-ik napján.

A pécsi kir. törvényszék, mint tkvi 
hatóság.

Lukrits István.
kir. törvényszéki biró.

10563 sz. 1887.

A rverósi 1 ií rdetmény.

Szives figyelmeztetésül!
A t. ez. közönségnek szives tudomására hozom, hogy a város

háza sarkán volt
BLAUHORN ANTAL-féle

fűszer- és különlegesség-kereskedést, saját törvényszékileg bejegyzett

K Ö S Z L J Á N O S
ezég alatt átvettem. 

Midőn ezt a t. ez. közönség tudomására hozom, kijelentem,
miszerint minden törekvésem oda fog irányulni, hogy t. vevőimet 
a legjobban kiszolgáljam.

P é c s e t t ,  1887. október 1-én.
T is z te le tü l

KÖSZL JÁNOS.

Ad. 11267. sz. 1887.

Pályázati hirdetmény.
Melynél fogva alulírott részéről ezennel küztudomásra hozatik, hogy 

a nagyméllóságu m. kir. belügyministerium f. é. 60040. sz./IV, a. kelt rende
letével jóváhagyott szabályrendelet szerint a

T 7 - á r c s i  z á , lo g r i tL á z
legközelebb üzembe fog hozatni: a miért is a  zá lo g h áz  v e z e té s é re  h iv a to tt  

A i»vd kir törvényszék mint telekkönyvijeiig b e tö lté s e re  nézve ezennel pályázat iratik ki 
’ ' hogy Kapós Szekcso |özhirré teszi 

végrehaj taténak

mellett szerette őt. Egy gyönyörű tavasz | 20 kr. készpénzben vagy’ az 1881 : LX. t. ez.
vasárnapon, mely éppen a hő utolsó napjára 
eset. az ifjúnak fiz krajcárjánál több nem 
volt. az ibolyára volt szánva. Indult Edi 
hez, hogy őt a templomba kísérje, útjába- 
gondolataiba merülve egészen megfeledkezett 
az ibolya-csokorról, már pedig közel ért 
azon házhoz, melyben Editek laktak.

Készült vissza lépni, midőn tekintetén 
a túlsó oldalon lévő házak egyikére vetette, 
hol a kapuba Italra egy virágárus leányt, 
jobbra pétiig egy koldusasszonyt pillantott 
meg. ki karján gyermekével alamizsnáért 
esengett. Szorongó szívvel fordult el a kol
dusasszonytól és az ibolya áruló leányhoz 
ment: kikeresett egy szép üde csokrot, de 
amint fizetni akar megszólal a koldusasszony: 

— Könyörüljenek rajtam és szegény gyer
mekemen !

Az ifjú visszatekintett, meghatotta az 
igazán szánalmat keltő kép, melyet a kol
dusasszony karján gyermekével és rongyokba 
öltözve mutatott.

Szive fájt, érezte, hogy tennie kell va
lamit. Némi habozás után a csokrot, mintha 
nem tetszenék visszatette a virágárus leány 
tányérjára, a csokor árát pedig a koldos 
asszonynak adta.

Most által ment a szembon lévő házba, 
felment a lépcsőn és Editéknél becsengetett.

Az ajtó kinyílt, és szorongó szívvel 
Editet látta maga előtt, ki mint gyermek 
ugrott a nyakába és csókokkal halmozta el.

Az ifjú midőn kérdezni akarta boldog
ságának okát. Edit befogta száját.

— Ez legyen érte jutalmad . . . • 
láttam . . . .

Ifj. Hegedűs István.

42 51 ában jelzett árfolyammal számitott és 
az 1881 évi november hó 1-én 3333 sz. a. 
kelt m. kir. igazságügyiniuiszteri rendelet 
8  íj ában kijelölt ovadékképes értékpapírban 
akiküldött kezéhez letenni, avagy 1881. LX. 
t. ez. 170. jj-a. értelemben a bánatpénzben 
a biróságnál előleges elhelyezéséről kiállí
tott szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Kelt Pécsett, a kir törvényszék mint telek
könyvi hatóságnak az 1887 évi július hó 31 
ik napján.

Lnkrits István,
kir. törvényszéki biró.

hatosaj 
község 
és neje Herw 
Tékesi lakósok elleni 763 frt — kr. tőke 
követelés és járulékai iiánti végrehajtási 
ügyében a pécsi kir. törvényszék a sásdi 
kir. járásbíróság területén lévő Tékcs köz 
ségben fekvő a tékesi 111 számú tjkvben 
felvett 1214 lissz. sz. malom felülépitményre. 
az árverést 1029 frt — kr. ezennel megái 
lapított kikiáltási árban elrendelte, és hogy 
a fennebb megjelölt ingatlan az 1SS7. évi 
október hó 17.ik napján délelőtt 10 órakor 
Tékes község házánál megtartandó nyilvános 
árverésen a megállapított kikiáltási áron 
alól is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak 
ingatlan becsárának 10° 0át, vagyis 
frt 9 0  krt készpénzben vagy az 1881. 
t. ez. 42. íj-ában jelzett árfolyammal számított 
és az 1881. évi novemberhó 1-én 3333, sz. 
a. kelt m. igazságügyminiszteri rendelet S. 

í-ában kijelölt ovadékképes értékpapírban a 
kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. 
60. t. sz. értelmében a bánatpénznek, a 
biróságnál öleges elhelyezéséről kiállított 
szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Kelt Pécsett. 1887 évi augusztus 13-ik 
napján a pécsi kir. törvényszék mint telek
könyvi hatóság.

Lukrits István.
kir. törvényszéki biró.

Ezen állással 1 0 0 0  f r t  évi fizetés, s ezen felül a tiszta nyereménybőlKraunfeld András I ____ ________ _______________________________
;ert Erzsébet késedelmes vevők, i évenként 2 °0-ra terjedő jutalom dij jár, — s az alkalmazott tartozik legalább 

is 3000 frtot biztositékkép készpénzben vagy óvadékképes papírban letenni 
s öszszes vagyona erejéig felelőséggel tartozik a zálog üzlet törvény szerénti 
helyes, rendes és hü kezeléséért. — cselekvéséből, mulasztásából eredt károkért 
úgy különösen azért is. hogy a zálogtárgyak eladási árából a kölcsön tőke 
és kamatai biztosítva és fedezve legyenek.
______Az alkalmazott városi nyugdíjra, vagy kegydijra igényt nem tarthat,
felhivatnak tehát azok. a kik ezen állásra vállalkozni kívánnak, s ily intézet 
vezetésére kellő számadási képzettséggel bírnak, hogy ez iránti kérvényüket 
vagyoni állásuk, eddigi magaviseletük. netáni alkalmazásuk, koruk és magyar 

[állam polgárságukat igazoló bizonyítványokkal ellátva, — a mai alulírott 
lo*2 naptól kezdve f. évi O k tó b e r 2 0 -ig  kiterjesztett pályázati határidő alatt, be- 
<í()̂  nyújtsák.

A megkívántaié biztosíték a város pénztáránál, a folyamodvány beadá
skor leteendő.

Pécsett. 1887. évi szeptember hó 30-án.

A I D I N G E R  J Á N O S .
kir. tan., polgármester.

2 > T ^ _  3 - 1 T  F E R E i :
lapinlajdouos.

k i s j ó z s E F
felelős szerkesztő.

VAIUIIV FKRF.MZ.
fomunkatárs.

ÉPES CSALÁDI LAPOK
czim ii szépirodalm i,
tá rsadalm i, ismeret X * _  lép Egy évtized
terjesztő  h e tila p  f  t(Z6CllK  É V l 0 iV B íllB ü R  nagy idő még az
évi o k  t ó h e r __________________________ _______________ emberéletében is.

Ii» l- jé v e l de még nagyobb
egy m agi a r  szép irodalm i lap életében A „Képes Csalápi Lapok" ez évtized 
a la tt valóságos iroda lm i kinesel szo lg á lta to tt át a ntagvar és a k ü lfö ld i írók 

tá ráb ó l, az olvasó közönségnek. És ez korántsem  tú lz o tt á llítá s , m ert egyedül e s ik  a k ile iu /e d ik  
évfo lyam  a m e llék le teke t, d iv a t kepékét számba >e véve. 147 neves Író tó l ö regényt > 242 kisebb 
szép iroda lm i inunkat .- 107 neve- m űvésztől IM I képet ta rta lm az. Oly z d lrm i k in e - ez. amelyet 
l iz  anny ié rt se lehetne megszerezni m i n t a  menny i a „Képes (Valódi Lapoknak az e.olizetéő ara 

A ,.K<|"‘s Családi Lapok" tized ik évio lyamálian is a legolcsóbb s a l< g« lónké) k  legtartalomdúsahb 
szépirodalmi lapja leend a magyar h írlap  iiodalonmak > ép oly nemes és izlesteljes irányban sz.rkosz 
tel i k m in t eddig, élénkség és vá ltozattosság te k in te te im  azonban, tú l lógja szárnyalni az eddigi év
folyamokat. más szóval, o ly  szépirodalmi, m ula tta tó és ismeretterjesztő olvasmányokkal lá tja  el az 
olvasóit, a melyek valóban művelők, ízlésfejlesztők, eszme és érzelem nemesitek s minden szépirodalomban 
számot tesznek A „Képes Családi Lapok44 tized ik évfolyama a szépirodalmi, társaelaimi. ismeret- 
terjesztő közleményeken k ívü l még ké t érdekes regény ny* I (..A kinek nines Istene", .Hűségéit hűséget44, 
kedveskedik olvasóinak. _Nö a bázhau44 ezinin melléklete divatképeivel izn tá n  is bii t itk á ra  lesz a 
háztartás s a d iva t terén hölgyeinknek. m iért is tisz te le tié i kéri h iib  hősi n hazánk hölgyeinek hathatós 
támogatását s eddigi kilenczéves előfizetőinek pártfogását a . Kepes Családi Lapok ' szerkesztő és kiadó- 
hivatala.

Á „Képes Családi Lapok- előfizetési ára:
Egész évre: 6 fit. Félévre: 3 fit. Negyedévre: I frt. fii) kr.. mely összeg; 

Méhier Vilmos kiadóhivatalába IV. kér., papnövelde ntcza S. sz. küldendő.
M Z ' Mii tat vány számot ingyen és bérmentve kiild a kiadóhivatal. é*9& í

£ T a , g '3r - I F 1l o r I á r i .  v j L t c z a i
24. szánni ház 
r t n é l k ü l  

3.800 fiiért

H i r
Egy derék, liatal, keresztény

ki

e
a fűszer- é különlegesség-kereske

désben jártas, s tud magyarul, németül 
és horvárul:

A Z O N N A L  A LK A L M A Z H A T Ó

Ajánlatok fényképpel ellátva

Herre Antalhoz
intézendök: E S Z É K ,  vár.

r e s k e d  ő-s e g é cl.

Házeladás.
6-1 Pécsett a föuczában egy 
emeletes ház, kerttel együtt, 
azonnal eladandó. — Czim a 
kiadóhivatalban megtudható.

kapható
fontja 5—6 frt.
Haberhauer József.

Előfizetési árak; egész

Ver éb J a n k ó
fr t . fél évre évre 1.50

Az előfizetési pénzek a kiadóhivatalba küldendők: 
Pécs, János-uteza 8. szám.

P écsi k é p e s  é lezlap
Megjelen számos csinos képpel.

W ® -  P o lit ik á v a l nem  fo g la lk o z ik .
A legegészségesebb humor tárháza itt-ott helyiér

dekű czélzásokkal.
szerkeszti

V Á R A D Y  F E R E N C I
h í r la p í r ó .

Beesett, 1887. Ny om, a Ramaxetterféle nyomdában Koller Lipőt.


