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A zavar.
Lapunk egyik barátjától kaptuk 

a mai politikai helyzetre vonatkozó 
ezen önálló közleményt, melyet ér
dekes fejtegetéseinél fogva készség
gel közlünk, bár minden részében a 
cikkíró véleményét nem osztjuk :

„A mai politikai helyzet minden 
pillanatban változik a kormányválsá
got érintöleg, ugyannyira, hogy az 
egymást süriln követő különböző hí
rekhez tárgyilagosan, a helyzet kellő 
méltatásával alig is lehet hozzászól- 
lani. Csak úgyszólván röpke gondo
latok és futó reflexiókkal kell meg
elégednünk, mert semmi sem nyújt 
biztos iránytűt, vagy helyes támpon
tot arra nézve, mikép alakulnának át 
a kormányválság ilyen vagy amolyan 
megoldása esetere az összes párt
viszonyok és ezzel mily képei nyerne 
a politikai helyzet.

Ma még az állapotok megítélése 
csak azon alapon történhetik: mi 
lesz. ha újra Wekerle marad a kor
mányon. vagy a kormány a jelenlegi 
többségből fog alakíttatni, avagy egy
általán lehetségesnek tartható-e, hogy 
a jelen szabadelvüpárt, mint kormány- 
párti többség szerepeljen és működ
jék továbbra, későbbre is ? K szem
pontot kell először is megvilágíta
nunk, mert a jelenlegi hírek szerint 
még mindig a szabadelvüpárt van 
előtérben, és a kormányalakítási kí
sérletek is csak e körben mozogtak. 
Az én szerény nézetem szerint a mai 
válságban nem tisztán a kötelező 
polgári házasság kérdése a döntő, 
vagyis a válságot tulajdonképen nem 
is ez hozta létre, hanem az egész 
zűrzavarnak föokát a tarthatatlan 
pártviszonyokban találom, ugyannyira, 
hogy a pártviszonyok tisztázása nél
kül a helyzet, akár hivassák vissza 
Wekerle, akár bízassák meg a mai 
többségből egy más kormány, mindig 
zavart és bizonytalan marad.

Volt alkalmam a pártok kiváló 
és vezéregyéniségeivel beszélhetni és 
az eként nyert információk alapján 
bizton állíthatom, hogy a szabadelvű 
reformok nem annyira elvi jelentő
ségüknél fogva nem valósíthatók meg, 
illetve találnak annyi nehézségre, 
mint inkább a pártok jelen helyzete 
teszi azok sorsát kétségessé, bizony
talanná. A szabadelvüpárt tagadha
tatlanul megfogyatkozott, sőt egyes

részében megbízhatatlanná is vált és 
habár jelenleg a visszalépését beje
lentő kormánynyal szolidaritást vállalt 
is el, ha Wekerle, ami még ma sincs 
kizárva, megszűnik kormányelnök 
lenni, többen lesznek, kik ti zárt so
rokból kilépnek, egyesek azért, mert 
a szabadelvű reformokat veszélyezet- 
teknek fogják tartani, mások pedig 
azért, mert Wekerle és Szilágyi visz- 
szalépésé vei magukat obligojoktól föl
mentetteknek tartandják. De külön
ben is vannak más momentumok is, 
melyek a mai szabadelvüpártot, ha 
élén Wekerle áll is, teljes átalakí
tásra sarkalják ; igy az Eotvüs-féle 
frakció fegyverbarátságának kényel
metlensége : egyes klikkek felekezeti 
viszálykodása, a korona bizalmának 
állandósítása és bizonyos tekintetben, 
habár kisebb arányban mutatkozó 
stréberség és demorálizáció bontó ha
tása. Csak első pillanatra látszott 
ama nagyszerű és lelket-szivet gyö
nyörködtető jelenség a Wekerle mel
letti lelkes manifesztáeió komoly po
litikai ténynek, de ha a másik pil
lanatban eszünkbe jutott, hogy e 
tüntetésszerű összetartás dacára, vagy 
épen ennélfogva a jelen kormány 
még sem lenne fönntartható, úgy a 
tüntetés mindjárt vesztett értékéből, 
mert logice abból más nem volt kö
vetkeztethető, mint hogy a többség 
soraiból kikerülendő más kormány a 
párt egységéi lovaiéra fönntartani 
már képes' nem lenne. Ez pedig a 
szabadelvüpárt tulajdonképeni gyen
geségét árulja el.

Én, ki a szabadelvű reformoknak 
föltétien híve vagyok és ezekre nézve 
semmi kompromisszumot helyesnek és 
elfogadhatónak nem tartok, sokkal 
nagyobb szolgálatot látok a hazára 
és a reformokra nézve a szabadelvű 
párt által tehetni, ha e pillanatban 
célját nem kizárólag a személykérdés 
forcirozásában. hanem a párt egysé
gének fonta rtása mellett a pártviszo
nyok gyökeres megváltoztatásában 
találná, esetleg az ellenzékbe való 
lépés árán is. mert, ha ma a szabad
elvű párt tömören és egységesen 
mint ellenzék lép fül, ágy nyomban 
tisztulnának a pártviszonyok, és csakis 
ekként fogna kétségtelenné tétetni 
az. hogy a szabadelvű reformok élet- 
szükségletet képeznek és azok meg
valósítása nélkül minden más kor
mány lehetetlenné válik, viszont ha

a inai többségből alakított kormánŷ , 
akár Wekerle, akár más álljon élén, 
a korona segélyével létesitendi is e 
reformokat, azok oly árba fognak 
kerülni, mely csakhamar inegboszulja 
magát, és a pártnak helyzete csak
hamar újból elviselhetetlen lesz.

Abban sem látok tehát semmi 
veszélyt, ha valóban igazi hive a 
szabadelvű párt a reformoknak és 
azok mellett kitart. — ha esetleg az 
ö soraikon kívül alakulna kormány 
és e kormány uj választások által 
igyekeznék pártot, többséget csinálni, 
mert egy Wekerle és Szilágyi élén 
a szabadelvű párt. mint a kiegyezési 
alapon álló ellenzék, kétségtelenül 
visszanyerné többségét, hatalmát, régi 
morális erejét.

Ha azonban ez oly kivihetetlen
nek látszik, és ennek az esélynek a 
pártot kitenni még sem akarnák, úgy 
egyáltalán nem találom helyesnek a 
párt létét, a Wekerlét méltán megil
lető dicsőítés mellett is, személyes 
kérdéssé tenni, és ha a többség sorai
ból alakítható uj kormány a reformok 
keresztülvitelét csakugyan mint sine 
íjua nont kitűzné, bátran sorakozhatik 
amellé a párt minden tagja, hiszen 
végre is az elv győzelme a döntő.

Wekerlének és társainak sokkal 
nagyobb a hazafisága és ismertebb 
politikai bölcsessége, hogysem meg
tagadnák az ugyanazon alapon, de 
más módon létrejött kormánytól támo
gatásukat. és késleltetnék a korona 
és az ország közötti félreértések el
oszlatását. Senki sem nélkülözhetet
len. és bizonyára belesebb dolog 
ugyanegy elvű férfiak utján elveink 
győzelmét megkísérlem, mint a sze
mélyekhez való merev ragaszkodás 
által a helyzet bizonytalanságát fo
kozni. vagy azt kísérleteknek újabban 
is kitenni.

Tehát vagy ne akadályozzuk 
egy uj szabadelvű kormány létesíté
sét és tartsuk fönn ennek részére 
sértetlenül a pártegységet, vagy pe
dig a parlamenti élet fogalmai szerint 
engedjük át. hacsak ideiglenesen is, 
a tért másoknak.

Ha pedig a király valóban We
kerlét bízza meg újra a kormányala
kítással és sikerülne a korona segé
lyével az egyházpolitikai reformokat 
keresztülvinni, akkor is előáll a sza
badelvüpárt teljes rekonstrukciójának 
szüksége, nehogy a radikális irány a
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mainál végzetesebb helyzeteket te
remtsen. és szükséges azért is. hogy 
ekként a többi pártok zűrzavaros v i
szonyai is megtisztuljanak és az ultra- 
mentán áramlatnak terjedése végleg 
meggátoltassak. Ez W ekerléuek is ma 
bizonyára legnagyobb gondja.-

A kibontakozás.

A kíváncsiság ép oly ragadós beteg
ség, mint az ásítás vagy akár a tífusz. 
Ha most mindjárt a „Pécsi l'jság - Buda
pesten három egyaránt kitűnő, megbízható 
és gyors tudósítóval bir, a milyennel vi
déki lap egyáltalán nem rendelkezik és 
igy minden eseményről első forrásból és 
gyorsan értesül, mégis nem győzve már a 
sok kérdezőskődésre választ adni, többet 
mint mindent tudni akarva, lapunk még 
külön tudósítót is küldött Budapestre, ki 
c sorokkal beszámol a budai várpalotában, 
a miniszterelnökségi palotában és a sza
badelvű klubban szerzett tapasztalatairól, 
melyek elég érdekesek arra, hogy olva
sóink azokról tudomást vegyenek.

A királyi vár, melynek középépülete 
ép most megy át a díszes átalakításon, 
a mennyiben az egyszerű, sárgult hom
lokzat helyére hatalmas oszlopokkal ellá
tott erkélyes faeade épül, az újságíróknak 
és a munkát lan emberek Mekkája. A vár
ral szemben álló hűs fák alatt, a zöld 
gyepen vetik föl sátraikat, ott lebzselnek 
délelőttöl a késő délutáni órákig, a med
dig csak a király dolgozó órája tart. A 
burírzsandárok nagytollu kalpagjaikkal, 
hófehér feszes nadrágjaikban tói-aIá jár
nak. a vár portása pedig mélyen hajlong 
a még mindig hatalmon levő kegyelmes 
urak előtt, mert mást, mint valóságos belső 
titkos tanácsost a király meg sem hallga
tott. Tegnap reggel érkezett a király ide. 
Úgy mondják, rosszkedvű, lehangolt volt, 
mikor ide jött. A Trauttmannsdorffok, 
Hohenlohék, Hunyadyak és Széehenek 
annyira fekete színben füstötték az itteni 
helyzetet, hogy a király apai szivét ko
moly aggodalom szállta meg. Alig hagyta 
azonban el a bécsi légkört, kedves ma
gyarjai között fölvidul kedélye. A kik 
tegnap és ma kihallgatáson voltak a ki
rálynál, megelégedéssel tapasztalták ez át
alakulást, mely alatt a király ismételten 
említette, hogy az cg\ ■házpolitikai javasla
tok diadala a főrendiházban immár az ő 
segítségével és hozzájárulásával, a bárók 
és gráfok tömeges kinevezése nélkül is biz
tosítva van. Tegnap már reggel 9 ólakor 
azonnal Khuen-IIéderváry után Wekerl 
is kihallgatáson volt a királynál és itt 
kezdődött a szabaddvüpárt által várt for
dulat, hogy a közfigyelem ismét Wekerlc 
felé fordult, mivel elejét vették a kleriká
lis elemek azon híresztelésének, hogy a 
király többé tudni sem akar Wekerléröl. 
I télutón Hánffy l)ezsö báró képviselőházi 
elnök kihallgatása után pedig már tudták, 
hogy a király a szabadelvű párt vezére 
mellett áll és \ \  ekerle újabb meghívást 
fog kapni a királyhoz.

Ma délelőtt 9 órakor Wekerle egy
szerű zárt fiakerben, szürke fölöltővel 
frakkján, a miniszterelnöki palotából a 
várba hajtatott, hol épen 1 1 óráig időzött. 
A közönség \V ekerle arcáról akarta az 
eredményt leolvasni, de ezen szép arc 
nem árulja el tulajdonosának lelki han
gulatát. Nyugodtan, szokott mosolyával 
ült kocsijában, az éljeneket, melyeket a 
közönségtől kapott, cilinder kalapjának 
emelésével köszönte meg. Arcáról tnilscm 
lehetett leolvasni, pedig e kihallgatásnál 
már el volt döntve <) felségének elhatá
rozása. < íyorsan ért az elnöki palotába a

kocsi, hol az újságíróknak néhány szóval 
elmondotta, hogy a király még nem ha
tározott és hogy most a parlamentáris 
formalitásnak minden tekintetben eleget 
tegyen, a szabadelvű párt néhány vezérlő 
egyéniségét meg fogja hallgatni. Khuen- 
lléderváry és Bánffy Dezső föltétlenül a 
mostani kabinet visszahelyezését ajálták 
<"> felségének, hasonlókép cselekedtek ina 
Tisza Kálmán és Széli Kálmán. Tisza 
Kálmán két órakor jelent meg O felségé
nél és háromnegyed óráig időzött ott, Széli 
Kálmán kihallgatásának ugyanannyi időt 
szentelt (> felsége. Ily körülmények köz itt 
Természetes dolog, ha a király úgy találja, 
hogy a bécsi besugások a Wekerle-kabinet 
ellen allappal nem bírnak és a mint azt 
annak idején a volt osztrák miniszterel
nökkel, Taaffc gróffal tette, most is újólag 
Wekerlét bízza meg a kabinet megalakí
tásával. Hajlandó lesz-e Wekerle e meg
bízatásnak eleget tenni, e percben még nem 
tudni, mert utóvégre nincs kizárva az a 
lehetőség, hogy Wekerle beleunjon a di
csőségbe. Ha ezen eset következnék be, 
úgy Wekerle Széli Kálmánt ajánlaná 
utódjául, de minthogy Széli nem hajlandó 
a politikai élet élére állani, Wekerle má
sodsorban Kimen grófot ajánlaná. Ha ez 
történik, akkor a szabadelvű párt szívesen 
tömörül majd Kimen mellett.

A  .szabadelvű pártkörben vig a han
gulat. l'gy  érzik magukat a kormánypárti 
képviselők, mint csatanyertes hősök, kik
nek összetartását, együttérzését megjutal
mazta a gondviselés. Nem kételkednek 
benne, hogy Wekerle elveinek diadala ér
dekében el fogja fogadni a megbízatást. 
A képviselők egész napon együtt vannak 
a klubban. Minden mozzanatról, mely ma
gát előadja, telefon utján értesülnek a 
klubban összesereglett képviselők. A 
miniszterelnök maga közli a telefonon azt, 
a mit indiskróció nélkül közölni lehet és 
a mióta újólag Wekerle Budapestnek és 
az országnak ez idő szerint legérdekesebb 
és legnépszerűbb embere, nem csüggednek 
a szabadelvűek, mert az ellenzékiek által 
annyira megirigyelt „Imsos fazekak" nem 
fognak megüresedni. Uj választásra a  párt 
egy percig sem gondolt komolyan. Nem 
forgott fönn arra ok ; és az ellenzék, kü
lönösen Apponyiék reménye, hogy a 
szabadelvüpárt többségének ellenére kor
mányra jut, alaposan meghiúsult. Bedig 
az uj kabinet névsora is készen volt már, 
melyet Apponyi a király elé akart terjesz
teni, ha az a burgzsandár azt a kis meg
hívót, melyre Apponyi annyira várt, el
hozta volna a nemes, daliás gróf agglegényi 
lakására. Megint kihúzta alóla az a hata
lomra vágyó szabadelvű-párt a bársony
széket, melyen oly édes megpihenni! A 
Wekerle-kabinet egyelőre előreláthatólag 
teljes marad. Csak Tisza Lajos gróf nem 
akar megmaradni. Beteges, nem jól érzi 
magát hivatalában és visszavonulása által 
hasznos szolgálatot tesz az egyházpolitikai 
javaslatoknak, amennyiben Festetieh Tasziló 
grófnak ad helyet, ki meghajolva a ki
rályi óhaj előtt, föladva ellenzéki állás
pontját, nemcsak meg fogja a főrendiház
ban szavazni a polgári házasságot, hanem 
családi összeköttetétesei által önmaga is 
biztosit a javaslat mellett ‘JO uj szavazatot. 
Hetiden András gróf, dacára annak, hogy 
Kimen alatt is megtartotta volna minisz
teri tárcáját, megmarad egyelőre a régi 
kormányban, mely még csak két hétig 
akarja együtt tartani az országgyűlést, 
hogy az egyházpolitikai és a valutáról 
szóló törvényjavaslatot letárgyalja, azután 
jön a nyári szünet, delegáció, költség- 
vetés. melynek tárgyalása után a kabinet
ben nagyobb változások fognak bekövet
kezni. De arról még ráérünk beszélni. 
Egyelőre marad minden a régiben és a 
legközelebbi kérdés az lesz, kinek van 
nagyobb befolyása a főrendiház többségére,

a szabadéivüségnek és a király immár 
határozottan kifejezett akaratának, vagy 
pedig a Zichyéknak, Eszterházyaknak ? 
Pozitív eredményt e sorok megírásánál 
még tudni nem lehet, de a valószínűség 
a mellett szól, hogy a Wekerle-kabinet 
újra föltámad előbb, mint azt bárki hinni 
merészelte volna.

L. L.

HÍRROVATUNK.
Pécs, junius 6.

A nöegylet kerti ünnepélye. Jeleztük 
már, hogy a pécsi jótékony nőegylet jun. 
10-én délután az egylet helyiségében — a 
katonai zenekar közreműködése mellett — 
tánccal egybekötött kerti-ünnepélyt rendez. 
A mulatság alatt a közönség mulattatására 
ismét előveszik az „amerikai posta“ névre 
elkeresztelt tréfás levél csere-borét, mely 
Amerikában, a női becsület tisztelésénck 
hazájában egészen rendjén való dolog 
volna, ellenben nálunk, ahol nyegle fráterek 
nem riadnak vissza a legszemérmetlenebb 
inzultusoktól sem, az efféle titkos levél
küldözgetés a közerkölesiség tisztaságát 
veszélyezteti. Megesett már, hogy az anya 
a sa/át leánya által kézbesítve kapott gya
lázatos tartalmú levelet. A leány nem 
tudta, mi lehet a levélben, de az anyja 
arcának színes változásából gyanította, 
hogy valami nagy sértés volt abban a 
levélben, melyet ő, mint kis póstáslcány 
kézbesített neki, s akkor sírva dobta el 
a kezében levő többi levelet, nehogy 
hasonló aljasságoknak az ő szűz-tiszta 
keze legyen a közvetítője. Jó akaratú fi
gyelmeztetés akar ez lenni részünkről, kik 
ugyan örülünk is azon, ha a nőegylet nagy 
jövedelemre tehet sze rt; de ennek ne 
legyen a morál az ára. Az ünnepélyen 
egyébként tombola is lesz, melynek díszes 
és értékes nyeremény tárgyai lesznek: 
este a kertet kivilágítják. Belépti-dij sze
mélyenként I korona, gyermekek részére 
'2Ő kr. Az ünnepélyt, mely d. u. 4 órakor 
kezdődik, kedvezőtlen idő esetére is meg
tartják.

Dédelgetett városok. A főnyereményt 
valaki igy határozta meg: a főnyeremény 
olyas valami, amit mindig más nyer el. 
A dohánygyárakat, vám- és sóhivatalokat, 
vasúti üzlet vezetőségeket, nagyszabású pá
lyaudvarokat hasonlóképpen határozhatjuk 
meg: tartván ezeket olyas valamiknek, 
amiket mindig más városok nyernek el. 
Pécsnek ezekhez nincs, tán nem is lesz 
szerencséje. A kereskedelemügyi miniszter 
most Szombathelynek ajándékozott üzlet
vezetőséget. A budapesti déli üzletvezető
ség feloszlatásával 1895. november 1-én 

] lép életbe Szombathelyen az uj üzletveze
tőség, ahol egyidejűleg föloszlatják az ed- 

j digi forgalmi főnökséget. Mikor a minisz- 
j tér ezeket elrendelte, eszébe jutott két 
| város, melyek szintén fáradoztak iizletve- 
I zetőség elnyerése érdekében. Naiv hit 
j volna föltételezni, hogy e két város egyike 
i talán Pécs. Dehogy is. Csak Szabadka és 
j a vasút miniszterei által mindig dédelge-
• tett tíyőr ezek a kiváltságosak, melyekre 
j a miniszter ur visszaemlékezik, ellenben 
I az egyenlők között nem tűnt föl emléke- 
! setében Pécs, mely szintén szorgalmasan 
■ já rt utána, hogy üzlet vezetőséget kapjon, 
j Ama két város mellőzése fölött lelkifurda

lásokat érez a miniszter és fölhívja az
• igazgatóságot, „tegye tanulmány tárgyává, 
, vájjon a szolgálat érdekeivel összeegyez- 
j tetőjog a nevezett városok nem lennének-e

kárpótolhatok, nevezetesen (iyőr a forgalmi
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verése, Szabadka pedig ugyanily forgalmi 
főnökség, esetleg pedig üzletvezetőség föl- I 
állítása által." Hogyne, persze hogy kár
pótolhatok, mihelyt a miniszter ur már 
imigyen jelzi is a kívánságát. Ajánljuk 
figyelmébe a város főispánjának, polgár- 
mesterének s a kereskedelmi- és iparka
marának e körülményt, s ha ebből meg
tudják, mik történnek Szombathellyel, 
Győrrel és Szabadkával, talán nem lesz 
szükséges külön is figyelmeztetnünk őket, 
hogy mit kelljen cselekedniük Pécs érde
kében, mely szintén a „kárpótolandó" vá
rosok között van s mely talán szintén 
megérdemelne legalább kibővített nagyobb- 
szabásu forgalmi főnökséget.

— Tiszti orvosi vizsga. A belügymi
niszter újabb rendelkezése szerint minden 
hatósági orvos köteles tiszti orvosi vizs
gát tenni. E vizsgálatot dr. Tolnai Vilmos 
városi kerületi orvos kitűnő sikerrel le
tette és hosszabb távoliét után tegnap 
visszatért városunkba.

— Zavaros napok. Tótágast áll az 
egész ország. S ha valaki azt állítaná, 
hogy Budapesten nagyobb az izgatottság, 
mint a vidéken, úgy az nagyon felülete
sen Ítélné meg a helyzetet. Tényleg itt 
Pécsett épp oly izgalommal várja a kö
zönség a politikai zavar kitisztulását, 
mint a fővárosban, ahol a korona és a 
politikai notabilitások nehéz órákon át 
tárgyalnak a haza jövő sorsa fölött. A 
„Pécsi Újság," mely megszüntette a tá
volságot Pécs és Budapest között, olyanná 
varázsolta itt a helyzetet, hogy a közön
ség úgy érzi, akárcsak az ország szivében 
magát, amely most erős veréssel lüktet. 
Távirataink a délelőtt történteket már délben 
köztudomásra hozzák, mert a szerkesztőség
ben nagy számmal megjelenő kérdezőskö- 
dök szerte hordják a legfrisebb híreket. A 
W ii I f-féle könyvkereskedés kirakatába 
kitett táviratainkat tömegekben olvassa 
a közönség; a később jövő táviratokat 
pedig a délután 4 —5 óra között megje
lenő lapban tesszük közzé. A Pécsi Újság 
naponta megadja a ma történetét, s igy 
az izgatott közönség nem kénytelen más
napig elszenvedni a kétséget, amit egy-egy 
nap politikai eseményei okoznak. Tegnap 
délután egy üzleti magán-távirat alaposan 
fölriasztotta a közönséget. A távirat We- 
kerle visszahívását, mint megtörténtet je
lezte. A hir azonban, mint egy azon idő
ben jött táviratunkból kitűnt, szintén csak 
kombináción alapult. A közönség megint 
visszaesett előbbi lelki állapotába. Szóval 
a helyzet fölöttébb pécsvárosi helyettes
polgármester, azaz — Zavaros.

Ut a Mecsekről a Jakabhegyre. 
Nagyszabású terven gondolkoznak a 
Mecsek-egyesület intéző emberei. Nem 
kisebb dolgon, mint a Mecsekről a dakab- 
hegyro vezetendő közvctetlen útról. Ez az 
út a Kardos-útnak döbbeni végétől kiin- 
dulólag nagyon csekély emelkedéssel egye- 
nes irányban vezetne a nagyobb kirándu
lások célpontjához, s az a két előnye lenne 
meg kiváltképpen, hogy rendes, készített 
út lenne, melyet fahordó kocsik meg nem 
rongálnának s hogy minden fárasztó hegy- 
völgyes bandukolás el lenne kerülhető, 
miután ezen az úton csekély lejtővel egy 
vonalban érhetne el az ember a .lakab- 
hegyre. A tervnek most az anyagi kivi
hetősége fölött gondol koznak s ha ez a 
kérdés megoldást nyer, úgy azt az utat 
még az idén meg kezdik építeni, hogy a

álljon.
— A föreáliskola kibővítése most már 

a minisztériumnak is gondját képezi, a ! 
mennyiben Klamarik közoktatási minisz- 
téri tanáosos fölhívta a székesfehérvári ! 
kerületi főigazgatót, hogy a személyi ügye
ket mielőbb intézze el és a minisztérium
hoz jelentést tegyen.

— Nagy éjjeli gyakorlat. Ma délután 
5 órakor a helyben állomásozó 44. gy.-ezr. 
az 5*2. gy.-ezred egy zászlóaljával egyetem
ben nagy éjjeli gyakorlatra vonul ki a 
pccsváradi országút irányában. Célja ezen 
éjjeli gyakorlatnak a terepőrségek gya
korlása és fölállítása éj idején háború al
kalmával. A katonaságot egész a budai 
külvárosi vámig a katonazenekar kiséri. 
A gyakorlat csak éjjel 2 óra felé fog véget 
érni, amikor bakáink a Krajcár és Frigyes 
laktanyába térnek vissza nyugalomra. A 
három zászlóaljat Ívinger Károly ezredes 
és Sehwarz Henrik lovag alezredes ve
zényli.

— Az abaligeti barlangról nem a leg
jobb hireket halljuk. A legutóbb kirán
dult turisták azt a tapasztalatukat közöl
ték velünk, hogy a barlangot nem gon
dozzák, az iszap néhol annyira ellepi az 
utat, hogy térdig süpped le az ember, ha 
keresztül akar rajta gázolni, hidak alig 
vannak az átfutó patakon, s a meglevők 
is rozzantak. Úgy tudjuk, hogy a barlang 
megtekintéséért belépti dijat szednek, me
lyet jótékony célra fordítanak. Nincs ellene 
kifogásunk ; de első sorban a barlang 
fönntartási költségeit véljük szem előtt 
tartandóknak, aztán jöhet más jótékony 
cél. A község, mely ilyeténképpen iskola 
célokra meglehetős összcgecske pénzhez 
jut, már épp ez összegecskének állandósí
tása, s tán nagyobbitása érdekében is 
tartsa kötelességének a barlangot jó kar
ban tartani, mert különben ez értékét 
veszíti s a község iskolája elesik attól a 
csekély jövedelemtől is, melyből most 
apróbb segélyezéseket eszközölhet. Azok a 
lelkes turisták, kik annak idején százakat 
adtak, vagy gyűjtöttek össze az elhanya
golt barlang újra megnyitásának és ki
tisztításának költségeire, nem a községnek 
kívántak ezzel hasznot hajtó forrást nyitni, 
hanem nekik főleg a turistaság előmozdí
tása, a természet elrejtett szépségeinek 
föltárása volt céljuk. Ha c mellett a köz
ség, vagy iskola vagy bármely jótékony 
cél hasznát is látja, azt azok a lelkes 
természetkedvelők nem kívánják cl a köz
ségtől vagy bárkitől: de igenis megköve
telhetik, hogy a közadakozásból megnyi
tott barlangot ne használják ki más cé
lokra akkor, mikor maga a barlang ismét 
a régi elhanyagolt állapotba esik vissza. 
Legcélszerűbb lenne, ha a barlangot a 
Meesek-egyesülct kezelésébe adnák át.

—  A pécsi jogakadémián ma fejeződ
tek be az előadások. Az indexek aláírása 
holnap kezdődik.

Baranyaiak a Pasteur-intézetben. Hő-
gves dr. a budapesti Basteur-intézet há
rom évi forgalmáról s ezzel egyebekről is 
állított össze kimutatást. Az ebmarásból 
származott betegség Baranyában három 
év alatt 27 egyénen ütött ki, a kiket ved- 
ojtás végett a Pasteur-intézctbc küldtek 
föl. Baranyavármegye a fölküldött egye
nek száma szerint összeállított kategóriák 
íinrmadikábn tartozik.
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—  Albrecht kir. herceg monstre pőré
ből kifolyólag ma tartják meg a helyszíni 
szemlét Kopács községben. A pécsi kir. 
törvényszék részéről részt vesz a szemlén 
Angyal Pál törvényszéki biró, az uroda- 
lom részéről Németh Lipót mohácsi ügy
véd urodalmi ügyész, a kopácsiakat Eötvös 
Károly országgyűlési képviselő megbí
zottja képviseli. Mint ügygondnok Bodó 
Aladár dr. rendelteit ki, mint szakértők 
részt vesznek a zombori kir. folyammér
nökség kiküldöttje és a lelek részéről 
választott szakértők. — A szemle célja 
kideríteni, hogy a Duna vizétől elárasztott 
területen a folyó viz állandó összeköttetés
ben van-e a Dunával, vagy pedig csak 
egyszerű kiöntés. Az előbbi esetben az 
uradalmat illetné a halászati-jog, az utóbbi
ban pedig Kopács községet.

Katonatisztek mulatsága. Tegnap, 
kedden délután tartották meg Pécsett ál
lomásozó tisztjeink a szokásos évi tiszti 
mulatságot a sátortábor szép nyári kert
jében. A mulatságon az összes szabad 
tisztek megjelentek, közöttük Rá:sa Ber
talan és gróf Schlippcnbach István tábor
nokok, ívinger Károly és Thelmann ezro- 

j desek, Sehwarz lovag alezredes, Uogl,
• Czirián és Munkácsy őrnagyok stb. A 

nagy társaság a legkedélyesebb hangulat
ban maradt együtt egész a késő esti órá
kig, a katonazenekar játéka mellété.

Élve eltemetve. A Barcshoz tartozó 
Pálfaluban tiz gazda egy kutat akart csi
náltatni. A kútmester valami Balogh Jó
zsef nevű napszámost fogadott meg, ki 
bereszkedett a kútba, hogy azt kitiszto- 

í gathassa. T egnap reggel azonban a kút 
partjai hirtelen bedültek s maguk alá te
mették Baloghot. Eddig még nem sikerült 
a szerencsétlent kimenteni a romhalmaz
ból, s igy halála bizonyos.

Állatbetegseg miatt zárlat alá ren
delt község. Bezdánban az erdei legelőn 
levő marhaállományban föllépett a ragadós 
száj- és körömfájás. A községet e miatt 
zár alá helyezték.

Juniális a Kossuth-szobor-alap javára 
| Slavóniában. A barcsi és barcstelepi ifjúság 

egy  része szépen sikerült juniálist rende
zett a Barcs melletti Pilicában a Herczcg- 
lele mulatókertben. Ez alkalomból a kert 
szépen föl volt díszítve, transparentckkcl 
ellátva, este szépen kivilágítva. Már a 
korai délutáni órákban szép számú közön
ség gyűlt egybe s csak az kár, hogy hét 
óra tájban egy rövid ideig tartó eső haza
kergette a közönség egy részét. A többiek 
azonban jól mulattak, táncoltak a késő 
hajnali órákig. Este a rendező-bizottság 
egy élőkép-csoportot alakított, melyet ben- 
gáli fénynyel világítottak meg, majd Kos
suth Lajos képét koszoruzták meg, mi
közben hazafias dalokat énekeltek. A mu
latság sikerében a rendező-bizottság tagjai, 
a vendéglős derék fia s a virágárus leányok 
egyenlően osztozkodhatnak.

- Kozma Sándor kir. főügyész tegnap 
óta városunkban időzik ; de nem hivata
los ügyben jött „Pécsre, hanem magán 
dolgokat végez. Ö ugyanis a Cséby-féle 
hagyaték-ügyben szintén érdekelt fél, s ez 
ok miatt járt itt.

Üj Dráva-védgát. A Dráva melletti 
Nagy-Erdő pusztán gr. Széchenyi Imre véd- 
gátnt készíttet, mert a romboló ár a föld 
egy részét elsodorta. A védgát célja az, 
bőgj* a vizet a slavoniai oldalra terelje. 
Tegnap volt a fölül vizsgálat és az esetle
ges ellenvetések bejelentése. A vizsgáló- 
bizottság elnöke Fenyősy főszolgabíró vo lt; 
tag ja i: a községi jegyző, biró, uradalmi 
mérnökök és néhány szakértő. A munka 

I már javában folyik, melynél 100 munkásnál 
I többnek lesz az őszig kenyérkeresete.
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A pécsi állomásház és pálya
udvar kibővítése úgy látszik hama
rosan ténynyé válik. Lukács Béla 
kereskedelemügyi miniszter ma le
iratban értesítette a város törvény- 
hatóságát, hogy a pécsi állomásház 
és pályaudvar kibővítését szükségesnek 
tartja s ezért, hogy a tervet mielóDb 
végre hajthassa, még e hó n-én 
vegyes bizottsági tárgyalás megtar
tását rendeli el, melyben részt vesz
nek a város képviselőtestületéből 
küldöttek, a közigazgatási bizottság, 
a vasúti mérnökség és a miniszteri 
kiküldött. A bizottság a városház 
közgyűlési termében tartja tárgya
lását.

Munkáskerdés háromezer év előtt.
A v. egyptomi papyrus-leletek kibetüzésén 
Parisban, Londonban, Berlinben és Becs
ben évek óta külön erre alkalmazott tudó
sok taradoznak, kik már eddig is szép 
eredményeket mutattak fel. így az ir tu
dományos akadémia a múlt év végén 
számos levelet fejtett meg, melyek a Kr. 
e. 260— 224 evekből erednek, Berlinben 
szintén több kis kötet jelent meg a római 
császárok korszaka alatti Egyptomból, 
inig Becsben közel 50  vers jelent meg 
a llekale eposból, Kallimachcs hites mun
kájából. Az ir akadémia levelei jobbara 
kóbányamunkásoktől erednek, melyet Kleon 
közmunkaügyi miniszterhez intézték. Az 
egyik levélben panaszkodnak Apoilonios 
nevű felügyelőjük ellen ; hogy rosszul bá
nik velük s olyan helyeken alkalmazza 
őket, a hol a kő a legkeményebb. Kérik 
tehát a munkások a minisztert, hogy gon
doskodjék róla, hogy a nekik tett Ígére
tek beváltassanak, különben kénytelenek 
a munkát abba hagyni, mint már koráb
ban is tették és elfogják zálogosítani szer
számaikat. Egy másik levélben bizonyos 
Demetrios nevű hivatalnok jelenti a mi
niszternek, hogy mikor ó kenyeret vitt 
kiosztás véget a kőbányába, az elkesere
dett munkások megtámadták s a tettle- 
gességektöl csak egy idősebb munkás 
közbelépése mentette meg- Tisztelettel 
figyelmezteti tehát a minsztert, hogy ha 
nem segít a bajon, ő újabb támadásoknak 
lesz kitéve s nem lehet majd többé a 
a munkásokkal. Egy harmadik levélben 
panaszkodnak a kőfaragók, hogy nem 
adnak melléjük kellő számú rabszolgákat 
s e mellett kenyerük és szerszámuk is 
hiányzik. Intézkedést kérnek, különben 
kénytelenek a munkát abbahagyni.

Csók és virág.
— Kllesett naplójegyzctek nyomán. —
Nem akarok összehasonlítást tenni 

csók és virág között, mert nézetem köny- 
nyen ellentétbe jöhetnének egyik másik 
olvasóim véleményével. Itt is igaznak lát
szik az a közmondás: quot capita, tót 
sensus.

Egyik úgy szereti a csókot, ha sö
tétben lophatja imádottja ajkáról; a másik 
különös súlyt fektet arra, hogy a kert 
valamely félreeső lugasában élvezhesse : 
a harmadik a kapu alatt stb. stb. íme 
csak egy szempontot vettem és máris 
mennyi az eltérés. Hátha még más szem
pontból folytatnám vizsgálódásomat, pl. 
hogy milyen korú legyen az, kinek a 
csókja a kgédesebb I természetesen csak 
a 40 éven aluliak jönnek egyáltalán szá
mításba ;i hányadik a legédeswbb ; a me
nyecskéé — vagy a leányzóé ; a megen-

I gedett vagy tilto tt; az ingyenes vagy . . .  ?
I stb. stb. Ekkor meg oly labyrintusba téved

nék, melyből nem csahhogy Ariadne fo
nala nem vezethetne ki, hanem még kö
téllel sem húzhatnának ki.

A virágról nem is beszélek. Egyrészt 
mert itt a végtelennel kellene számolnom, 
fölső mathematikához pedig nem értek, 

j Másrészt e sorokban a virág amúgy is 
I csak mint passiv közreműködő szerepel.

A mi engem illet, én szeretem a csó- 
j kot is, a virágot is ; de különösen az előbbit.
I Ugyanígy vélekedik egyik barátom is,
I kinek napló jegyzeteiből a következő kis 

képet állítottam össze.

Május í j .
Irmus 15  éves Fülig szerelmes 

vagyok belé. Legfőbb óhajom egy csókot 
kapnom tőle.

Május 1 6 .
Minden fáradozásom haszontalan, kö- 

j zel vagyok a kétségbeeséshez. Egy utolsó 
I kísérlethez folyamodom, ha ez is csötörtö- 
! köt mond, főbe lövöm magamat.
, Május / / .
I Újjá születtem. A mit magam nem

tudtam kivívni, meg szerezte számomra 
! egyetlen szál rózsa bimbó. Szüleivel sé- 
í táltunk a ligetben. Kivettem kabátom 
i gomblyukából) az egyik rózsát, megcsó- 
j koltam t. i. a rózsát és a mellére tűztem.
; Keblére hajolva igy szóltam hozzá: Meny

nyivel édesebb volna az a csók, melyet 
ajkainak rózsbimbójára lehelnék. Szavaim 
nem tévesztették el hatásukat, a következő 

j pillanatban csók cuppanása jelzé diada- 
I lómat.

' Kiadás : Kertésznek, cg}’ rózsáért. . .  ' 
| *5 l'r-

A  következő év május havában.
Olgára már csak néha gondolok, Ir

mát egészen elfelejtettem. Aranka tölti be 
egész valómat. Most tudom csak, mi az 
igazi szerelem. Egy pillantásáért a csilla
gokat lehoznám az egekről, egy csókjáért 
odaadnám életemet.

Egy hónap múlva.
A hatás nem maradt el. Ma küldtem 

el a második mellcsokrot. Győzelmem | 
máris bizonyos, de egy hétig még várok, j

Kora reggel küldtem el a harmadik i 
mellcsokrot. Délelőtt látogatóban voltam ! 
náluk. Egyedül találtam a szobában. Keb- I 
lén ott volt a csokor.

Kezet csókoltam, aztán egy pillanatra j 
egymásra tekintettünk, miközben szemeink 
megértették egymást. A következő pilla
natban egy csók mámora megfosztott ön
tudatomtól. Kimondhatatlan kéj . . .

Kertész : három mellcsokor (á 2 frt,|
6  forint. j

A következő hónapban 6  forinttal ke- j 
vesebbet költhetők, mert a 6  Irtot úgy 
vettem kölcsön.

Egy félév múlva.
Színésznőbe lettem szerelmes. A szín- 

társulat snájdig kis soubrettje tökéletesen 
elvette az eszemet. Az utolsó szigorlat

előtt állok s nem tanulhatok miatta. Adós
ságaim nőttön-nőnek és sehonnan sem ér
kezik segély, miből költekezéseimet fedez
hetném.

1894. junius 7.

Hatalmas csokrot adattam fel a szín
padra első énekszáma után. A közönség 
zajosan tapsolt, a kis soubrette látszólag 
meg volt hatva, elhatároztam, hogy más
nap meglátogatom.

Rendkívül szívesen fogadott. Úgy 
szik, rokonszenves alak lehetek előtte. Sejt
tettem vele, hogy a tegnapi csokornak a 

1 küldője én vag3'ok.

Két hét óta minden fellépésnél szebb
nél szebb virágkosarat küldtem. Célomat 
még most sem értem el. Ezentúl két csok
rot fogok küldeni.

Végre elértem, a mi után oly epedve 
j sóvárogtam. Lábai előtt térdelve szerelmet 
i vallottam. Erre magához emelt s meg- 
i csókolt.

4 virágcsokor á 15  írt — 60  frt.
10 virágkosár á 20 „ — 200 „

A szigorlaton elbuktam. Tévedései
met bevallottam atyámnak, ki megfizette 
ugyan adósságaimat, dé egy esztendőre 
megvonta a zsebpénzemet s mindennemű 
előre nem látható külön kiadás megfize
tését.

Igyekszem ezután olcsóbb csókhoz 
jutni.

Lucifer.

TANÜGY.
—  Szünidei rajztanfolyam. A vallás és 

közoktatásügyi m. kir. miniszter az iparos 
tanoncisko’ákImii már alkalmazott vagy 
alkalmazandó, de a megkívánt képesítés
sel nem bíró tanítók kiképzése és meg
felelő képesítése végett az előző években 
fönntartott s z ü n i d e i  r a j  z t a 11 fo ly a m  
mintájára a folyó tanévi nagy szünidőben 
is tanfolyamot szervez, mely tanfolyam a 
budapesti állami középiskolában tartatik 
meg. A tanfolyam célja, hogy az általá
nos tanonciskolákban jövőre alkalmazandó 

j tanítók szakképzettségét kiegészítse oly 
fokig, hogy azok a tantervben előirt kü
lönböző rajzot helyes módszer szerint a 
tanonciskolák céljának megfelelően siker
rel taníthassák. Az általános tanoncisko
lák iv.jztanitóinak tanfolyamára fölvétet
nek azok a tanítók, kik a tanonciskolák
ban a rajztanitással már foglalkoztak s 
azok a tanítók, kik ebben az irányban 
képesítést óhajtanak. A szakirányú iparos 
tanonciskolák rajztanitóinak tanfolyamára 
fölvétetnek a szakiskolát végzett fiatalabb 
iparosok, azon fölsőbb iskolák rajztanitói, 
kik ebben az irányban is képesítést óhaj
tanak s azok a tanítók, kik az előbbi 
rajztanfolyamot jó sikerrel elvégezték. A 
fölvétel iránti kérvények legkésőbb e hó 
lö-éig a tanfelügyelőséghez terjesztenünk. 
A fölvettek a két hónapra 90 frt állami 
segélyben részesülnek.

Színház, irodalom, művészet.
%* < Jyér ház előtt került színre kedden 

11 •Járványé' ez a négy fölvonásos német 
vígjáték, mely gyöngének ép oly gyönge, 
mint amily kopottak motívumai és hatá
sának eszközei. De ha mindenki tutija is
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már, hogy :i félreértések legelemibb fór- i 
rása a levrl. k fölcserélése, illetőleg ide
gen, hívatlan kézbejuttatása, ennek ha- | 
tása első sorban a vigjáték-iróra látványos, | 
az ebből fejlődő visszásságok elóg kacag
tatok, különösen, ha oly vaskosan vannak 
színezve, mint színezte Schweitzer dr. a 
Komberg (I'eterdi) és neje (Balogh Etel) 
köxotti félreértést, mely színezés már 
annyira vaskos, hogy szinte otromba és e 
vígjátékot bohózattá degradálja. Az előadás ■ 
elég jó volt és ha az iró a szerepeket j 
jobban, nagyobb gonddal alkotta volna 
meg, nagyszerű hatást ért volna el. I)e j 
mit lehessen csinálni a mujya Seldenek j 
Alfréd (Bállá) szerepéből? Es mit csinál- | 
hat épen Szakács Seldenek Kunó szere- » 
péből ? Csak ronthat rajta, amit nagy ■ 
ambícióval meg is cselekedett. Kitűnő j 
volt Kalmár Piroska Ernája és Petcrdi } 
Sándor llombcrgje. Kitűnő szerep még a j 
darabban Sturwitz ezredessé, de abból j 
Dezséry Gyula egy rezes orrú őrmestert [ 
fabrikált az ő ismert diserét színezésével. | 
Balogh Etel Minna mellékszcrepében igen 
kedvesen játszott. Igazi, férjét gyöngéden ! 
szerető feleség volt és játékán oly ne
messég és báj ömlött el, mely e kedves 
művésznő egész lényét jellemzi. Polgár 
Görlitzerben pompás alakítást mutatott be, 
Follintisz is Rehbockban. Stumm Bertát 
Kezdy Juliskával játszatták el. A k is a s 
szonyt igen szeretjük énekes darabokban 
hallani, de hogy mit akarnak vele a drá
mánál, azt igazán nem tudjuk elképzelni, 
l ’gy látszik, itt rendszerrel van dolgunk, 
az igazgatóság szerelmes a kétlakiságba.
A tenoristákat kiképezteti drámistákká, 
az énekesnőket szalonszinészekké. Most 
még csak az van hátra, hogy Pcterdivel 
és Balogh Etellel énekeltessen. Kállait 
drámában léptesse föl. Szilágyit pedig 
operettben. Ugyan tegye meg egyszer 
aranyos igazgatóság, a mi kedvünkért. 
Ha elv, hát hadd legyen általános, Úgy 
is az elvek világát éljük most. Ne pró
bálkozzunk egygyel-kcttővel. Vagy valami, 
vagy sem m i!

Az előadás a készületlenség némi 
jeleit mutatta, a mi sokat levon a társulat 
reputációjából. Cs—a.

TÁVIRA I ÁINK. 
Kormányválság.

A magyar kormányválság még 
mindig megoldatlan. Mióta O felsége 
a király újra magjai- fő- és szék
városában időzik, a kedélyek bizo
nyos optimizmusra hajlandók, minek 
van is némi alapja, miután a koro
nának most már bőséges alkalma 
van erre illetékes hazafiak vélemé
nyét hallani a helyzetről és a kibon
takozás módjairól, melyek mások, 
mint a parlninentárizmus legszigorúbb 
törvényeinek megfelelők nem lehet
nek és az ezzel ellenkező megoldás
nak még csak föltétele is sértés 
volna alkotmányosan uralkodó, a 
nemzet többségének nyilvánított aka
ratát mindig figyelembe vevő ural
kodónk iránt. K hitünket csak meg
erősíti azon értesülésünk, hogy a 
király a főrendiházi ellenzék látható 
fejét: gróf Zichy Nándort, kinek rö
vidlátása e nehéz válságot előidézte 
és ki ismételten akart a király színe 
elé kerülni, Ő felsége nem bocsá
totta maga elé. Mit is kereshet az 
alkotmányos király előtt e gyász- 
magyar, ki fittyet hány a nemzet

„Pécsi Ujság“

akaratának és özönvíz előtti gondol
kozásával, kaszt-szellemével és hata- 
loin-szomjával csak szégyent és bajt 
hozott és hozhat az országra. Ha 
bocsánatot akar kérni a királytól, 
ám tegye, tanácsait tartsa meg a 
valóságos belső titkos tanácsos ur 
magának.

A válságra vonatkozó sürgönye
ink a következők:

A „Pécsi Újság" tegnap este, lap
zárta után a következő táviratot 
kapta :

A király ma délután 2  órakor 
Tisza Kálmánt fogadta, ki háromne
gyed óránál tovább maradt a király
nál. Három órakor Széli Kálmánt 
fogadta az uralkodó közel egy órai 
kihallgatásban mindkét politikus ki
fejtette a felség előtt nézeteit a po
litikai helyzetről s feltehető, hogy 
a holnapi nap /olyanián bekövetkezik 
a legfelsőbb elhatározás, mely a mi
niszterválságot megszünteti. Mivel 
eszerint a válság megoldása legkö
zelebbi időre várható, az országgyű
lés két háza csak későbbre, alkal
masint péntekre vagy szombatra fog 
egybehivaini.

K irá ly i  k ih a llga tások .
Budapest, junius (i. (A „Pécsi 

l’jság“ saját tudósitójának távirata.) 
Ő Pülsége a király ma délelőtt sen
kit sem fogadott. Zichy Nándor gróf 
ismételten a király színe elé iparkodott 
jutni, de a király öt nem bocsátotta 
maga elé. Tisza Kálmán és Széli Kál
mán tegnapi kihallgatásukon a \\ e- 
kerle-kabinet integritásának megtar
tása mellett szóltak. (Írót1 Szapáry 
(Ívnia és Apponyi Albert gróf a ki
rályhoz nem kaptak meghívót, mert 
a király figyelemmel volt arra, hogy j 
az ellenzékiek meghívása ne szolgál
hasson sértésül a szabadelvű pártra, j

W c k e r l e  m o g h i v a t á s a .  j
Budapest, junius li. (A „Pécsi j 

fjság" saját tudósítójának távirata.) 
S zabadéivilpárti politikusok \\ ekerle 
Sándor dr. újbóli meghivatását a ka- 
binetalakitásra ma délutánra várják. 
Megbízatása eddig azért késett, mert 
a király a kabinetből gróf Csáky 
Albin. Szilágyi Dezső és Hieronynti 
Károly minisztereknek kihagyását 
óhajtotta. Wekerlének mielőtt ez 
óhajtásra válaszol, előbb érintkeznie 
kell a szabadelvű párttal, mely a 
lemondó kabinettel szolidaritást vál
lalt. A szabadelvű pártban nem ké
telkednek abban, hogy Wckerle fog 
a kabinetalakitással megbizatni. \\ e- 
kerle ma a minisztérium esetleg ki
lépő tagjaival konferált. Ha sikerül 
a királynak a személyek ellen irá
nyuló aggodalmait eloszlatni, akkor 
Wckerle megbízatása kétségtelen.

A  hangulat.
Budapest, junius 6 . (A „Pécsi 

L'jság“ saját tudósítójának távirata.) 
A közönség leírhatatlan nyugtalan
sággal fogadja a Szilágyi, Csáky és 
Hieronynti elejtéséről kiszivárgó hi-

O

reket. Általános a meggyőződés, 
hogy a relorm-javaslatokat mások, 
mint azok megteremtői, nem vihetik 
a megvalósulás elé. Itt lehetetlennek 
tartják a három reform-miniszter 
elejtését, mit azok sem a párttól, 
sem minisztertársaiktól, sem az or
szágtól meg nem érdemeltek. 

F o ly ton os  tan ácsk ozások . 
Budapest, junius 6 . (A * Pécsi 

Újság" eredeti távirata.) A Búd. Corr. 
jelenti: Wekerle Sándor miniszter- 
elnök a mai egész napot arra hasz
nálja föl, hogy egyenként értekezzék 
minisztertársaival ; ezen kívül a mi
niszterelnök Bánffy Dezső báró kép
viselőházi elnökkel is értekezett. 
— Mihelyt a miniszterelnök be
fejezte tárgyalásait, — kihallgatásra 
jelentkezik király Ő Felségénél. — 
Egyes ellenzéki lapoknak csodálatos 
szívóssággal minduntalan ismétlődő 
azon hírei, a melyek szerint az ellen
zéki frakciók tagjai is meghivattak 
volna, vagy meghivatnának ö felsé
géhez, teljesen alaptalanok, ó Felsége 
ma délelőtt senkit sem fogadott. Zichy 

j Nándor grófnak gyakori látogatásai 
ő Felsége kabinet irodájában semmi
nemű politikai jelentőséggel sem ru
házhatók föl.

A  bécsi gabon avásá r.
Bécs. junius (». (A -Pécsi Fjság"

' távirata.) Wurmbrand gróf osztrák ke
reskedelemügyi miniszter rendeletileg 
fogja fölszólítani legközelebb a mező- 
gazdasági termény-börzét, hogy a 
nemzetközi gabonavásár meg nem tar
tására vonatkozó határozatát semmi
sítse meg és a gabonavásárt az idén is 
Bécsben tartsa meg. A rendelet mint 
hírlik keményen elitéli az anti
szemitáknak a gabonavásár megtar
tása ellen intézett támadásait.
K ab in et v á lsá g  O la sz o rs z á g 

ban  is.
Róma. junius 6 . (A „Pécsi Új

ság" távirata.) A kamara tegnapi 
ülésén Crispi minszterclnök kijelen
tette, hogy a minisztérium beadta le
mondását ö felségének, ki még nem 
határozott a lemondás cl vagy él
ném fogadása fölött.

Hivatalos árfolyamok jegyzései a buda
pesti áru- és értéktőzsdén.

(A Pécsi Újság eredeti távirata.)
Junius 6. Ccnzb. ári. o. c.

6. Magy. földtelicrm. kötvény 4" n . . . 95.25
7. Italmérési jog megváltási kötvény . . 100.—
8. I lorvát-szlavon földteherm. kötvény . 96.—
9. Magy. nyereménysorsjegy kölcsön . 149.75

10. Tiszaszab. és szegedi sorsjegvkölcsön . 142.25
11. Osztrák járadék p a p ír b a n ..........................98.30
t f .  Osztrák járadék ezüstben . . . .  98.25
13. Osztrák járadék ara n yb an .........................120.50
14. Osztrák koronajáradek 4 " ,,....................
15. 18Ó0. évi osztrák ál!ams*>rsjegy . . . 147.
16. Osztrák-magyar bankrészvény . . . 995
17. Magyar hitelbank-részvény....................  435 -2 5
18. Osztrák hitelintézeti részvény. . . . 351.30
19. Osztr. magy. állam vasúti részvény . 341.50
20. 20 frankos arany (Napolcond'or) . . 995
21. Német birodalmi m á r k a ............................... 61.25
22. Londoni v i s t a ...............................................125.15
23. l ’árisi v ista ........................................................ 49-75
24. 20 márkás a r a n y ...................................  12.26

F e le lő s  s z e r k e s z t ő  e s  l a p t u l a j d o n o s : 
L E N K E I  L A J O S .

Nyomatott a ..Pécsi Ujoág" nyomdájában.



IÍ vek uta kipróbált, fájdalomcsillapító 
házi szer koszvény. csú* és idegbajok 

ellen.
^  Egész palackkal 1 fi t «>. c., fel palackkal

f  Kapható minden gyógyszertárban.
Tessék a védjegyre ügyelni s a vételnél

4790  Főüzlct

Kerül. gyóys:ertár Korneubur&b&n.

Kwizda-ftle

Óriási választék
mindennemű férfi, női és gyerm ek
cipőkben bámulatos olcsó árak mellett

KESZLER SÁNDOR
1

cipészmester üzletében Pécsett, tő-tér, 
városház-épület.

S a j á t  m ű h e l y e i .
' Javítások elfogadtatnak és gyorsan 

eszközöltetnek. 4si3

^  Köszrény éa caúzban axenradúkuek esonael a
legtágabb körökben

Horgony-Pain-Expeller
elnevezés alatt dicsérőleg ismeretessé vált Tinct. 
Cnpiiei comj>. ajánlólag legyen emlékezetbe hozva. 
K/.en népszerű háziszer 25  óta, mint legmegbízhatóbb 
fájdalomcsillapító bedörzsölós ismeretes és mindnyájak 
által, a kik használták igen kedvoltetik, úgy hogy 
további különös ajunlasia nem szorul Üvegje 4 0  kr., 
7 0  kr. vag\ 1 f. 2 0  krnvi áron a legtöbb gvógyszor- 
tárbau kapható. Azonban a ..Horgony" védjegyre ügye
lendő, mert csak a vörös horgonvnyal ellátott üvegek 
valódiak. Ha a valódi Pain-Expeller helyben nem 
volna kapható, akkor forduljunk a gyártók gyógy
szertárához: Ri< liter gyógyszertára „az arany 

_ oroszlánhoz"* Prágában vagy Török József 
gyógyszerészhez Budapesten.

m

d  S 8F” ®  r  e
gőzgép-, villanyos műkészülékek, műlakatos, épitőbádogos és vizvezeték-berendezések gyára

P é c s ,  3STepom-ct.lr-aa.tcza, 3 3 .
Ajánlkozik legszolidabb készítésére a következő munkáknak: gőzgépek, kazánok, v íztartók, 

zijkorongok, transm issiók, ércz-csapok, szürökészülekek stb.
Mindezekért jótállás vállaltatik és az árak a legjutányosabbak.

g k c  % 1  n M V i í  i l  g  i  í  Ó I t C  : Z  f i  " é h e  Iá-

Telephon-vezet ékek magánosok részire, villám hárítók legújabb szerkezettel, házi telefonok 
és hozzávaló készletek a legfinomabbtól a legolcsóbbig, kovácsolt lépcső- rostélyok gazdagon díszítve, vert 
levelekkel, valamint sirrácsok, szolid kivitelű épület-födések tornyokra és ablakokra, konyhafölszere
lések, asztali és falazott takaráktűzhelyek, nyár oló készletek, központi fűtés, m osókonyha
kályhák, gőz-, gáz- és vízvezetékek, angol closettek, fürdő berendezések, tusok, ülö-meden- 
ezék, mosdó készülékek, közönséges fürdőkádak különböző nagyságban és alakban, valamint épitő- 
bádogos munkák.

Bflí'" Árjegyzékek ingyen és portónientcsen.

..x&M&iux.mwa;. - ...

i p i s í u  i m i u o o
GÉP-ÉS ROSTALEMEZ-GYÁR. M ALOM  ÉP ÍTÉSZET

m k u h u « s o n s  m etumtM
V E Z É R Ü G Y N Ö K E .

B U D A P E S T . V ., K Ü L S Ő  V Á C Z I - Ú T  4 6
Árjegyzékek kivánalra bermenfve.



• t a v a s z i  é s  n jré -r i  ic lé aay re
di'is fölszerelésben a legelegánsabb párisi és bécsi kalap- 

modellek a 1 égj Hiányosabb árakon kaphatók nálam. I
IX fa g y  v á l a s z t é k

gyermek - kalapokban, negligé- és utazó* kalapokban. ^  

Megrendelések pontosan és Ízlésesen eszközöltetnek.

Számos megbízást kér mély tisztelettel

K r L L E U U 0 Z A
divatárusnö.
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M ennyébe és alkalmi ajándékoknak
szánt tárgyak szállott gyári árak szerint nagy választékban, rendkívül Ízléses 

kivitelben, valódi ezüst és eliina ezüstből

5  i n t ó l  2 0  í r t i g

F e l s z o l g á l ó  i á l c z á k  m a j o l i k a b e t é t t e l ,
a s s s t a l i  á l l v á n y o k ,

kenvórkosüiak, <>yümölcstartók, ('‘(szerek stb.
a legjutányosabban beszerezhetők

SCHÖNWALD IMRE
j j j i R T ^ f ^ l [ B j f e f c r j g ] j
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Ajánlja saját készítményii erős fürdőkádjait, szagtalan angol elosettek fölállítá
sát, nairv válaszáéiul konvhaberendezéseit, jéirszokrénvoit, tető és toronv-fodések, tető
csatornák és czinkornainentikai munkák, esatorna-javitások és festések a legolcsóbb 
árak mellett elvállaltatnak.

Fürdőkádakról külön képes árjegyzék ingven és bénnentve.

^ X X X X X X X X X X X X X X X X X ! X X X I X ! X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X <

fi- ’ -  é í  j

■ -'.n W W W  g

Van szerencsénk a n. é. közönség b. tudomására hozni, hogy

Pécseit, siklósi írszápt SB-ik színi alatt
levő üzletünket újonnan berendeztük. Az európai fővárosok legnagyobb kocsigyáraiban több év lefolyása 
alatt e szakmába vágó oly tapasztalatokat szereztünk, hogy tisztelt megrendelőink teljes megelégedését 
kiérdemelhetni remé 1 j ük.

Törekvésünk oda irányul, hogy a n. é. közönség és a megrendelők bizalmát teljesen elnyerjük 
és ajánljuk jótállás mellett

raktáron levő kész kocsijainkat a le p lá n y a sa b l)  árakéi.
K i v á l ó  t i s z t e l e t t e l

%  H l s u s z a a - o s  T s e r a - o s ,  

- A . n . t s c l ,
kocsigyártók.

C ^ D k i S  rÁ A
r a n

épülő), horiíiinv- és mű-báiiogos Pécsett, Király-ntcza 2S-ik szám, ti „páneztdoshoz11
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