
Rendkívüli szám,Vili, é v f o ly a m .____________________ -Pécs, 1880. szeptember 26-án.
K lu flie té ^ i <iij:

Postán vasry P^csott Mzho* 
küldve: egész évre 5 ft.,'M - 
évre2 frt. 50 kr.. negyed évre 
1 ft. 25 kr. egyes szám 10 kr. 
Megjelenik minden szomba
ton. Egyes szárnak kaphatók 
Weidinger N. könyvkeresk. 

(Széchényi tér).

H ir d e té s e k  á ra :
Egy öt-hasábos petit s >r 

egyszeri megjelenéséért 6 kr. 
3-szori 5 kr., 10 szeriért 4 kr. 
fizetendő. — M i n d e n  hír 
detés után 30 kr. bélyeg díj 
fizetendő. A nyílt tér 1 petit 
sora 10 kr. A hirdetési díj 

előre fizetendő.

Szerkesztő i iroda:
Ferencziek utezája 22.sz.I. emelet. 
Kéziratok vissza nem kflldctnek

A lap szellemi részét illető közlemények és előfizetések a szerkesztőséghez, a hirdetések pedig a kiadóhivataltioz intézendők. Előfizethetni helyben: 
a kiadóhivatalban, Blauhorn Antal úr a városházi épületben, Lili János úr a budai külvárosban, Böhm C. F. úr a szigeti külvárosban lévő 
kereskedéséhem, cs Feszti Károly úr ^ögyvkötő üzletében, Király utca (nemzeti casinó épület), valamint a vidéken minden postahivatalnál.

K ia d ó  h iv a ta l:
Taizs Mihály nyomdájában 

Majláth-tér 2. szám alatt.

A király Pécsett.
1880. szept 24-én.

Örvendetes és örökre feledhetet
len nagy nap viradt Pécs városára 
szeptember 24-én.

Háromszáz év alatt e napon elő
ször lépett falai közé oly egyén, ki 
szent István első apostoli királyunk 
szent koronáját hordja fején: Pécs 
városa e napon vendégül üdvözölte 
I-8Ö Ferencz Józsefet, a magyar 
királyt, és magas állásához méltó 
fénnyel fogadta.

És ezzel Pécs város közönsége 
megmutatta, hogy tud ja mit jelent 
nekünk m agyaroknak  e s z ó : k o r o 
n á z o t t  k i r á l y !

Pécs város közönsége megmu
tatta, miként tudja és érzi, hogy 
neküuk magyaroknak nem az a 
király, a mi más uépekuek.

Pécs város közönsége tudja, hogy 
mi egy ezred óta bírunk önálló al
kotmánnyal s ezen alkotmánynak 
egyik eleugedhetlen kiegészítő része 
a korona.

Szentuek tartjuk e koronát, miut 
symbolumát, a magyar állam egy
ségének és hatalmáuak, és tudjuk 
hogy a korona ezen jelentősége át
szállóit a főre is, mely azt a tör
vény szerint fejéu hordozza.

S mert Pécs város közönsége 
hazáját s ennek ezred éves alkot
mányát szereti, azért fogadta I-sŐ 
Ferencz József apostoli magyar ki
rályt akként, miut azt az alábbi 
sorok vissza tükrözik.

*
A három napi kétségbeejtő eső

zés és dühöngő szélvész utáu ma 
derengő hajual hasadozott, de niég 
miudig feuyegető felhőket mutatott, 
miket egy friss északi szél elvitt 
délre, de alig engedte Phoebusiiak, 
hogy lepillantson a uagy Szulejmau 
szultán által földi paradicsomnak 
elnevezett Baranya központjára, Pécs 
városára, mely ma oly üuuepi kön
töst vett magára, mit máskor még 
soha!

Az újkor legszebb vivmáuya, a 
távirat sodrouya azt mondá, hogy 
az udvari vonat egy órai késede
lemben vau, s igy az elfogadási sat. 
bizottságoknak még volt egy kis 
idejük az éji muuka hiányait itt ott 
helyre hozni, de a mit a háromnapi 
szskadatlan esőzés okozott, — a né
mely helyütt elkerülhetleu sarat el- 
távolitani a rendelkezhető emberi 
erő már képes nem volt.

Reggeli V* 4  órakor a lakósaág uagy 
része már az utczákon volt aggódva vár
ván a nap feljöttét, mert az éjen 
át az ég valamennyire kiderült igy 
derült napot ígért s ezúttal ígéretét be is 
váltotta. Reggeli 5  órakor mar a főbb ut
czákon és tereken minden magánház és nagy 
középület fel volt lobogózva. Több épület 
* ezek közt a városház, a pécsi takarék- 
pénztár s több magánház cserkoszorukkal 
és apró zászlókkal lel volt diszitve. A 
városház előtti nagy diadalív, melynek 
elkészítését a megelőző esős napok szer 
felett gátolták, teljes díszben pompázott, 
s valóban remek látványt nyújtott. Hat 
óra felé a közönség az indóház leié özön
lött, hova csak hamar megérkeztek a magas 
vendég elfogadására alakalt küldöttségek, 
a hatóságok képviselői s a notobilitáso*, 
kik az indóházi perronra csoportosulta*. 
Az indóház jobb oldali térségén a fogatúi, 
a baloldalin pedig a megyei és váron 
bandériumok foglaltak helyet. A megyei 
bandérium 90 főből állott Donászy Miklós 
vezérlete alatt gyolcsgatyában bő ujjú 
ingben és vállra vetett nitykés mentében. 
A városi bandérium 50 főből állott magyar 
nadrágban, kurta átillában s a vároa szí
neit viselő vállszalaggal. 8 órakor a Havi- 
boldugaasiony hegyén elhelyezett taracz- 
kok durrogása jelezte a vonat megérke
zését, mire a  közönség közt nagy élénk- 
séff hilkmltltnér támadt, a por romín 
elhelyezett sSm Sfng-zenekar a néphym- 
nust já tsz i, Midőn a vonat megállt a 
perronon levők lelkes éljenzései között a

király kiszállt és | kegyelmesen köszönve 
az éljenző polgári elfogadó bizottságoknak, 
a néphymuus hangjai közben gyorsan 
szemle alá vette a honvéd diszszazado t, 
azután a katonai zenekarnak a hymuus 
beszüntetését intve a félkörben felállított 
polgári elfogadó bizottsághoz irányzá lép
teit, a midőn is Perczel Miklós Barauya- 
megye és Pécs sz. kir. város tőispánja 
következő beszéddel üdvözlő Ő felségét:

Felséges császár és király! Legkegyelme- 
seb5 urunk!

Hazánk története fényes betűkkel 
jegyezte fel nagy királyaink nevét, kik 
gyakran leszállottak magas trónjukról, 
hogy érintkezzenek szeretett népükkel.
A nép még ma is kegyelettel áldja emlé
küket, és méltán, mert igazság és kegye
lem volt mindég a király kísérője, mert a 
király arczának sugara elől elbújt a bűn, 
a bitorlás, a jogtalanság, mint a kelő nap 
előtt az éj szárnyasai.

Felséged dicsőn követi uagy elődjei
nek példáját, első mindenütt a hol baj, 
ínség segélyt kér, és hogy ez még becse
sebb legyen személyesen visz irt, vigaszt 
miudenllvé, saját szemeivel szerez tapasz
talást népei állapotáról, gondoskodik, őr
ködik az állam biztonsága, és népei bol
dogsága felett.

Ezzel hódította meg felséged népei 
szivét.

Ezért fogadja oly páratlan lelkesedés
sel felségedet mi nden népe a Kárpátoktól 
az Adriáig, ezért a hódolat, tisztelet és 
szeretet, melyet felséged előtt vallunk, nem 
a hivatalos ovácziók potom ércze, hanem 
keblünk mélyéből eredő szinarany. Csak 
az imént és ezrenként özönlöttek felséged 
trónjához az Udvkivánatok a monarchia 
minden részéből. Milliók áldása imája 
szállott az ég felé Fejedelmünkért, kinek 
bölcsessége megtalálta a századokig bo
nyolult csomónak megoldását; kinek al
kotmányos igazságos uralma alatt, külön 
jogaikban biztosítva és még is egységben 
szoros szövetségben élnek a két állam 
népei, vetélkedve csupán a fejedelem 
eránti bíiséglen és odaadásban.

És e kegyeletes versenyben mi sem 
voltunk utolsók. De ma fokozottabban 
áradozik lelkesedésünk, midőn Felséged 
látogatásának megbecsülbetlen szerencsé
jében részesülünk.

Ünnepi köntöst öltöttünk, feldíszítet
tük megyénket, városunkat, bár érezzük, 
hogy törekvésünk nem üti meg ez ünne
pélyes nagy nap mértékét, de legalább 
jelzi a mit szivünk mélyen érezni igen, de 
ajkunk kifejezni nem képes.

Hála az égnek, hála Felséged eré
nyeinek, nemzetünkben élénkebben lángol, 
mint valaha a felséges Dinasztia eránti 
törlietlen ragaszkodás és szeretet. Benne 
helyezzük minden bizalmunkat, benne lát
juk jelenünk biztonságát, jövőnk reményét.

Isten hozta tehát Felségedet Baranya 
megye és Pécs városa hű népéhez, éltesse 
az ég sokáig Felségedet, éltesse imádott 
királynénkat, a nagy reményű korma 
örököst bájos arájával, éltesse sokáig az 
egész királyi családot. Ez mindennapi 
imánk, — ehhez csatoljuk szent fogadá
sunkat.

Jöjjön bármi, hűségünket megingatni 
semmi sem fogja soha.

Ő Felsége erre válaszol „Köszönettel 
fogadom hódoló szives üdvözletüket. Öröm
mel jöttem hosszúidé mnlvá szép vidé
kükre s biztosan önöket hogy őszinte 
megelégedésemre szolgál néhánz (napot 
körünkben tölteni.*

Ezután ő felsége az indóház előtti 
néptömeg harsogó éljenzései közt kocsi
jába szállt. Itt a főispán,— kit leereszkedő 
nyájassággal fővegének feltevésére szólí
tott fel — bocsánatát kérte, — „hogy a 
banderinmok felvezetésével feltartóztatni bá
torkodtunk.* „Igen jól van — mondá á 
fejedelem víg kedélylyel — s a megyei 
banderistákra matatva kérdé: „ezek pé
csiek ?* „Nem Felség! — feleié a főispán 
— ezek baranyamegyeiek s az ottan a 
városi bandérium* — mi közben a két 
bandérium zászlóikat meghajtva s tiszte
legve elvonultak s ezután a lapunk mait 
számában közölt rendben megkezdődött a 
bevonulás. Ó Felsége balján Tisza kor
mányelnök ült, az utánna jövő két udvari 

♦ kocsiban br. Moüdel és Beck szárnysegédek 
és Tara Taxis herczeg és Edelsbeim-Gynlai 
főhadparancshok foglaltok helyet. A disz- 
menettel a kordonon kivü! álló nagy tö
meg is megmozdult s özönlött a város 
felé. A rend sehol sem zavartatott meg.
__ X városház előtti diadalkapnnál a
menet megállóit, hol polgármester üdvö
zölte a királyt következőleg:

Császári és apostoli Királyi Felség!
Legkegyelmesebb Urunk l

Örömtelt szívvel és legmélyebb hódo
lattal Üdvözli csász. kir. Felséged városunk 
hű közönsége!

Végtelen örömének ad kifejezést azon 
feíette szerencsés esemény felett, — mely
ben Felséged legmagasabb látogatása által 
részesül; —

Csak a közel múltban ültük évszáza
dos fordulóját azon, — városunk életében 
korszakot alkotó örvendetes eseménynek,
— hogy százados rabigából Felséged di
cső elődje győzelmes fegyverei által fel
szabadított és a Királyi Kegyelem éltető 
sugarai alatt romjaiból uj életre támadt
— városunk a felség kiváló kegyelme 
által a királyi városok sorába emeltetett.
— Itt e helyen tették apáink az ünnepé
lyes fogadalmat, hogy a törhetlen hűsé
get, a lángoló szeretet és renditbetlen ra 
gaszkodást a legmagasabb trónhoz, — 
Felséged dicső házához mindenkor fen- 
tartoni és utódaikra is átszármiztatai 
fogják. —

Áldjak a gondviselést, áldjuk csász. 
és apostoli kir. Felséged atyai kegyelmes- 
ségét, mely alkalmat nyújt, — hogy hódo
latteljes üdvözletünk mellett, — a száz 
év előtt tett ünnepélyes fogadalmat meg
újítva, — ugyanazon helyen ismételhetjük, 
hogy Felséged legmagasabb szine előtt 
kijelenteni — szerencsések lehetünk miként 
hűségűnk törhetlen, szeretetünk lelkesült 
és ragaszkodásnak változhatlan a jelenben,
— volt a múltban és ilyen lesz a jövő
ben is mindenkor. —

Fogadja kegyelmesen csász. és apos
toli kir Felséged! hévvel szeretett kirá
lyunk és Uruuk! lelkünk mélyében gyö
kerező, eme öröm és hódolat nyilvánítást,
— melyhez még, — bizalommal Felséged 
ismert kegyelmességéhez, — azon kérel
met fűzni bátorkodunk, miként legmaga
sabb Királyi kegyelmében városunkat és 
annak mindenkor hű polgárságát megtar
tani kegyeskedjék, — úgy miként mi is 
sóba nem szüuendilok még a hű alattva
lói és buzgó hazafiság erényeinek gyakor
lása által, magánkat erre érdemesekké 
tenni. —

A mindenható áldását csász. és apos
toli kir. Felségedre, szeretett királyunk és 
urunkra, — legmagasabb családjára és 
dicső házára kérve, örömtelt lelkesedéssel 
kiálltunk fel

a szeretett Király sokáig É 1 j e n !
Mire Ő Felsége legkegyelmesebben igy vála
szolt : Fejezze ki Pécs város közönségének 
megelégedésemet és kőszönetemet ezen fo
gadtatás felett*. Erreadiidalkapn előtt fel
állított 50 fehérruhás hölgyek egyike virág
csokrot nyújtott át üdvözlő szavak közt a ki
rálynak, mialatt a többi virágot szórt a kocsi
ba. A virágcsokrot a fejedelem legkegyelme- 
sebben fogadván a menet ismét megindult 
a megállapított rendszerint s a ropaut 
számú közönség folytonos üdvözlő kiáll- 
tásai között. A székesegyház elé érve a 
király leszált kocsijáról s a klérus élén 
püspök ő méltósága által fogadtatva s 
miután a püspök által megáldatott a tő
templomba ment, honnan a Tedeutu vé
geztével a templomi menyezet alatt a püs 
pöki palotának tartott, hol észre vevén 
az 52 sz. cs. kir. gyalogezredbeliekböl fel - 
állított disz szakaszt, a szak a i arozvo- 
nala előtt vissza felé jött egészen a közön
ség közé 8 egy helyen megállapodván, 
felszólította a parancsnokló századost, hogy 
a legénységet kettős sorban balra előtte 
elvoDultassa, mi megtörténvén, mindén 
egyes párnak tisztelgését kalön-Külön fej- 
bólintással viszonozta, s azután az ezre
desét Urbánszky Jánost hivatta maga elé, 
kinek legmagasabb elismerését fejezte ki, 
a szakasz valóban kitűnő betanultsága és 
katonai magatartása felett, s azután szál
lására vonult. — A király huszártábornoki 
egyenruhát viselt. — 9 órakor megkez
dődtek a tisztelgések a topánkban leirt 
sorrendben. A notabilitások és küldöttsé
gek minden tagja diszmagyar ruhában 
jelent meg, a számtalan magyar pazar 
fényű és festői disn öltönyben volt alkalma 
a közönségnek gyönyörködni, különösen 
nagy feltűnést keltett Gromon Dezső bács- 
megyei főispán és gróf Schóchenyi Ferencz 
keleti fénynyel kiállított és drágaságok
kal megrakott diszöltözete.

Baranyamegye alispánja Jeszenszky 
Ferencz ur a megye díszes küldöttsége 
élén a következő1 hódolati nyilatkozatot 
tette :

Felséges Császár és Apostoli Király 
lég kegyelmesebb Urunk!

Őseinktől öröklött alkotmányos érzü
lettől és hűségtől átthatva, hódolattelié-
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seu üdvözöljük Felségedet megyénk terü
letén. —

Felséged ötven évi születésnapjára 
közgyűlésünkből, szeretetünket és ragasz
kodásunkat, melylyel minden Időben Koro
nás Királyunkért viseltettünk, feliratunk
ban kijelentve, magas trónjához juttattuk, 
azt kegyelmesen elfogadni méltoztatott.

Ma szent személye előtt ezt ismételve 
kérjük a Mindenhatót, Felségedet magas 
családjával Ég áldása kisérje népeinek 
boldogitására, fáradságot nem ismerő törek
véseit, továbbá is siker koronázza.

Magyarok Szent Istene szeretett Kirá
lyunkat sokáig éltessel

Magunkat további Királyi kegyeiben 
ajánljak.

Ő Felsége erre azt mondta, hogy 
örvend annak hogy e megyét újólag meg 
láthatta, mely a természettől sok kincsesei 
pazarul van megáldva. Hiszem is — mondá 
— hogy ha a közigazgatás vezetői fel
adatuknak miudeukor megfelelnek: e megye 
igen boldog lesz.

A polgármester hódolati beszéde igy 
hangzik:

ó  cs. és apostoli kir. Felség!
Legkegyelmesebb Uram /

Pécs sz. kir. város közönsége — előd
jeitől örökölt őszinteség és lelkesültséggel 
ragadta meg mindenkoron az alkalmat, 
koronás Királya előtt — alattvalói hűsé
gét tolmácsolni, hazafias tettekben meg
valósítani, s eként e városra, cs. és apos
toli kir. Felséged öröknevü őse s királyi 
elődjének nagylelkűségéből kiáradt, már 
egy század folyása óta megszakítás nél
kül élvezett kegyelmeket — jobbágyi alá
zattal hálálni meg.

A szeretet és hála érzetének nyilvá- 
nithatása — minden nemesen gondolkozó 
legnagyobb boldogságát képezi, — és igy 
természetszerű az, hogy e mai nap váro
sunk közönségére felette szerencsés és bol
dogító eseményt képez, — mert hisz a 
legszebb s e város történelmében felejt
hetetlen alkalom nyílott: hagyományos — 
mindenkor örömmel nyilvánított, szivünk 
mélyéből s lelkünk bensőjéből fakadó — 
s utódainkra is legszentebb örökül át
származó érzelmeinket — cs. és apostoli 
királyi Felségednek, szerény városunk fa
lai közé oly — kegyteljesen — elhelyezett 
trónja zsámolyánál — élő szóval, szent 
eskü gyanánt a következőkben kifejezni:

„hogy Pécs sz. kir. város közönségét
— cs. és apostoli királyi Felséged kegy
től áradozó kir. trónja, a felkent személye
— s legmagasabb Uralkodó házához — 
a legmélyebb hála — a lángaló szeretet, 
a hódolatteljes ragaszkodás s törhetlen 
hűség — elválbatlanul egybefűzi s leghőbb 
óhaja, cs. és apostoli királyi Felséged leg
magasabb látogatása áltol nyert kitünte
tést megérdemleni, Felséged atyai szere- 
tetét — a közjó iránti buzgó törekvésekkel
— a jövőre is biztosítani; — a mihez 
még mindegyikünknek azon forró imáját 
csatoljak, hogy az egek ura — cs. és 
apostoli királyi Felségedet legkegyelme
sebb urunk — királyunkat — felséges 
családjával együtt — édes hazánk — s 
népeinek boldogságára — sokáig éltesse. 
Éljen!

•

Pontban 11 órakora városi közintéze
tek, nevezetesebb helyek megszemlélésére 
indult a király kíséretével. Először is a 
„Miasszonynnkról czimzett női zárdát láto
gatta meg, innen a Rndolfinumba hajtatott 
s azután a városi kórházat szemlélte meg. 
Innen a Litke kaszárnyába ment, hol úgy 
a tisztekhez, mint nehány közemberhez 
kérdéseket intézett. — Zsolnay gyárát is 
majdnem minden zugában megszemlélte — 
még az égető kemenezékben is volt s a 
látottak és tapasztaltok felett legmagasabb 
tetszését nyilvánitá ki. Zsolnay gyárából 
a katonai kórházban tett látogatást, inneu 
pedig a papnöveldébe hajtatott, mindenütt 
a legcsekélyebb dolgokra is kiterjesztve 
figyelmét, az érdeklettek és jelen voltak
hoz többféle kérdéseket tett s az intézetek 
viszonyairól magának tájékozást szerzett, 
s délutáni 7t 2 órakor szállásra tért. Dé
lutáni 7* 4 órakor a sátortáborba hajta
tott s itt egész 7* 6 óráig időzött, mialatt 
annak majdnem minden helyiségéi meg
tekintette a legénységből is többekkel szí
vélyes beszélgetésbe ereszkedett, úgy kato
nai szolgálatok, mint otthoni viszonyaik 
felől. —

Ezen, a városba tett körútja alkal
mával folytonosan nagy néptömeg rajongta 
körfii kocsiját szünet nélküli örömrivalgás- 
sal s harsogó éljen kiáltások közt, miket 
ő legkegyel mesebben fogadott el.

A város közönsége részéről ő  Felsé
gét ez útjaiban a következő urak kísér
ték : Perczel M., Aidinger J., Majorossy 
I. Haksch E., Báufay 3., Schapringer J. 
Krasznay M., Fekete Mihály, Rátb M.,

Zsolnay V. Erreth. Dr. Sseredy J . Lich- 
uer Gy., nagyobb részük igazi diszmagyar 
ruhába voltok öltözve s igy uagybau emel
ték a menet fényét.

Esti 6 órakor volt az udvari ebéd 
melyhez 80 vendég volt hivatalos és pedig 
az udvari méltóságokon kivül : Dulánszky 
püspök, Szláby Ferencz ez. püspök, P er
ezel Miklós főispán, Aidinger János pol
gármester, Tisza Kálmán, Szende Béla (». 
Orczy, Festetics Victor, Deym N indor, 
Ürményi|L,Grómon Dezső, Jankó vits, László 
Perczel Dezső, Perczel N. Iltrensky ./. 
Hoffmaun M. Mukics I., Taray Eudre, 
Siskovics Tamás, Szily László, Jckelfalusy, 
gróf Pejacsevics László, Augyelics patriar 
cha, Szeewald, Cseh Ede, Széchényi J. D őry 
Tolnából, Zichy J., Br. Puchuer, gr. Appo- 
nyi Gáza, gr. Apponyi László, Flatt A.
Az étlap a kévetkező volt:

Potage d la Bagratxon.
Coquilles á la gourmande.
Piéce de bouf et cuissot de veau.
Poulardes á la Perigord.
Sertoelles de veau a la Mjscovite.

Sorbet.
Bein de chevreuil, qroseiües de B í r .
Petitspois vertsaux fonás d'artichauts.
Charlotte de chocolat á la Parisienne.
Fromage National.
Qlaces aux framboites et aux nőiseites.

Desssert.

Az ünnepély fénypontját azonbau az 
est beálltával érte el. Leirhatlan az a ha
tás, mit a rendkívül fényes kivilágítás gya
korolt a tömegre mely a szó szoros értel
mében zsúfolásig tölté meg a Széchenyi 
és Scitovszky tereket s a püspöki palotá
hoz vezető utczákat, valamint a Király és 
a Mária utczákat. Tisztelet s elismerés a 
rendezőségnek s az egyeseknek, mert ily 
fényes kivilágítást nem csak ős városunk 
falai, de bátrau elmondhatják, hogy pro- 
vincziális város még nem látott soha sem. 
Az egész város valódi fényárban úszott, 
s hamarjában nem tudjuk elbírálni a fő
templom imposang kivilágítása volt-e fen
ségesebb vagy pedig a Széchenyi tér ? A 
főtemplom tetőzett erkélyén minden apos
tol szobor lábánál vakító baugáli tűz fény- 
lett,- a püspöki palotára néző belső torony 
tetején meggyujtott bengáli világítás pedig 
valóban szem kápráztató volt, messze lö
vetvén az éjbe hatalmas sugarait. A tem
plom ablakai apró mécsek különböző fi
guráival emelték nagy szerűségét a főajtó 
feletti transparentnek, mely király ő fel
sége alakját tüntette elő életnagyságban, 
aláírva következő szavakkal: „Éltesd Isten 
a királyt, hogy az nagygyá tegye magát 
és e hazát.* Gaál László úr a székesegyház 
számtortója valóban csodát müveit a temp
lomnak és terének ily nagyszerű feldíszítésé
vel és kivilágításával. A sétatéren küiöuböző 
lampionok szinvegyülete tette imposánsabbá 
a tér és környék panorámáját. — A Szé
chenyi tért körülövező cserfüzérről, valamint 
a város templom kupolája psremzetéről 
az ezernyi lampion szinvegyülete s a zircz- 
cziazterczi rendház ajtaján mécsekből igen 
leleményesen alakított magyar czimir és 
korona, ngy a városház és a takarékpénz
tári épület valóban pazarfényfi kivilágítása 
lélekemelő látváuyf nyújtott. Nem egy 
idegen intelligens ember ajkairól hallottuk 
ezen est folyamán „No ilyenről álmodni 
sem mertem volna, ez meglepően nagyszerű, 
ez kitűnő, Pécs kitett magért!* De nem 
csak a város által kivilágított épületek, 
terek, a székesegyház és a nemzeti kaszinó, 
melyen a két kandalaber, s az egész épü 
let homlokzatán végig nyaló különböző 
nagyságú és színű lámpionok szinte meg
lepő látványt nyújtottak, — hauern magán
házak tulajdonosai is egymással ucmes 
vetélyre keltek a kivilágítás és a transpareu- 
tek kiállításában, — költséget nem kímélve 
járultak hozzá a fényesen nagyszerű éjjeli 
panorámához, melynek csak a pécsi kö
zönség által rég nem látott felhőtlen ég 
csillagsátora volt méltó kiegészítése. Kár, 
hogy a diadal kapát nem lehetett kivilá
gítani a túl erős szél miatt, mely a ki
világítást erre nézve veszélyessé tehette 
volna. A főtér, iskola utcza, sétatér 1500 
lampionjával, a király otczatündéri fény
ben ragyogtok. Feltűnően szépen világítva 
és diszitve voltok a zsidók temploma, a 
kereskedelmi és ipartársulat helyisége, 
Szláby nagyprépost úr háza, Baán őrka- 
nanok úr háza, Ribay kávéháza, Nádosy 
háza, Krausz Simon háza, Spitzer S. laká
sa, Berger háza, Ferenczy ház, a női zár
da, Zsinkó kanonokháza, Hölbling háza, 
özvegy Kalrbauer háza, Reif Károly, stb. 
házaik. Esti */* 8 órakor indult meg a 
programmgzerü 500 lampion és 300 tok
ijával a nagy diadalkapu mögül, melynek 
bizarr fényt kölcsönöztek, s midőn az igy 
előállott látványosság legimposánsabb 
alakját érte el, — akkor ért a Széchenyi-
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tér felső sarkibb* 4  ku^V- teuesija, ki 
hadsegéde s a főispán és polgármester,
úgy a fogadó bizottság elnöke kíséretében 
körútra indult a városbi. — Megnézte az 
izr. imabáz kivilágítását js s innen azután 
visszatért szállására. Ezen körútja alkal
mával az óriásivá fokozódott zsúfoltság foly
tán,mely kocsiját is egészen körül fogta,abg 
haladhatott előre. — Mire a király e körútját 
hevégezte a díszmeuet is a barátok utczá- 
ján s a Szcitovszky-téren lassan haladva 
e'jntott a palota előtti térre. Ekkor a 
király a tömeg lelkes éljenzései közt meg
jelent a püspöki palota erkélyén, magát 
több Ízben meghajtva a közönség előtt. 
Erre a pécsi dalárda a városi zenekar 
kíséretével elénekelte az ezeu alkalomra 
betanult darabot, s ennek végeztével meg
kezdte az elvonulást, mire a király is a 
közönné;? lelkes éljenzése közt visszavo
nult. A ölsz menet ekkor az apáczák utczá- 
jáu keresz'UI a Széeheuyi-térre vonult, hol 
a városi zenekar 10 óráig játszott. A zene 
végeztével a tömeg is lassanként oszlado
zott, nyugalomra tért, hogy más nap is
mét szemlélője lehessen az ünnepélyessé
geknek.

♦

S zom b aton .
Reggeli 6 órakor verőfényes időben 

megkezdődött a nagy hadgyakorlat a 
malomi, kökényi, udvárdi, és árpádi ha
tárokon és a postavölgyi szőlőkön túli 
térségen. — Ő felsége */* 8 órakor indult 
el lakásáról s a siklósi országúton hajta 
tott ki a gyakorló térre. Utána csakhamar 
nagyszáma s minden rendű és rangú kő 
zönség özönlött fogatokon, gyalog és ló
háton. A siklósi országút magaslatán kö
rülbelül a pécsi határ szélén, hol épen a 
máloini és kökényi határról — hol a gya 
korlat kezdetét vette, az ndvárdi és árpádi 
határ leié nyomult a serig, — állapodott 
me? a királyi fogat, melyből ő felsége 
kiszálván lóra ült s fényes kíséretével, 
melyben az oszt rák-magyar katonai mél
tóságokon kívül a külföldi attachék is 
foglaltattak, — u liarcztérre vágtatott, s 
a fent ieirt nagy kiterjedésű térség minden 
részén több ízben megjelenve a gyakorlat 
minden mozzanatát behatóan megfigyelte. 
Ez alatt a siklósi országút azon részét, hol 
a királyi fogat megállóit a városból és a 
vidékről özönlött uép, ezek között a kör
nyékbeli falvakból koszorús leányok lepték 
el. A városból érkezett fogatok is igen 
bosszú vonalat foglallak el az ut szélén. 
Egy része a közönségnek, — különösen 
az intelligens rész benyomult a honvéd
csapatok közé. különöseu a pósta-völgyi 
szőliők alatt elterülő fensikra, honnan a 
hadraozdnlatok legnagyobb részét igen jól 
be lehetett.tekinteui A Múlom felől nyomuló 
támadó hadcsapat ezen fensik keleti ol
dalán az ndvardi határban vitta ki a győ
zelmet az itt elhelyezett hadcsapaton. Mire 
a király s kísérete a lent említett fensikra 
lovagolt s ott magyar nyelven a következő 
szavakat intézte a honvédséghez :

„Örvendek, hogy alkalmam volt az itt 
öszpontositott houvé'dség jó kinézése, ki- 
képeztetése és hadgyakorlati tehetségéről 
személyesen meggyőződhetni.

MegcJégedéssí-l iálom ez eredményből, 
hogy auu t.t elérésére a főparancsnok szint
iig} mint az osztályparancsnokok és az ösz- 
szes tisztikar elismerésre méltó buzgalom 
mai cs szakértemmel közreműködtek. Igye
kezzenek továbbra is nemcsak eredményt 
tentartani, hanem áthatva a honvédgyalog
ság fontos feladatáról azt mindinkább 
tökéletesíteni, legyenek meggyőződve, hogy 
figyelemmel és érdemszerinti elismeréssel 
fogom kísérni mindenkor ebbeli kötel
meik teijesité-ót.' Erre a trombiták har
sogása a gyakorlat befejeztét jelzé, s ő 
felsége magas kíséretével együtt a ország
úton várakozó kocsijához vágtatott. Mint
egy */* órába került mig az említett hosz- 
hzú kocsi sor útra kelhetett. — A hon
védség ezután négyes sorban vonult a 
sátortáborba a király pedig */4 II órakor 
szállására hajtatott.

Egy másik tudósítónk a hadgyakor
latról a következőket Írja:

Az 0  Felsége jelenlétében tartott gya 
korlatnál a keleti tél, mely 7 gyalogzász 
lóidjból, két lovasosztályból, egy nehéz 
ütegből és egy segéiyhelyosztagból állott, 
azon parancsot vette, hogy mintegy fel
tété ezett nagyobb hadtest hal oldalvéde 
a délről északfele vonuló vasút birtokban 
tartasa czéljából Udvaránál védállást fog
laljon.

A nyugati fél, hasonló erővel, mint 
egy basonlókép feltételezett nagyobb had 
test joob oldalvéde a vasutat birtokába 
venni törekedett és evégből a Zinnemanu 
féle ásóval magát beásott keleti félt meg
támadta. Igen érdekes volt, miként ment 
miudegyik fél biztosított menetben elő, 
miként bukkantak az elővédek egymásra

A keleti fél az elővéd fedezete alatt 
azonnal lövészárkok készítéséhez fogott.
A nyugati fél hevesen nyomult elő s alig 
hogy az árok fedezék elkészült, a keleti 
tél elővédé visszavonulni volt kénytelen a 
lövészárkokba. A nyugati fél erre egye
nes areztamadast intézett a sikamszcrü 
terepen felfelé s midőn az ellent 120 lé
pésié megközelítettszuronytámadást iu- 
tézeit, mivel a gyakorlat véget ért.

ő  Felsége látszó tetszéssel szemlélte 
majd az egyik majd a másik fél műkö
dését s a gyakorlat befejezte után az 
összegyűlt tisztikarnak legteljesebb elis
merését lujeíte, a csapatok jó magatar
tása, a parancsnokok helyes intézkedései 
s a gyakorlat sikeres keresztülvitele felett.

K irándult** a  B á n y a te le p r e .
Délután fél egy órakor egy külön 

vonat szép számú és válogatott közönsé

get vitt ki a bányatelepre, a hova Ö Fel- 
ge is fél három órakor megérkezett.

A bányatelepen valóságos ünnep volt, 
a munkások mind szüneteltek. Szép látványt 
nynjtott az, midőn 2000 munkás az uta
kon sorfalat képesett mindegyike bánya
lámpát tartott kezében. Minden keresztúton 
és hidacskáoál diadalívek voltak felállítva 
melyek igazán szépek voltak. Minden há
zon, minden műhelyen zászlók lengtek, 
melyek egy kettő kivételivel csupa czime- 
res,nemzetiek voltak. A mint a király vonata 
megállott, megharsant az éljen. A hegy lej
tőjén felállított bányászok harsányul lekiál
tottak a völgybe s az öreg Mecsek méltó
ságteljesen viszhangozta az ezerszeres éljeut. 
A királyt kiszálltakor lovag Cassian Már 
tón a Dunagőzhajozási társaság főigazga
tója fogadta. Mögötte az egész bánya- 
tisztség foglalt helyet. Cassian nr üdvözle
tére és meghívására nyájasan integetett a 
király s menten megindult a telepek meg
tekintésére. Első a brigetsajtó volt. ő  Fel
sége nemcsak nagy érdeklődéssel hallgatta 
Cassian magyarázatait, hanem sok kérdést 
is intézett hozzá. Innen az „András' ak
nába, s a műhelyhez indalt és a templomba 
is betekintett. A „SehrolU aknát is megte
kintette. Minden telepen bemutatták (1 felsé
gének az ott rendesen folyni szokott mánkat. 
(5 felsége több ízben a üzleti viszonyok 
és munkások állapota iránt is tudakozódott. 
Az egész bányatclepi kirándulás fénypontja 
az ottani iskola megtekintése volt. Közel 
ezer gyermek mindkét nemből sorfalat ké
pezett a díszes iskola épület előtt. A gye- 
mekek tagy része tornász öltönyben volt. 
A király közeledtével az iskola nagy ter
mében maradt gyermekek gyönyörű har
móniában rákezdték a bymnust. általános 
tetszést keltett ogy bányamunkás (Mol
nár 11—12 éves fia) kifogástalan feszte 
fenséggel, de mindazáltal ünnepélyes han
gon elmondott üdvözlő beszédével. A 
király nyájasan hajlott le hozzá s az 
ő és szüleinek nevét és állapotát tuda
kolta. A nagy iskolateremben egy magyar 
és egy német dalt hallgatott meg ő fel
sége s távozása előtt beírta nevét az is
kola emlékkönyvébe. Ezt tették Tisza Kál
mán, br. Orczy és Pejacsevits gróf is. 0  
Felsége úgy nyilatkozott ezen iskoláról, 
hogy „ez igazán mintaszerű.* A király 
kíséretében volt méltóságok is a leghizel- 
gőbb elismerésekkel halmozták el az igaz
gatót különösen a magyar nyelvben tett 
szép előmenetelért.

Mielőtt fólszállott volna vonatára oda
fordult Cassian lovag és Maasz Barnát 
igazgatóhoz s azt mondá, hogy ilyen 
nagyszerű és szépen kezelt telepet még 
nem látott.

*
Esti */,6 órakor udvari ebéd volt, melyre 

50 személy volt hivatalos és pedig az udvari 
méltóságokon kívül : br. Skerlefz katasz
teri igazgató, Bánfay Simon, Erreth An
tal. Ocskay Antal; Troli, Pollák és Feszti 
kanonokok, a püspök ő méltósága, Do- 
uászy Miklós, Sapka Jeromos zirczi apát 
és Nagy Ferencz függetlenségpárti kép
viselő. Az étlap következő volt: Ez al
kalomra marsall asztal is terveztetett, de 
abba maradt, mert a megbivandottak kö
zül többen elutaztak.

Potage tortue.
Cótelettes de volaiUe á la Metternich.
Fruites au bleu, sauce béamaise.
Ptéce et fiiét de boeuf.
Salmis de perdreaux d la Toulouse.

Sorbet.
Shapons de Styrie tótis.
Asperges en branches.
Parfait aux ananas.
Fromage de Gorgonzola.
Glaces aux gi oseilles et au grillage.

D ess ért.

Ő felsége elutazása szombat esti 7 órára 
lett kitűzve, a mikor is már 6 órára nagy 
néptömeg lepte el a sétatér környékét és az 
iskola utczát. A megyei bauderinm, mely 
ő Felsége magas figyelmét oly kiválóan 
magára vonta, valamint a városi — az isko- 
la-utczának a Scitovszky térre nyíló végén 
volt felállítva. Az iskolák és intézetek 
növendékei teljesen akként, mint a bevo 
láskor történt, a főtemplom terén foglaltak 
helyet. Három negyed 7 órakor indalt meg 
a menet s midőn 5 Felsége kocsiját a 
közönség megpillantá lelkesült éljenekbe 
tört ki. A város ezen alkalomra a király 
ntja mentén ismét kivilágittatott, a Szó 
chenyi-tér festői látvánvosságbau m i még 
nagyszerűbb volt, mint tegnap, mert szél 
csend tevén, a nagy diadalív is kivilágit
tatott, s ezen kívül a szt. háromság szo
bor mellett lángokból egy igen sikerült 
mondhatni tündöklő magyar czinier és 
korona ékeskedett. Még imposánsabb volt 
az indóbázhoz vezető fasor minden átellcn- 
ben álló két fáját összekötő bolt iv, melyen 
mécsek és lampionok fllgtek, mi telytllről 
nézve a befordnlóuál egy láng tengerré 
látszott össze folyni a szintén igen fénye
sen kivilágított indóbázzal s az egész a bu 
dat alagnt alakját tüntette fel fényes kivilá
gításban. A vasúti indóház perronán pol
gármester intézett búcsúszavakat az elntazó 
magas vendéghez megköszönvén a meg
jelenés által a várossal éreztetett legma
gasabb kegyelmét s annak további meg
tartását kérvén, mire ő felsége röviden 
kifejezte köszönetét és kinyilvánitá leg
magasabb megelégedését a fogadtatás felett 
„tudassa ezt Pécs város közönségével “mondá 
polgármesterhez a legszivélyesebb hangon 
s azután coupéjába lépett s a perronon 
levő nagy számú közönség lelkes éljenzése 
közt, mit ő c.>upe ablakából kihajolva 
fejbóljntásokka! fogadott, a vonat elrobo
gott.

I; ( perronon levő aotabilitások még 
jó darabig együtt maradtak, nézve a tá
vozó vou&t után s beszélgetve a királyról. 
Majdnem miudenik tadott valamit mon
dani, mely nagylelkűsége, vagy leereszkedő 
szívélyessége bélyegét hordta magán. SzV 
val még igen hosszú ideig fog beszélni 
Pécs város minden rendű és rangú lakója 
a jó királyról.

Midőn ez ünnepélyekről tudósításun
kat bezárjak nem mulaszthatjuk el elismeré 
süuk kinyilvánítását a rendezőknek, kiknek 
érdeme, hogy a kél örömnapot semmitéle 
rendetlenség nem zavarta meg, elismeré
sünket a különféle bizottságot tagjainak, 
kik odaadó buzgalommal oda hatottak, 
hogy városunknak dicséretes hírnevét 
hordja szét a táviró a szélrózsa minden 
irányában az egész világra.

Az elfogadó bizottság tagjai közt kü
lönösen ki kell emelnünk Lacbner Gynla 
városi tanácsos urat, mert szemtanúi vol
tunk, midőn házról házra járva kért, zör
getett, alkalmatlankodott és incselzedett, 
hogy a házi úrnőket minél több vendég 
elfogadására reá bírja és az által nagy
számú vendég elszállásolását lehetővé tegye. 
Lám vaunak esetek, midőn a tolakodás is 
erény. Ha Vörösmarty megónekelte a fu
karságot következő versében;

„Légy fukar! — alk’ván a honért.8
Nekünk sem veszi senki rósz néven, 

ba mi is megénekeljük a jelen esetben a 
tolakodást, — mint erényt.

A bál.
Az idegenek tiszteletére tegnap a 

kaszinóban rendezett bál az egész király- 
fogadtatási ünnepéllyel öszhangzóan — 
kitünően fog sikerülni. Éjjel 11 órakor 
midőn e sorokat írjuk zsúfolásig telvék a 
termek s a párok vígan keringenek. A 
táneztereraben annyi a sok, szebbnél szebb 
táDczosnő, hogy nemcsak a „csendes szem
lélődök* banem a tánezosok jó része is 
kiszorult. A jelenvolt idegenek közt a kato
nai elem volt túlnyomó. Ott láttuk Szende 
Béla honvédelmi minisztert, Hollán, Gróf 
Muszlin! Szabó, tábornokokat és Bulyovsz- 
ky ezeaest. A tánezzenét a király fogad- 
tási ünnepélyre iderendelt Ssbmerling ez 
redbeli zenekar látta el, mi nagyban fokozta 
a táuczkedvet. Kisfaludy Imre a kasz'aó 
igazgatója mindenre kiterjedő figyelemmel 
s a legudvariasabb előzékenységgel váltig 
fáradozik a legteljesebb siker elérése ér
dekében. A mi — az előjelekből Ítélve — 
hisszük, hogy meg is lesz.

Ö Felsége legmagasabb látogatása al
kalmából Pécs sz.kir. városba hivatalosan ér
kezett vendégek névsora: Udvari méltósá
gok: Miniszterelnök Tisza Kálmán Ő Exja,

fr. Pejacsevics László horvátországi bán, 
zende Béla honvédelmi miniszter egy 

segédtiszttel, B. Edetsheim Gyulay cs. k. 
főbadparancsuok egy segédlisztjével, Grátf 
Károly cs. k. altábornagy segédtisztjével, 
Kees cs. k. altábornagy segédtisztjével, 
Hollán Ernő m. k. honvédtábornok se
gédtisztjével, Szabó József, Paczor Albert 
honvéd tábornokok, Mnsznlin N. cs. kir. 
tábornok, Tarkovics József miniszteri ta
nácsos, Marsó Lajos m. k. vasúti és ha
józási felügyelő, Jekelfalusi Lajos minisz
teri tanácsos.

Bács-Bodrogh megyei küldöttség: Gró 
mon Dezső főispán, Sándor Béla alispán, 
Mihdia János tőügyész, Dr. Ritay József 
főorvos, Tripolszky Gyula főügyész, b. 
Rudics, Rónay, Scbmausz Endre orsz. 
képviselő, Bezerédy, Parcsetics Félix.

Baja város küldöttsége-. Polgármes
ter 6 taggal.

Szabdkai küldöttség: Polgármester 
és 14 tag.

Zombor városi küldöttség: Hoffmauu 
polgármester és 4 tag.

Tolna megye: Alispán, hat küldött- 
ségi tag, Boczor Antal prépost.

Somogy megye küldöttsége: Jankovics 
László tőispán, gr. Széchenyi Ferencz, 
Ifjú gr. Széchenyi Imre, Zichy István 
kamarás, Freystadtler Vilmos, Dr. Ro- 
senberg Sándor.

Zala megye küldöttsége: Ürményi Jó
zsef főispán, Svastics Benő alispán, Bes
senyei Ernő, Simon Zsigmond apát, Mo- 
drovics Gergely apát, Dr. Horváth Karoly 
apát, Glavina Lajos, Inkey László, Gr. 
Deym Nándor, Szalacsi Farkas, Gr. Feste
tics Viktor, Horváth Mór kamarás.

Újvidék város küldöttsége: Flatt Endre 
főispán, Bende Imre apát, Radovanovics 
János polgármester, Popovics István tok. 
Pressburger Gábor tiszti ügyész, Schrei- 
ber Ottó Antal aljegyző, Belohorszky Gá
bor esperes, Kulcsár Sándor lelkész, Za- 
charics Sándor lelkész, Adamovics Sándor, 
Groninger Károly, Jeftics István, Hadzsics 
Antal képviselő, Ernst János, Angyelics 
szerb patriarcba, 10 tagból álló kül
döttséggel.

— A p é n a tig y m in is z te r in tm  u
az ország minden részéből arról értesült, 
hogy a hadmentességi adóvallomások beadá
sa alkalmává' kitűnt, mikép a fiatal emberek 
nagy része, kiknek pedig biztos és jövedel- 
mes keresőtök van, kér. adót eddig egyáltal- 
tálján nem fizettek, s ekként az államkincs
tárt éveken keresztül érzékenyen megkárosí
tották. Most a jelzett minisztériumban in
tézkedést fognak tenni, hogy azok, kik eddig 
adó alá összeírva nem voltak, már a folyó 
évben pótlólag megadóztassanak.

— As ügyvédi perrendtartás
ról szóló törvényjavaslat tárgyában az 
igazságügyminiszter által egybehívott érkez

tet megtarl otta első ülését. Részt vettek 
az igazsú^úgymiuiniszter elnöklete alatt, az 
igazságügyminiszterium részéről: Kovács 
Kálmán. Berczellv Jenő és Alexi Albert; a 
felső bíróságok részéről: Vajkai Károly és 
Szabó Imre; az ügyvédek részéről: Hodossy 
Imre, Teleszky István, Szedenits György, 
György E-ek ós Zsigmond Vilmos. A minisz
ter bevezető szavai után az ügyvédi kamara 
elnöke általánosságban elmondván nézeteit 
a törvény-javaslatról, hangsúlyozza, hogy 
az ügyédi rendtartás revíziójánál az ügyvédi 
kar automiájának kiterjesztésére is kell 
figyelmet fordítani, hogy ekkép az ügyvédi 
karban az önérzet s avval együtt tekintélye 
is elmeltessék.

— V rb a n ic s  j k é p v is e lő  h a t á 
rozati javaslatot terjesztett a horvát or
szággyűlés elé, a mely D»)-i Követen, hogy til
tásáéit meg a magyar nyelv haszualata a 
horvátországi vasún-, távirö- és postamva- 
taloKDan. Ezt a javas atuc urgya u  az or
szággyűlés és 4/ szavazattal ellenében 
elvette. A báaaax uyiutíjza.at, melyet 
Zsifkovits osztaiyfőuöí olvasott föl, nagy 
tetszéssel fogadta az országgyűlés. Különösen 
megéljenezték a jelentései ama passzusát, 
a melyben hangsúlyozva volt, hogyha bán a 
kiegyezés lehető legszigorúbb végrehajtásá
ra őrködni fog.

Három-császár-szővetsóg.

A W. Abendblatt* írja: A küldiplo- 
maciai körökben híre van, hogy öauior 
cár és Vilmos uémet császár között néhány 
bét óta levelezés folyik, mely Oroszor
szágnak Ausztria Magyarorszagboz a ke
leti kérdésben való közeledését czélozz* 
megkönuyitem. B is mark berczeg Uay műv
iével az utóbbi találkozáskor közölte ezt. 
A czár állítólag vissza akar térni a reicb- 
stadti megállapodásra s úgy nyilatkozott, 
hogy Oroszország a keleten oum áll ntjá- 
bau Ausztria - Magyarországnak, baneui 
csak betölti azt a szerepet a Balkán-fél
sziget keleti részén, melyet ez utóbbi a 
nyugatin; ez alapon visszaállitbatóuak 
véli a három-császár -szövetséget.

(Különfélék, j
— A  királynak Pécsett létekor a bu- 

dapesti sajtó részéről az Egyetértés, a 
Pesti Napló, a Független Hírlap, Ellenőr 
és N. Pester Journal voltak képviselve. A 
birlaptndósitók balkarjukon vörös szalagot 
viseltek, mely passe pár tout. Az itt volt 
hírlapírók az itteni tavirda hivatalnak is 
ugyancsak sok dolgot adtak. Felhasználva 
a most kivételes éjjeli szolgálati időt 
éjfélig is adogatták be a sürgönyöket. A 
király fogadása napjának estéjén nem ke- 
vesebn mint 4‘JJU szó adatott fei. És az 
itteni távírda oly gyorsan és pontos au 
továbbította, hogy a hírlapírók megle
petve voltak s a bivatalszeoiélyzetet a 
legbizelgőub elismerésekkel halmozta el.

— Király ö felsége a pécsi külön
böző jótékony intézetek részére leguiaga- 
sébb udvari pénztárából kétezer forintot 
utalványozott polgármester kezére kiüze- 
teudőt

Kitüntetés. — A  király a3 illető mi
nisztertől mai nap leérkezett értesitvéuy 
szerint Aidiuger János Pécs városa pol
gármesterét királyi tanácsosi cziuimel leg- 
kegyelmesebben felruházta.

— Dulánszky Nándor pécsi püspö
köt ő felsége részéről igen szép kitűntet- 
tés érte. Ugyanis a felség magáuajándé- 
kul egy nagy értékű s gyémántokkal sűrűén 
kirakott püspöki mellkeresztet adott a 
király fogadtatása körül .kiváló érdeme
ket szerzett püspök ur 0  méltóságánsk. 
— Bulyovszky Gyula honvédhuszár ezre
desnek pedig a tegnapi udvari ebéd 
alkalmával ő felsége személyesen tűzte 
fel mellére a vaskorouareudec a honvéd 
lövölde építése körűi szerzettjigaz érdemei 
elismeréséül.

— A  péntek esteli kivilágításnak egy 
oly pontja is volt, melyet a varosuaa hul
lámzó s a kivilágításon gyönyörködő közön
ség észre sem vett. A rendezőség ngyanis, 
hogy a vidék is messziről lássa minő ün
nepet ül Pécs városa, a Tetye egyik kie
melkedő begy csúcsán 3Ü öl káiranyozott 
tűzi tát gyujtatott meg, melynek langja 
oly veresre festette az eget, hogy a mész- 
sze vidékiek valóságos tűzi veszedelemnek 
tarthatták.

— Örvendetes jelenségként említjük 
fel azon körülményt, mely szerint ő fel
sége a királyhoz itt tartózkodása alkal
mával, nem mint másua s legutóbb főleg 
Galicziában, egyetlen egy kérvény sem 
lett benyújtva.

. — Bem tudjuk, valljon Tisza Kálmán 
miniszter eluök ur alkalmaztatott-e Pécsett 
a király ünnepek alatt, titkos rendőrséget, 
vagy nem, szükség arra természetesen nem 
volt. — Mindazonáltal most még is ki
vételesen szerettük volna, ba megbízott 
titkos rendőrök híven tennék meg a jelen
test arról, hogy mit szólt a közönség fe
lőle, midőn a király uldalá mellett ülve 
pillautá meg a kocsiban. — Ezeu nyilat
kozatok bár száz és száznemüek voltak, 
de abbau megegyeztek, hogy a miniszter
elnök arra nézve hízelgőknek éppen nem 
mondhatók.

— Budapesten f. hó 28-án a régé
szeti és embertani társulat nagy gyűlést 
tart, mely alkalommal Zsolnay Teréz kis
asszony Baranyából gyűjtött háziipari hirn
zést munkákat fog bemutatni. Ezen érdé 
kés gyüjteméuytj melyről majd is is részle
tesen megemlékezünk -  Pulszky Ferencz 
fogja ismertetni.

* n  1 IIV\#
— Városunk polgármesterit atan al-

kalomból, .hogy királyi tanácsossá neve*, 
tetvéu ki, tegnap éjjel fáklyásmenettel 
akarták meglepni, de neszét vette s in
tézkedett, hogy az meg ne essék, lévén 
akkor a király uapja.

— A  Budapesten tartott egyetemes 
enqnetten báró Kemény Gábor előtérjes*. 
tette a hazai kereskedelmi és iparkamarák 
nj területi beosztását. E szerint Baranya 
Tolna, Somogy uj kamarai kerületként 
van feltüntetve. Uj évtől fogva valósziult- 
lég meg is lesz tehát a kereskedelmi- és 
iparkamaránk, melynek létrejövetele csak 
is a pécsi keresk. és ipartársnlatnak kö
szönhető majd, mely semmi fáradtságot 
nem sajnált a minisztériumot érdekeink 
védelmére és felkarolására capacitálni.

— Jekelfalusy Lajos minisztertaná- 
esőst tegnapelőtt az a baleset érte, hogy 
a kocsiról leszálfván elcsúszott és lábát 
úgy megsértette, bogy valósziaüleg a 
helyett, üogy bivatásábau eljárhatna, pór 
napig ágyoiu kelleaJ m iraiuia. N> dj 
nem is voit varosaakban a király itt léte al
kalmival az államrendőrség főnökére nagy 
szükség, mert az egész Uaaepélyesség alkal
mival a rendőri hírek közt csapán azon 
egyet említhetjük meg, hogy a pénteki kivi
lágítás alkalmával Senaurek József zongo- 
rakészitő pécsi polgár ó p sta-ntezai föld
szinti lakásának ablakaiba helyezett egy 
három kirú ezüst gyertyatartó annyira 
megtetszett egy ügyes gazembernek, hogy 
az ablak üvegtábláit benyomván, azokat 
eltolvaj otta és azokkal nyom nélkül 
eltűnt.

— Nem mulaszthatjuk el megrová
sunkul némely s ezek között egy jó hír
ben álló vendéglős azon eljárása felett, 
bogy a király itt léte alkalmával az éte
lek árát felszöktette, mert az ha csekély 
anyagi hasznot hozott is, de nem vált sem 
az illetők, sem pedig a város jó hírnevé
nek emelésére.

A mBudapester Corrcspondenz“ Pécsre 
küldött tudósítója vagyis éües ármánykodó 
Futakbóbi, az az Lanerből lett Futhaky, 
mint igazi sornalist mutatta itt be magát. 
Óit lebzselt a király kíséretében s ha 
egyik másik exelencziás közelében juthatott 
olyan arczmozduiattal szólott hozzá mintha 
azt mondotta volna; „a nyüstit komám, 
hogy vagy?* pedig hát tulajdonképen azt 
kérdezte: exczellencziás aram, nem szol
gálhatnék talán egy székkel ? A hol csak 
tebette csapta a szelet mintha ő még a 
minisztereknél is en frére et cochon volna. 
De mind ennél szebb tulajdonságai is 
vannak Fntbakhóbinak. Ugyanazon ar- 
czátlansággal, a melylyel gróf Andrássy 
kályhájába bujt, hogy a szobájában folyó 
tárgyalásokat meghallhassa, oda ment 
Pápay udvari táoczosboz s kikunyerálta a 
király által most Pécsett mondott beszéde
ket. A tanácsos nr csak azon feltétel mel
lett adta neki azokat át, bogy azokat a 
Pécsre jött töobi s idevalósi hírlapírókkal 
is közölja. De Futbakhobi ezt nem tévé. 
Innen vau, hogy lapunkból a király fele
letei, melyeket a legjobb akaratunk mellett 
sem lehetett stenógratirozni — csak lé
nyegükben vannak felemlítve.

— A czeglédi honvédhuszár hadgya- 
korlatok befejeztével a király következő 
szavakat intézte a télkörben felállított 
törzstisztek és századokhoz: „Megelége
déssel szemléltem a mai gyakorlatoknál 
az itt összepontositott honvédségi lovas
ezredek állapotát ós tanúsított képességét. 
Ismervén azon nehézségeket, melyek ily 
eredmény elérésére leküzdendők, annál 
szivessebbeu fejezem ki elismerésemet nem
csak az egész csapat főparancsnokságának 
a kitűnő begyakorlás, valamint a had
gyakorlatok körül tett szakszerű rendel
kezéseiért, banem az egyes osztályok 
parancsnokainak s az egész tisztikarnak 
is, azon buzgalomért, melyet a legénység 
kiképzése és felszerelése, valamint a had
gyakorlatok sikeres keresztülvitelénél ta
núsítottak. Elvárom, hogy ezen buzgalom 
nem fog lankadni s hogy azon igazi 
lovassági szellem, melyet itt örvendve 
tapasztaltam, mindenha ébren tog maradui, 
hogy ekképen a honvédlovasság folyto
nos haladás mellett mindinkább tökéletesebb 
fokra emeltessék, kiérdemelvén ezáltal jö
vőre is, mint ma, teljes megelégedésemet.*

— A „szigetvári olvasó egylet* folyó 
1880. évi szept. hó 27-én saját helyisé
geiben a kert díszes világitása mellett, 
zene- és táncz-estélylyel egybekötött szü
reti ünepélyt rendez, melyre az egylet tag- 
jai, úgy a. n. közönség mint szívesen látott 
vendégek tisztelettel megbivatnak. A ren
dezőség. Kezdete 8 órakor. Tagok és csa
ládtagjaik személyenként 20 krajezárt — 
vendégek 1 frt beléptidijt fizetnek.

— A „Zalai Közlöny* tiszteli szer
kesztőségéi kartársilag felkérjük, hogy 
jövőre, ha lapunkból bireket átvesz, inkább 
ne is idézze azok forrását, mintsem a 
nyolcz év előtt aszkórban elhunyt „Pécsi 
Lapok“-at. — A Deákpárt ós a szellem- 
idézés kora lejárt már.

I R O D A L O M .  ~~
=  A büntetőügy! rendeletek és utasítások

jegyzet szélű kiadasa jelent meg Tettey Nándor 
és társa kiadásában, tí teljes kiadas 15 minta 
rendelet utasítást tartalmaz s nélkülonózhetlenné 
teszi magát az által, hogy a jegyzetek es $§-ok 
feltűnően oldalt vannak elhelyezve s jegyzeteknek 
elég tiszta hely hagyva. A kiadás correct, ment 
minden sajtóhibától Ara 1 fr, 30 kr.

Ugyanily kiadásban, hajlékony táblája vé- 
bzonKötésben jel ntek meg az összes büntető 
törvények, rendeletek és utasítások egybekötve 
ra 2 fr. 40 kr.
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