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Perczel Miklós
Pécs város orszgy. képv. beszéde a véderötör- 

vényjavaslat ellen.
(A képviselőkén hétfői öléaén.)

A napi sajtó egy része és a házban 
is sokan szerfelett hosszad almasuak tar
tották már az általános vitát is. De a mint 
a következés megmatatta, nem volt feles
leges szószaporitás, mert e nélkül még a 
14. szakasz is eredeti senkit, ki nem elé 
gito alakjában lett volna elfogadva.

A részletes vita immár tiz napon át 
(oly, talán még hosszára feg húzódni, mert 
a túloldal és a kormány közegei részéről 
oly elvek lettek felállítva, melyek egyenes 
ellentétben állanak közjogunkkal a nem
zet közérzületével, oly retrográd szellemre 
vallanak, hogy ezt szó nélkül elhallgatni 
nem lehet. (Úgy van! a bal- és szélső
baloldalon.)

Nem habozom kijelenteni, hogy én 
sem gyönyörködöm az itt előforduló zajos 
jelenetekben. De nem is szörnyüködöm 
rajtok annyira, mint a háznak némely 
nagyképűségei. (Derültség és tetszés a 
bal- és szélsöbaloldalon.)

Igazolni, helyeselni nem lehet; de jó 
lesz felette gondolkozni, jó lesz megérteni, 
hogy ez csak visszhangja azon izgatott
ságnak, mondhatni általános felháborodás
nak, melyet a véderőtörvényjavaslat ezút
tal országszerte felkeltett.

Ilyenkor tehát kötelesség, hogy a 
dolgokat a magok nevén nevezzük meg, 
hogy a helyzetet és annak okait egész 
valóságukban a nemzet bírálata elé állít
sak. (Úgy van! Úgy vau! a bal és szélső 
baloldalon.)

T. ház' Az általam is kifogásolt sza
kaszok már magokban is igen nagy jelen
tőséggel birnak, de ezek, sőt még az is, 
hogy a véderöjavaslat ily alakban nyuj- 
tatott be, csak tünetek, melyeknek okát 
igen mélyen kelletik keresnünk. (Úgy van! 
balfelöl.)

Bizonyá~a még egészben rendes álla
potok középjtte >s kötelességünk lett volna 
ellenszegülni minden olyan törekvésnek, 
mely fennálló védrendszerünkben amngy 
is elég gyéren fent ártott alkotmányos biz
tosítékokat csorbítja. Százszoros köteles
ség ez ma, midőn egy csak részbeu meg
hiúsult kísérletben isinet felüti fejét az a 
hagyományos politikai áramlat, mely az 
egységes Ausztria eszméjét csak szegre 
akasztotta, de soha fel uem adta. És most, 
miután minden talajt elvesztett lába alól, 
görcsösen ragaszkodik a hadsereg egysé
géhez, annak os/.trákositásához; jelszava 
még mindig „In deinen Reicbeu int Oes- 
terreich." (Élénk helyeslés és tetszés a bal- 
és szélsöbaloldalon.)

Ez t. ház valódi oka, hogy a nem
zetnek a 67. 12. t.-cz. áltál is biztosított 
jogai a védrendszer keretében nem való
sulhatnak. Ez az oka, hogy még a legsze
rényebb módosítások is makacsul vissza- 
utasittatnak, sőt újabb oly megszorítások 
kisértetn-k meg, melyek ha törvényuyé 
válnának, anuyira megizmositják a fenn 
álló — bizony nem kedvelt — védreud- 
szert, hogy azt alkotmányos eszközökkel

T Á R C Z A.

Kis virágok messze tájról.
E dallamos czimet egy rendkívül ele

gáns kiállítású kötet viseli, melyben kö
rülbelül kétszáz költemény foglal helyet 105 
idegen költőtől, kiket Méry Károly (a 
magyar irodalomban aj név!) matat be 
közönségünknek. A költők nagy része a 
legújabb német lira jeleseinek sorából ke
rül ki, habár a jó régiek közül is nem 
egy mohos fővel, mint Luther, Blumauer, 
Kogau, Lessing, Glaudius, Ewald, Grij- 
pbius, Cástuer etc., találkozunk, de az 
oroszlányrészt ép a jelenkor lírai nemze
déke adja, melytől a magyar közönség 
igazán alig ösmer valakit.

A magyar műfordítás nagymestere 
Szász Károly, kinek remek fordításai visz- 
szahatásukban csakugyan aj korszakot al
kottak a magyar lantos költészet terén, 
Heinénél megáiiott s újabb fordításai kö
zött csak Greif Márton és Cbristen Ada 
tatainak helyet az uj német lírikus nem
zedékből. Mé r y  Károly kötete, ha szabad 
e frázissal élnünk, ott veszi át vezetésün
ket, ahol Szász Károly elhagyta, más szó
val ő a kevés régi költő mellett előkelőén 
az aj nemzedék bemutatásán fáradozik. 
A közel ezerre menő német újabb költő 
közül azonban csak a javát válogatja s a 
leghangzatosabb neveket, mint Geibelt, 
Lingget, Hamerlioget, Greif Mártont, Droste- 
Hülsboff Annellit, Schanz Fridát, Eichen 
dorffot, Frankit, (kit Arany János is mél
tónak tartott fordítására,) Hoyset, Hebbelt, 
Kinkéit, Lormot, Prutzot, Storm Tivadart,

módosítani, hogy a 67. 12. §. szellemének 
sőt betűjének megfeleljen.

Lehetetlen tehát fél nem háborodni, 
midőn látjuk, hogy találkozik kormány, 
mely még ilyen politikai irányzatnak is 
eszközéül adja oda magát épp akkor, 
midőn a nemzet amúgy is csömörlésig 
eltelt a feg) veres béke áldásaival, midöu 
tapasztalhatja, menuyire irtózik a nemzet 
a militarizmustól, mely még akkor is fe
nyegeti a közszabadságot, mikor nemzeti, 
mikor pedig idegen, sőt nemzetellenes mint 
nálunk, állandó veszedelem. (Helyeslés 
belfelöl )

És mégis a miniszterelnök ur felkán) ja, 
hogy az ellenzéknek egyedüli czélja, hogy 
„Tisza menjen." De csak annyiban vau 
igaza, hogy azok, a kik politikáját rósz 
szalják nem fognának könnyekre fakadni, 
ha Tisza menne, mert, habár egy egész 
Atlauti-óczeán választja el a mai 25. sza
kaszos Tiszát a határozat-párti Tiszától, 
még most is azt tartják, hogy éppen Ti
sza Kálmánhoz nem illett ily törvényjavas
lat keresztUlhajtására vállalkozni. És mert 
tudják, hogy birja a fejedelem egész bi
zalmát, lehetetlennek tartják, hogy oly 
alkotmányos fejedelem, mint a miénk, 
meg nem hallgatta volna jobb tanácsát. 
Most már nem azt mondják országszerte, 
a mit ö: „Kommt selten was besseres 
uach ;H hanem azt: „Kann nicht schlech- 
tér werden." (Helyeslés balfelöl.)

A miniszterelnök ur polemizált azok
kal, a kik miniszteri tekintélyét megiu- 
gottnak állítják. Lehet e felett elmés vágá
sokat osztogatni. De azt csak meg fogja 
engedni a miniszterelnök ur, hogy az a 
mérték, melyet önmagára szabott, talán 
még sem elégséges ahhoz a tekintélyhez, 
melylyel egy miniszterelnöknek miuden 
körülmények között biruia keli.

Van azonban t. ház az általános fel
indulásnak egy másik, szintén nagy oka, 
és ez az, hogy mikor a nemzet vállaira 
újabb és igen súlyos terheket rak a tör
vény, egyetlen intézkedést sem tartalmaz, 
mely e terhek elviselését könnyítené, sőt 
súlyosbítja azokat ott is, a hol azt sem 
katonai, sem politikai okok uem követelik. 
(Helyeslés bal és szélső balfelől.)

Ilyen szükségtelen megterheltetés a 
25. szakasz azon intézkedése, mely az 
egyévi önkénteseket a tiszti vizsga letéte
lére kötelezi és azokat, kik ezen körül
ménynek meg uem felelnek, egy második 
évi szolgálatra szorítja. (Helyeslés bal és 
szélsőbalon )

Nem akarok a kérdésnek katonai ol
dalával foglalkozni, teljesen kifejtette ezt 
Bolgár Ferencz t. képviselő-társam. De 
eltekiutve ezektől, ezen intézkedést már 
magában is képtelenségnek és az adott 
viszonyok között igaztalannak tartom. (He
lyeslés bal és szélsőbalon.)

A honvédelmi miniszter ur azt állítja, 
hogy az újabban kiadandó utasítások oly 
könnyűvé fogják tenni a tiszti vizsgát, hogy 
azt még a középszerű tehetségű ifjak is 
képesek lesznek letenni. Én is azt hiszem, 
hogy müvet ifjaink birnak annyi átlagos 
tehetséggel, hogy erre képesek. De ha áll 
a latin mondat: non omnia possumus om-

tán soha többé nem leszünk képesek oda 
Sturrn Gyulát, Carmen Sylvát s Wilden- 
brucb Ernőt látjuk kötetében számos ap
róbb lantos mellett. Ha még Aar Alexist, 
Ohristen Adat, Dranmort és Gerokot hozzá 
veszi, valamennyi nagyobb nevű jelenkor
beli lírikus képviselve vau könyvében, — 
az egész ifjú németerszág.

Az említetteken kivül az örökkévaló
ság szamára iró költők is jeles képviselet
ben jelennek meg: Goethe, Schiller, Le 
nan, Heine Ubland a németek, Shelley, 
Burás, Carew az angolok közöl; a régi 
hinduköltészet alakjaiból Amazu, Bhartri 
hari, a spanyol újabb lírikusok közül 
Becquer, Lista, Aseusio, Blaseo s más 
kisebb lantosok lépnek elénk, mig az 
idegen nyelven iró magyarokat a szeren 
csétleo Dell’ Adami Rezső képviseli a 
kötetben.

A harmadfélszáz lapra terjedő, igen 
vastag velinre nyomott kötet azon rövi- 
debb lélekzetü dalokat és románezokat 
tartalmazza legnagyobb részt, melyek oly 
édesen hizelgik be magukat lelkűnkbe, 
mint a pacsirta éneke nyári hajnalon. 
Nem a melancholia, a sötétlelkü tépelödés 
hangjai ezek, a kétségbeesett pessimiz 
mu8é, mely az életnek csak árnyoldalait 
látja, hanem az egyszerű érzelmek édes 
szavú tolmácsai, többnyire a szerelem 
boldogságának kevés változatossagú, de 
mindig örömmel hallott hangjai, melyek 
iránt minden emberi szív fogékony marad. 
Egy részük a németben igen divatos n. □. 
„Sinngedicht", dalalaku epigramm, egy-egy 
elmés fordulattal, melyet a német költők 
Luther óta oly nagy szeretettel miveinek, 
de mely fajtában ép a németek közt ke
vés hivatott költő akad.

nes, lehetnek, sőt vannak gyakori esetek, 
midőu a kellő hivatottság hiányában a 
legtehetségesebb ifjúban nincsen meg erre 
a szükséges képesség.

Én is és bizonyosan mindenki óhajtja, 
hogy ifjaink közül minél többen tegyék 
le a tiszti vizsgát. Ezt kötelezőleg kimon 
dani, sőt azt egy második évi szolgálat 
büntetésének terhe alatt megkövetelni a 
fennálló visszás katonai állapotok mellett 
a legnagyobb igazságtalanság. (Úgy van ! 
balfelől.) 1

Mem akaróin ismételni azokat, a mik 
az egyévi önkéntesekkel szemben divó bá
násmód felett elmoudattak. (Halljuk ! Hall
juk! Már ezek magukban is elegendőn in
dokoljak miveit ifjaiukuak idegenkedését 
a katonai szolgálatéi. (Úgy van ! balfelöl.)

Vau ennek azonban egy nagyobb 
még fontosabb oka: Az 1867. 12. t.-cz. 
14. szakasza értelmében ezen tvjavaslat- 
nak 62-ik szakasza is világosan kiköti, 
hogy: a tartósan szabadságoltak, a tarta* 
léktengervéd és a honvédség tényleges 
szolgálatban nem álló tisztjei és legény
sége, továbbá a tényleges szolgálatban 
nem álló póttartalékosak minden polgári 
viszonyaira nézve, úgyszintén bűnvádi és 
rendőri ügyekben polgári törvények és ha
tóságok alatt állanak; mégis mint azt a 
Herbert eset és több hasonló esetek bizo
nyítják a tartalékos tiszt szolgálaton ki
vül kiejtett szavaiért a katonai hatóság 
elébe idéztetik, katouai bíróság elé állit- 
tatik és rá büutetés szabatik ki. (Úgy van ! 
balfelöl)

Hiszen ily állapotokkal szemben a 
mivett ifjú rosszabb helyzetben van, mint 
a közlegény vagy altiszt, mert ezt a szol
gálaton kívüli tetteiért a katonai hatóság 
soha sem bolygatja. (Úgy van! balfelől.) 
Az önérzetes szabadságért törvényért lel 
kesedni képes ilju érezhet-e tehát vágyat 
oly állásra, melyben soha sem biztos, hogy 
ott és akkor voualhatik kérdőre, oly ol
dalról sujtathatik büntetéssel, hounan azt 
rá kiszabni a törvény tiltja. (Helyeslés bal
felöl.)

A miniszterelnök ur több izbeu igeu 
naiv arczczal azt kérte az ellenzéktől, mu 
tatná meg, hol foglaltatik a magyar nyelv 
tekintetében alkotmánysértés e törvényja 
vaslatban, mikor abban a magyar nyelv 
meg sem emlitettctik És ez igaz, csakhogy 
ebből nem az következik, hogy ezentúl 
sincsen a nyelvre nézve semmi szükség az 
intézkedésre. Mert midőn az egyévi ünkéu 
tesekre kimondatik a vizsga letételének 
kötelessége, már csak czélszerüségi tekin
tetből is szükség gondoskodni, hogy a 
vizsga sikeres letehetésének akadályai le
hetőleg elhárittassauak. (Úgy van ! balfelől.)

Gajáry és társai beadtak egy határo
zati javaslatot mely szerintük teljesen al
kalmas a tiszti vizsgák nyelvi kérdéséuél 
felmerült aggodalmakat eloszlatni. Azonban 
miud ü, mind véderőjavaslat előadója, mint 
pedig a miniszterelnök ur oly közjogi kom
mentárokat fűztek hozzá, melyek még azt 
a csekély értéket is lerontják, melylyel az 
bir. (Úgy vau! balfelöl.)

Nekem az a hitem, hogy éppen az 
1867: 12 t.-czikk alapjáu a nemzet teljes

Érdeme a fordítónak, hogy e téren a 
legnagyobbnak, Logaunak nagyobb helyet 
ad, mintán kevés német költő van, ki ezt 
annyira megérdemelné, mint épen a szilé
ziai iskola e soha eléggé nem méltányolt 
jelese, kiuél szellemesebb írója a neme 
teknek alig akadt Heineu kívül. Szeretjük, 
hogy velős epigrammatikus, mint Luther 
sziutén be lesz mutatva a fordító által s 
uem legutolsó érdeme a kötetnek azoknak 
a német tánezszóknak a gyűjteménye, 
melyekben a köznép elméssége sziporkázik.

A fordításokat általában a hűség jel
lemzi, — Méry inkább föláldozza a csi- 
szoltságot, hogysem ennek árán a tarta
lomból kelljen elvennie. A formatisztaságot 
ma már alig szokás dicséret számba venni, 
mert a kinek verselési technikája nem áll 
a legmagasabb fokon, az elő se álljon 
többé. Fordítónknak határozott tehetsége 
van a könnyed hangra s úgy látszik jól 
ösmerte tehetségét, hogy kötetét ép’ e 
könnyed, derült hangulatú dalokból állí
totta össze. E kötet nemcsak minden sza
lon asztalán helyet foglalhat külső kiállí
tásánál fogva, de mindenkinek kedves 
társalgó gyanánt ajánlható, kinek a köl
tészet iránt érzéke vau. Bátran odaad 
hatja a legkényesebb ízlésű mama is ti
zenhat éves lányának, mert frivolitástól, 
sikamlóságtól nem kell tartania, ha e kö
tetet átlapozza; talán a legcsintalanabb 
az egész kötetben Ba u mb a c h n a k  a kö
vetkező kis románcza:

T i z e t  ü t ö t t  má r  az ó r a  . . . 
Rózsám lágyan ölel 
Körtől künn az őr a kiált:
.Hallja minden háznak óra,
Tizet ütött már az óra."
Tiz, — hej, tiz-parancaolat!
Egy közQlök gondot ad . . .

joggal követelheti az egész hadsereg ki 
egészítő részének, a magyar hadseregnek 
magyar jelleggel felruházását. (Helyeslés 
balfelől.) Midöu tehát a fokozatos átváltoz
tatás egyik igen szerény lépését meg akar 
juk tenni, nem kegyelmet, kérünk, hanem 
alkotmányos jogot követelünk, melyet meg
tagadni senkinek jogában nem áll. (Úgy 
vau! balfelől.) Ezt tehát a nemzet megalá
zása nélkül egy suttyomban becsusztatni 
uem engedhetjük. Ez csak akkor bírhat 
valóságos alkotmányos értékkel, ha tör
vénybe foglaltatik. (Helyeslés balfelöl.)

De hát még alakilag sem felel meg a 
határozati forma a parlamenti gyakorlat
nak. Igen szeretném, ha bárki mutatná elő 
egy oly határozatát a háznak, mely törvé
nyes rendelkezést pótló elvi intézkedést 
tartalmaz. Bizton állítom, hogy ilyet sehol 
sem fog lelni. (Úgy van! balfelöl)

Az egész tehát nem egyéb, mint 
egyik azon számtalan biztatásoknak és 
hitegetéseknek, melyekkel szükség eseté
ben soha sem fukarkodtak. (Úgy van! 
balfelől.)

Megvallom soha még a korona jogai
nak oly abszolutisztikus értelmezését nem 
hallottam, mint az, melyet Gajári képvi
selő és különösen a miniszter-elnök ur és 
az igazságügyi miniszter ur kifejtett. (Igaz! 
Úgy van ! balfelöl.)

Pedig éppen Ö tudja legjobbau, hogy 
nincsen oly korona-jog, mely bizonyos 
kötelességekhez és feltételekhez kötve 
nem volua. Nincsen olyan, melyet a feje
delem a felelős kormáuy ellenjegyzése 
nélkül gyakorolhatna.

A miniszterelnök űr felsorolt több 
esetet, melyekben a korona jogai kér
désessé szoktak tétetni, egyet azonbau 
elfeledett és ez az állam érdeke. Hiszen 
ha a „Salus reipublicae suprema lex", 
akkor nem lehet semmi, még a korona 
joga sem, amit a közjó érdekében változ
tatni, sőt korlátozni uem volna szabad. 
(Úgy van! balfelől.) Ilyet még Mac- 
hianelli sem állított, mert ez valóságos 
megtagadása a józan ész törvényének.

A miniszterelnök ur jól tudja, hogy 
a 62-ki kiegyezést seuki sem tartotta tel
jesnek. Maga Deák Fercucz kijelentette, 
hogy azt csak azért fogadta el, mert az 
akkori viszouyok között többet elérhető
nek uem hitt. De kijelentette, hogy a 
nemzettől függ azt úgy fejleszteni, hogy 
a nemzet jogos követelményei egész mér
tékben érvényesüljenek (Helyeslés balfelöl.)

Teljesen alkotmányos alapon áluánk 
tehát még akkor is, ha maganak a 67 : 
12. t. ez. 11 szakaszának módosítását 
küveteluök. (Tetszés balfelöl.) De hát nem 
megyünk ennyire, az, a mit ezúttal kívá
nunk, arra nem is vouatko/.ik, de igen is 
foly annak szelleméből. (Halljuk balfelöl.)

Hiába csűrik csarvaiják a 67 : 12. 
t. ez. 11. §■ értelmét, azt ugyan ki uem 
olvassák belőle, hogy a hadsereg vezény- 
nyelve csak is a német lehet. Sőt ha van 
az analógiának értéke, miután mind ebben, 
mind a törvény többi szakaszaiban a ma
gyar hadseregről van szó, mindenesetre 
az egyedüli logikus magyarázat az, hogy

Egy kis csillag leszslad,
Kürtői az ör újólag:
„Vigyázzatok tűzre, mécsre,
Hogy a várost baj ne órje !•
Ki is oltja szaporán 
A lámpást a jó leány . . .

De itt van aztán az oly örökszép rotnáncz, 
melyet pedig egy kisebb lautos énekelt el, 
S i e b e I Károly, kinek nevét ez egy feled- 
hctetleuné tehetné: „Mama mi ndi g  
szép mar ad. "  Tárgya a ránezosképü 
nagymama párbeszéde kis unokájával, ki 
a nagymamától azt kérdi, hogy mér oly 
ránezos a homloka s mért oly ősz a haja. 
Bezzeg szebb az ő mamáé-kaja.

Nagymama néz kedvenezére :
„Szépség múlik unokám,
A z t a v é u sé g  tette rajtam, —
8 mama is megvénül áml"
— .Mama?" — és a gyermekarezra 
Borúi könnyű árnyalat —
„Oh nem, tudom bizonyosan,
M am a m in d ig  s z é p  m a ra d !"

A gyermeki szeretet és bájos naivi
tás ez örökszép rajza, egyik gyöngye Méry 
Károly kötetének.

Hogy az epigrammokbói is idézzünk, 
álljon néhány elmés apró mondás pl. 
He y s e t ő l  a  „Fej  és  s z í v "  czimű;

A fej s a szív  csatát ha vív,
A s z ív  arat végtére győzedelmet,
Szegény fej, ő az, aki mindig enged,
Hisz’ okosabb 5, mint a sziv.“

vagy K i n k é i t ő l  a „ C s ó k o l ó z ó  
h ö l g y e k " :

Hogyha nők egymásnak csókot adnak,
Mintegy mondják nékünk férfiaknak:
Hát még, hogyha té g e d  ölelnélek,
E csókjaim milyenek lennének !
A múlt századbeli L o g a u t ó l  e ked

ves kis elmésség a sok közül:
A leányajk piczi malom,
Édes ezukrot őriének aaon;

a vezénylet nyelve is a magyar legyen. 
(Helyeslés balfelől.)

A t. többség gyakran felzudult, mi
dőn ez oldalról némi kétkedéssel fogadták 
meggyőződé ükre való hivatkozásukat. De 
hát azt csak nem fogják tagadni, hogy 
éppen a fenforgó kérdéseknél meggyőző
désük csodálatosan hullámzott. Hegedül 
Sándor képviselő ur múltkor elárulta, hogy 
a többség még az eredeti miniszteri javas
lat szerint is megszavazta volna a 14. 
szakaszt; akkor hát ez volt meggyőződése.

Később a véderőbizottság módosítása 
lett meggyőződése, azutáu a miniszterelnök 
ur által benyújtott módositvány vált meg
győződésévé. A 25-ik szakasznál ismét e 
sorrendben változvtt a meggyőződés és 
csakis most jutott Gajáry és társai hatá
rozati javaslata segélyével a megállapodás 
révébe.

Mindezek daczára megengedem, hogy 
önöket t. képviselőtársaim tisztességes ha
zafias iudokok késztetik, hogy Tisza Kál
mánt tüskön-bokron át kövessék. De en
gedjék meg nakem is, hogy azt a merev 
pártfegyelmet, mely önöket úgyszólván tel
jesen beolvasztja Tisza Kálmánba, egész
séges parlamenti tünetnek ne tartsam. (Élénk 
helyeslés balfelöl.)

Lehet, hogy t. közönség nem bízik a 
nemzetnek, nem bízik saját erejében, szük
ségesnek tartja engedni a szerintem kép 
zelt kénytelenségnek. Ám kövessük meg
győződésüket, de ne akarják velünk elhi
tetni, hogy ez így jól van; mert bizony 
ez igy nem jól van és ezt önök épp tud 
ják, mint mi.

És még csak arra kérem, a t. több
séget, gondolja meg, hogy ezúttal nem csu
pán a 25. §., hanem maga a 67-iki ki
egyezés áll a nemzet biráló széke előtt. 
Vigyázzanak, hogy a nemzet el ne veszítse 
hitét annak fejlesztési képességében, mert 
akkor be fogDa következni az alkotmány 
revíziójának kénytelensége, mely legalább 
is igen nagy rázkódtatásnak, sőt talán 
válságnak tenné ki a nemzetet. (Élénk he
lyeslés balfelöl.)

Ezek ntán természetesen nem fogadom 
el a határozati javaslatok egyikét sem. 
Ezeknél többet érue még az is, ha a kor
mány határozottan megígérné itt a házban, 
hogy a tiszti vizsgáknál a magyar nyelv 
használata feltétlenül meg fog engedtetni. 
De miután én nem engedményeket kérek, 
hanem jogot követelek, ezt pedig csak 
törvény biztosíthat, elfogadom az ezen 
szakaszhoz beterjesztett külön véleményt. 
(Helyeslés balfelől.)

Végre van még néhány megjegyzésem 
a túloldalról elmondottak némelyikére.

Jókai Mór képviselő nr, úgy látszik, 
elfeledte történelmünket, különben nem 
állíthatta volna, hogy küzdelmünk kezde
tén 48-ban mindig megvertek benuünket; 
no hát ez nem igaz, mert ellenkezőleg ép
pen küzdelmünk első szakában győzelem 
követte zászlónkat. Azt is kellene tudnia, 
hogy a később bekövetkezett vereségek 
sem voltak mindig és egészen a tisztek 
hiányára és a szervezés tökéletlen voltára 
vezethetők vissza. (Igaz! Úgy van ! a bal 
és szélsőbaloldalon.)

Czukrot csenni,
Molnár lenni,

Követ kőhöz dörzsölgetve 
Mindenkinek volna kedve.

A mai állig fegyverkezett államokat 
is éri egy-egy ártatlan csipés a kötetben, 
mint a minő L e y d e n é .

Némely állsm jóvoitára 
Leginkább mi szolgál ?
Hogyha tiz-tiz katonára 
Ju t egy csendes polgár !

Záradékul még csak két kis dal áll
jon itt, hogy más nemzetek népköltészete 
is be legyen mutatva, egy olasz és egy 
román népdal. — Az olasz, Vicenza tájá
ról, igy hangzik:

Szeretőm a réten áthalad,
A fű hajlong a kis láb alatt.

Angyalom a réten : átlebeg,
8 a tőaaál utána megremeg.

Átsiet a réten kis babám,
!•* új virágok nyílnak a nyomán.

A másik, a román dal, ép ily gyöngéd.
Csillagai éjszemednek 
Engem messze számkivetnek.

Csókod üdve, angyalom,
Újra kebeledre von ;

Gúnyod keserű szava 
A hazámból űs tova,

Édes orciád piczi gödre 
Visszacsábít mindörökre.

A díszes kötet egy igyekvő fiatal 
könyvárus, Kun Dániel kiadása, ki e mü
vei méltó módon foglal helyet a jóizlésü 
kiadók sorában. A kötet ára 1 frt 50 kr., 
mely a gazdag tartalomhoz képest szerfö
lött olcsó.

Kaeziány Géza



Márczins 16-án. „PÉCSI FIGYELŐ*

Bizonyára jó, tapasztalt, képzett tisz
tek a jó, szervezés hiányát nagyon meg- 
éreztük. De hát az osztrák hadsereg ki
tűnő vitéz tiszti karral birt jól volt szer
vezve, fegyelmezve, fel volt teljesen sze
relve. Ha tehát csapán ilyen kellékek 
képeznék a hadsereg harcz és diadalké
pességének egyedüli feltételét; egy oly 
mindvégig tökéletlen szervezett! seregnek, 
minő a miénk volt 48-ban mindig le kel
lett volna győzetnie (Igaz ! ügy van ! a 
bal- és szélsőbaloldalon.)

Tehát éppen az, hogy csaknem min 
dig mi voltunk a győztesek, legfényeseb
ben bizonyítja, hogy a nemzeti hazafias 
szellem és lelkesedés ép oly szükséges 
kelléke a harczképességnek, mint a jó 
szervezés és fegyelem. És éppen Jókai 
Mórtól jogosan elvárhattuk volna, hogy 
ezen tagadhatlau történelmi eredményre ö 
figyelmeztesse a honvédelmi és esetleg 
hadügy-miniszter urakat; ö hívná fel, hogy 
számításuk keretbe ezt is vegyék fel. 
(Élénk helyeslés a bal és szélsőbalfelöl.)

Ivánka Imre kép. ur hivatkozott Bu 
nyevácz választói nyilatkozatára a 25. §. 
felett. Nem tudom ismeri-e Szabadka 
városának történetét. Ha igen akkor tud 
nia kell, hogy Szabadka, noha vegyes 
ajkú lakosokkal birt, az Alföldnek lég- 
magyarabb város volt mindég, mely az 
alkotmány szünetelés idejében első emelte 
fel tiltakozó szavát az elnyomás ellen. 
Tudnia kellene, hogy ottan soha a politi
kai pártok nemzetség szerint nem sora
koztak ; és hogy az ez csak akkor vette 
kezdetét, mikor a szabadelvű párt éppen 
az ő megválasztásának biztosítására nem 
átallotta nemzetiségi szenvedélyeket fel
kelteni. A szabadelvű korteskedés osztotta 
tehát ketté ezen derék város porgárait, 
annak érdeme, hogy most van Szabadkáu 
prenuncziált Bunycvácz-párt hol ezelőtt csu 
pán csak magyarok voltak. (Zajos helyes
lés bal- és szél80balfelől.)

Nincs tehát oka dicsekednie sem vá
lasztási diadalával, sem azon bizalmi nyi
latkozattal, melylyél az ily eszközökkel 
szerzett többség megtisztelte.

A vallás- és közoktatásügyminiszter 
nr előzetes tudomásul felsorolta az egyévi 
önkénteseknek nyújtandó kedvezményeket, 
illetőleg könnyítéseket. Nem akarok most 
nyilatkozni azok értéke felett. Arra vagyok 
bátor mégis kikérnie miniszter ur figyel 
mét, nem volna e megengedendő, hogy az 
olyan önkéntes, a ki külön szorgalommal 
megtanulja illető iskolai osztálya tantár
gyait, azokból, mint magántanuló vizsgát 
tehessen.

A honvédelmi miniszter ur kétségkívül 
nagy haladást tett a szónoklat dolgábau. 
Elismerem őt katonai Ügyekben tekintély
nek. De viszont kérem, engedje meg, hogy 
mások is értenek a katonai dolgokhoz és 
hogy többek között Bolgár Fereucz tisz 
telt képviselőtársunk táu messzebbre vitte 
a festék keverésénél, — a jelen kérdés 
katonai oldalára nézve pedig az én felfo 
gásom szerint a főhadnagynak van igaza 
és nem az altábornagynak. (Tetszés és 
helyeslés ballelöl.)

A közjogi kérdésekben azonban a 
miniszter u r. ismeretei nagyon gyenge alap
pal birnak; felfogása pedig homlokegye
nest ellenkezik minden alkotmányos forga
lommal.

Azt állítja, hogy a vezényleti nyelv 
telett határozni egyenesen a korona kizá
rólagos joga, azt is állítja, hogy a közös 
hadseregnek hivatalos és szolgálati nyelve 
más nem is lehet, mint a német. No hát 
ez oly közjogi képtelenség, hogy azt va
lóban felesleges voiua czáfoiásra érdeme
síteni. Volt idő, midőn ilyen nyilatkozatot 
e házban senki sem merészelt volna tenui.
De most teheti, mert azt a többséget, mely 
mögötte áll és még ilyen kijelentését is 
oly zajosan megéljenezi, akár a Reichs- 
ratba is beleterelheti. (Derültség és helyes 
lés balfelöl.)

Azt mondják, hogy Schmerling, aki a 
80 évet meghaladta, nemrég azt a reményt 
fejezte ki, hogy meg fogja érni az Eiuiges 
Osterreich megvalósulását.

Közel állok hozzá korban, nem bízom 
ugyan benne, hogy a magyar hadseregnek 
magyar jelleggel felruházását megérjem, 
de mig erőm, tehetségem engedi, annak 
követelésétől elallani nem fogok. (Zajos 
tetszés és éljenzés balfelöl.)

És mert bízom nemzetem crélyében, 
hazafiságában, kitartásában ; erősen hiszem, 
hogy a uemzetnek ezeu jogos óhajtása, 
tán nem is távol jövőben teljesedni fog.

De nem fejezhetom be beszédemet a 
nélkül, hogy két sajátságos jelenségre én 
is ne reflektáljak. (Halljuk! Halljuk?)

Az egyik az a lázas sietség, melylycl 
a miniszter urak iparkodnak elhárítani 
maguktól a gyanúnak még csak árnyékát 
is, mintha ők akár itt, akár egyebütt a 
nemzeti aspirácziók szószólói lettek volna. 
(Derültség balfelöl.)

Midőn a katonai akkdémia szóba ho
zatott és ezen oldalról úgy fogták fel, hogy 
azok, akik azt a delegácziókban szorgal
mazták, tehát a miniszter urak is, ésszeríi- 
leg másra mint magyar akadémiára nem 
is gondolhattak; felkel a miniszterelnök 
ur, felkél a közlekedési miniszter ur s erő
sen tiltakozik mindkettő ezen felfogás ellen.
No hát azt, miként vélekedtek erről a mi 
niszter urak természetesen ők tudják. De 
méltóztassauak legalább feltenui anuyi jó 
zan észt a nemzetben és a delegáczióban, 
hogy azt a képtelenséget csak most akar
ták, hogy a követelt akadémia német ex- 
poziturája legyen a bécsújhelyinek. (Élénk 
helyeslés a bal- és szélsőboldalon.

Még sajátságosabb az, a minek a val
lás- és közoktatási államtitkár ur épp oly 
nyers, mint kihívó modorban adott kifeje

zést. Felhányta az ellenzéknek az izgatást 
és hogy ezzel félrevezeti a nagy közönsé
get, mely tán azt sem tudja, miről van 
szó. De hát kérdem az államtitkár urat : 
azt képzeli-e, hogy a nemzetnek minden 
bölcsessége e házban, sőt talán éppen a 
szabadelvű pártban van konczentrálva, és 
hogy a nagyközönség e házon kivül oly 
gyámoltalan tömeg, mely ha nem innen 
nyeri inspiráczióját, fel sem birja fogúi a 
fennforgó kérdések horderejét.

No hát ilyen bántalmat csak olyan 
ember vághat a nemzet arczába, mint az 
államtitkár ur, ki oly dölyffel, prepoten- 
cziával szólott e házban, mint senki más. 
(Úgy van! balfelöl.)

Leüet, hogy az áltata, az ő elvei sze
rint nevelt nemzedék oda fog fejlődni, 
hogy a miniszterek, az államtitkárok vagy 
épen egy ilyen szabadelvű párt fog holyet- 
tűk gondolkozni. De hála Istenek nem 
sülyedtünk még odáig. (Úgy van! a 
bal- és szélső-baloldalon.) Hála Istennek, 
van e nemzetnek oly hatalmas intelligen 
cziája, mely nem szokott irányt és utasí
tást venni senkitől, hanem igeu is ő hi
vatva van irányt adni nekünk is, a kik 
annak csak parányi része vagyunk. Ezen 
intelligenczia pedig sokkal magasabban 
áll, hogy sem azt egy hörcsögösös állam 
titkárnak méltatlankodása, vagy az ezt 
ujjongva helyeslő többségűek tombolása 
elérhetné. (Zajos derültség, tetszés és él
jenzés balfelől.)

K ü l ö n f é l é k .
— A pécsi jogakademia és márczius

15-ike. Tegnapelőtt este lélekemelő ünne
pély folyt le a helybeli nőegylet nagy
termében. Valóbau díszes közönség váro
sunk szine-java gyűlt össze a jogakademia 
polgársága által rendezett márczius 15-iki 
ünnepélyre, melyet minden tekiutetben 
sikerültnek jelezhetünk. Az ünnepély pout- 
ban 7* 6 órakor vette kezdetét K U11 e y 
Pál joghallgató megnyitó beszédével, mely 
ben 8/.óló ecsetelte az indokokat, melyek 
jogakademiánk hallgatóit ösztönözték az 
ünnepélyt a nyilvánosság elé vinui, Utána 
Cs ák Károly szavalta el nagy hévvel a 
„Talpra Magyart", mely után S z i n k o- 
v i c h  Károly Magyarország politikai vi
szonyait fejté ki szép szavakban, áttért 
szónok ezután a 48-as eseményekre, meg
világítván azok nagy horderejét. Utáua 
P a r r a g h  Antal tartotta meg fölolvasását, 
márczius 15-ének történelmi jelentőségéről 
és a nagy nap eseményeiről. Nagy tet
szésben részesült ezutáu K a s z a  József 
joghallgatónak „Magyar ifjúság4* czimü 
alkalmi költeménye , melyet P h i 1 i p p 
Ferencz szavalt el nagy hatással, — a 
közönség szavaiét zajosan megéljenezte. 
Ezután következett a programúi utolsó 
pontja E g r y  Dezső zárbeszéde, mely 
tulajdouképen emlékezés volt a nagy ha
zafira Kossuth Lajosra. Megragadó sza
vakban méltatta szónok Kossuth hallha
tatlan érdemeit és nagyhatású bészédét 
azon — általa szövegezett — sürgöny 
felolvasásával végzé, mely Kossuthnak 
Turinba küldetett. A sürgöny igy hangzik: 
Kossuth Lajos kormányzó urnák Turin. 
Eszméidnek fénye évről-évre vakítóbban 
ragyog. Ujjáébredésünk előestéjén hozzád 
vágy szivünk, hogy fiúi ragaszkodással 
vegyünk körül mint Atyánkat és szivünk 
egész melegével viszonozzuk lelkületednek 
legszentebb érzelmeit. Dicső emléked 
imánkba foglalva száll az Alkotó elé; 
könnyű imánknak Püljutni oda, tiszta az 
ég, mert fényes szellemed és nagy jelle 
med óvták meg a beborulástól.Márczius 
15 ének első hajnalsugára a te dicsteljes 
homlokodat ragyogja be, ez a pécsiek 
hálájának sugara, mely ott fog ragyogni 
Tarin fölött örökké. Törhetleu ragaszko
dással a pécsi jogakademia ifjúsága. A 
megjelelent közönség meghatva távozott a 
kegyeletes ünnepélyről, melynek eredmé
nye meggyőzött bennünket arról, hogy 
közönségünk is lelkesedik a múlt idők 
nagy eszméi iránt, ha arra alkalom kínál
kozik. Az ünnepélyről távozó ifjúság ezután 
hazafias dalokat énekelve vonult végig a 
föutcza, sörház és Mária utczákon, közbe 
közbe Kossuth Lajos harsány éltetése 
rázkódtatta meg a levegőt. Este 8 órakor 
a „Nemzetibben társasvacsorára gyűltek 
össze joghallgatóink, melyen több lelkes 
felköszöntö mondatott. Az ünnepély kitűnő 
sikere szolgáljon buzdításul jogakademiánk 
uak a jövőre nézve!

— Pécsiek tisztelgése a királynál. A 
legközelebb királyi kitüntetésben részesült 
pécsi nagy iparosok közül Rath Mátyás fake
reskedő s a pécsi keresked. és iparkamra 
elnöke és Littke József pezsgőgyáros, kik a 
Ferencz Jtzsef- rend lovagkeresztjével tün- 
tettettek ki, hétfőn délelőtt a király által 
adott általános kihallgatás alkalmával őfel
ségénél tisztelegtek, megköszönvén a kirá
lyi kegyet.

— A pécsi küldöttség Barossnál.
Baross Gábor közlekedésügyi miniszter 
vasárnap d. u. 2 órakor fogadta a pécsi 
küldöttséget. A gyülekezés a „Vadászkürt" 
szállóban volt, hol ez a kalomra megjelen
tek : Kardosa Kálmán főispán, Aidinger 
János polgármester, Troli Fereucz pápai 
praelatus, Károly Ignácz esperes-plébános 
dr. Gebaur Izor gimnáziumi igazgató, 
Nagy Fereucz és Simonffay János, ország 
gyűlési képviselők, dr Autal Gyula egye
temi tanár, Littke József, Ráth Mátyás, 
Majorossy Imre, Fekete Mihály, Koch 
Ferencz, Kindl Jézsef ,Engel József, dr. 
Záray Károly, dr. Dacmf Sándor, Krasz- 
nay Jenő, Szeifritz Antal, HofTmann Károly, 
Zsolnay Miklós, Papp József, Jankó vits 
Hugó, Ratkovics Ferencz, Sipőcz István, 
Feiler Mihály, Köröszfös Imre, Brdőlmrc,

Eizer János, Lauber Rezső, Piripauer Já
nos, Dautsch Ádám, Tauszig Ármin, Müll 
herr Alajos. A küldöttség 16 kocsin a 
közlekedésügyi minisztérium palotájába 
megérkezve, az elfogadó terembe vonult, 
hol a körükben megjelent minisztert Kar
dosé Kálmán Udvözölte.Beszédében kiemelte, 
hogy mily súlyos helyzete volt Pécsnek a 
múltban, midőn a török kezére jutva, ki* 
zsákmáuyoltatott és fejlődéseiben megaka 
dályoztatott. Az uj aerában, azt hittük — 
folytató, hogy, reánk is uj nap derül; de 
mi történt ? Érdekeinkre sérelmes vasúti 
politika következtében megmaradtunk a 
haza mostoha fiainak. És ha ily körülmé
nyek között Pécs város polgársága mégis 
nem csak megélni, nem csak fejlődni, ha 
nem, mint az a kiállításból kitűnt, alkotni 
is tudott, úgy ez csak azt tanúsítja, hogy 
Pécs város polgárságában van szorgalom, 
van kitartás, van akarat. E törekvő pol
gárság nevében jelent meg a küldöttség 
ez alkalommal a miniszter előtt, hogy ki
fejezve bizalmát és elismerését a miniszter 
iránt, ki fényes tehetségeit oly vas-követ
kezetességgel és oly nagy sikerrel fordítja 
küzlekedésügyüuk felvirágoztatására. Pécs 
város polgársága nem kér a minisztertől 
semmit; egyedüli vágya és óhajtása a/., 
hogy a miniszter eddigi ismert jóakaratát 
Pécs város iránt tartsa meg a jövőre is. 
Ez éljenzéssel fogadott beszéd után Baross 
Gábor miniszter válaszolt. Megköszönve, 
hogy Pécs város polgársága bizalmát oly 
nagyszámú és fényes küldöttség fejezi ki 
iránta, megjegyzi, hogy, ha a mnlt alka
lommal ö Ígéretet nem tett, ez azért tör
tént, mert uagy tervei voltak és mert ő 
azt tartja, hogy inkább tenni kell, mint 
beszélni. Nyíltan beismeri, hogy ő az ál- 
lamvasuti rendszer hive, mely nem nye
részkedésen alapul, de erre nincs is szük
ség, mert az esetleges kisebb bevétel ki- 
cgyculitödik azou haszonnal, mely az 
olcsóbb, gyorsabb és kényelmesebb közle 
kedésből a polgárokra hárul. A miniszter 
kiemelte a közlekedésügy nagy fontossá
gát. A nemzetek életébeu nem csak a 
szellemiekre, do az anyagiakra is egyenlő 
súlyt kell fektetnie; anyagi fölvirágzásnuk 
azonban olcsó és gyors közlekedés nélkül 
nciu képzelhető. Az olcsó és gyors közle
kedés szüli a jólétet, a jólét pedig szüli 
és kifejleszti, fölvirágoztatja a szellemi 
életet. Az auyagi téren különösen nekünk 
magyaroknak kell sokat tennünk. A kor 
óriási lépésekkel halad elő és mi anuélkül 
is nagyon el voltunk maradva, meg kell 
tehát feszítenünk minden erőnket, hogy ne 
csak pártoljuk az elmulasztottakat, de lé
pést is tudjunk tartani a haladásban és ha 
ez iránybau nagyokat alkotni nem tudnánk 
is a jelenben, legalább a fejlődés előfel
tételeit kell megszereznünk. Éz a törekvés 
vezeti öt működésében. A mi Pécs városát 
külön illeti, biztosíthatja a küldöttséget, 
hogy a kormány ismeri Pécs városának 
fontosságát: tudja, hogy az ucvczetes köz
pont, melynek fejlődését örömmel látja. 
Köszönetét fejezi ki, hogy Pécs város pol
gársága nem kért tőle semmit, uern is 
ígérhet semmit, csak azt, hogy a kormány 
intézkedéseiben Pécs város érdekeiro figye
lemmel fog lenni. A miniszter lendületes 
szép szavait a küldöttség több izbeu lelkes 
éljeuzéssel szakította félbe; különösen lel 
kés volt az éljenzes akkor, midöu a kül
döttség egyes tagjainak bemutatása után 
a főispán szavaira, hogy győződjék meg a 
miniszter Pécs város fejlődéséről személye
sen, őexeiája a meghívást elfogadva, látó 
gatását megigéré. Ézzel a fogadtatás véget 
ért, mit a „Vadászkürt“-ben 40 tterickü 
lakoma követett, melyen a föntebb emlí
tetteken kivül Taray Andor is részt 
vett és a melyen számos felköszöntö mon
datott ; és pedig: Troli praelatus a főis
pánra, a főispán Pécs város életre való 
polgárságára, Aidinger János Troli Fe- 
renezre és Taray Andorra, Taray Andor 
Pécs város polgárságára, Antal Gyula Rath 
Mátyásra, Rath Mátyás a polgármesterre, 
Feiler Mihály Littke Józsefre, mint a füg
getlen meggyőződésű polgárok mintaképére, 
Littko József polgártársaira, Majorossy 
Imre a főispánra, majd Hoffmaun Károlyra, 
Károly Ignácz a városra, miut plébániája 
patronusára stb. stb. A lakoma tél 5 óra
kor ért véget.

— Perczei Miklós nyilatkozata. Pécs 
város országgyűlési képviselője a következő 
levelet intézte Erreth János ügyvédhez, mint 
a Perczel-párt egyik vezérféríiához. „Ked
ves barátom! A pécsi lapok telvék, hogy a 
mérsékelt ellenzéki pártba beléptem és ed
digi pártonkivüli állásomat feladtam. Ez 
álhir, mely nem felel meg a valóságnak ; mert 
én csak a raérs. ell. pártiak körébe léptem 
be és nem a pártba. Már a múlt é\ ben fel
kértek erre, még pedig oly módon, bogy e 
mellett teljesen megtarthassam pártálláso
mat. Akkor nem tettem, mert a párt tagjai
nak nagyobb részét nem ismertem, de még 
azért sem, mert a pártnak vezére, sőt maga 
a párt sem nyilatkozott különösen a közjogi 
kérdésekre nézve úgy, a mint én óhatottara. 
Azóta megismerkedtem a párt tagjaival, oly 
férfiakat leltem bennük, kikkel nemcsak 
társadalmi szorosabb kötelékbe lépni csak 
megtisztelő lehet, hanem politikai közremű
ködés czéljából is szövetkezni hasznosnak 
és czélszerünek, sőt szükségesnek találtam. 
Mert most már mind a párt, mind annak 
vezére gróf Apponyi Albert oly correct ál
láspontra helyezkedtek a 67-nek közjogi 
értelmezésére nézve és általában oly szabad
elvű irányt tűztek magok elé, oly független
séget tanúsítanak fölfelé ép úgy, min lefelé,

| mely az én politikai felfogásomnak megfelel.
| Nem forgott fönn hát semmi ok arra, hogy 

újabban ismételt felhívásukat visszautasit- 
I sam. Tagja lettem tehát a m. e. pártkörnek.
| Szövetségese a pártnak közösen vallott köz

jogi elveink valósítására, de nem magának 
a pártnak; nem rendeltem alá magamat 
semmi pártköteléknek; ezentúl is függetle
nül fogom követni meggyőződésemet min
den kérdésnél. És ezt annál inkább tehettem 
meg, mert a párt maga még legbensőbb tag
jait sem szorítja a pártfegyelem oly kény- 
szerzubbonyába, mely a képviselő egyénisé
gét megsemmisíti. Midőn erről önt kedves 
barátom mint azon párt egyik vezérét, mely 
választóim legnagyobb kontingensét adta, ér
tesítem, kérem legyen szives ezen soraimat 
a helyi lapokkal közölni. Fogadja nagyra
becsülésem kijelentését, melylyel maradok 
tisztelő barátja Perczel Miklós s. k.“

— Hynien. Rozinger Vincze mágocsi 
köz és váló ügyvéd a múlt napokban elje
gyezte özv. Karlbauer Gyulánét, született 
Gőnczy Gizellát Kaposvárról. — Spiegel 
József pécsi kereskedő eljegyezte Veszprém
ben F i s c h e r Róza kisasszonyt.

— Elitéit husfölügyelók. A városi ha
tóság védszárnyai alatt a szigeti vámnál 
rabló támadásokat intéző „husfölilgyclö" 
nevet koszpitoló naplopók álltak a héten 
a pécsi büutetőtörvényszék itélőszéke előtt. 
Súlyos testi sértés vétsége miatt kerültek 
az igazságszolgáltatás elé. A vámnál husi 
koboztak el és agyba-fejbe verték szegény 
polgárt, a ki a húst ÜröghbŐl hozta s 
védve jogos tulajdouáf, nem akarta a hu«d 
átadni. A törvényszék mind a két husföl- 
Ugyelöt 1— 1 havi fogságra ítélte. íme 
ilyen emberek azok a husfölügyelők. S ezek 
„hatósági személyek", a város hatóságának 
elismert emberei. Hja, azért a hivatalos 
hatalom, hogy azzal vissza is lehessen élni. 
Kis-Kozár, Nagy-Kozár — hasznos, ha nagy 
a h u s-á r !

— Betöréses lopás a városházában. Még
csak ez hibázott. Hát a közrendészet és 
közbiztonság oly lábon áll Pécsett, hogy a 
városház épületébe hatolnak a tolvajok 
és zsebre vágva a kassza tartalmát — jó 
egészséget kívánva a rend dicső őreinek 
— szép szerével odébb állanak? Az egész 
várost meglepte tegnap a hir, hogy a vá
rosház épületében lévő Köszl János féle 
füszerkereskedésbe ismeretlen tettesek tör
tek be s miutegy 70 frtot vittek el. Maga 
a reudőrség is uagy megdöbbenéssel vette 
tudomásul. A narkós, ki reudszeriut ott 
szokott ácsorogui a városház sarkáu, mit 
sem tudott a betörésről, mert heves északi 
szél nyargalt le a Szécheuyi-téren s ennek 
a dühe elöl a délen fekvő s enyhébb ég
hajlatú Sillay-ba vonult, hounét bizou nem 
igeu kisérhette figyelmével a rend állapot- 
ját a király-utezában. No meg egy kis 
patába is volt az irgalmasok táján, ott is 
rendet kellett csinálni; valószínű, hogy ez 
idő alatt történt a sarok-bolt meglopása.
A rendőrség rendkívül restellette ezt az 
esetet. De hogy is ne! Betörés — a vá
rosház sarkán! Hallatlan botráuy. Lett is 
bajsza. Végre sikerüli X. pécsi kereskedő 
„szives közreműködésével" elcsípni a tol
vajt. X. ur látta a miut éjnek idején Köszl 
János háziszolgája kinyitva a holt-ajtót, 
bement a boltba. Lön világosság! Azonual 
befogták a háziszolgát, a ki be is vallotta, 
hogy ö este boltzáráskor nyitva hagyta a 
zárakat s éjjel szépen beszűkült a boltba 
s a pénztárt feltörve, az ott talált pénz
készletet elvitte. No hát még sem olyan 
nagy a botrány !

— Zsidó-keresztelós Harczon. F. hó
10-én a pécsi egyházmegyéhez tartozó 
harczi róm. hath. anyaegyházbau uagy 
ünnepélyességgel ment végbe Kidor Ábra
hám 28 éves Mózes vallásu egyénnek meg- 
keresztelése. Nevezett férfiú minden érdek 
nélkül, tiszta meggyzödését követve, már 
egy év óta folyton kérelmezte az ottani 
lelkészt, Horváth György plébánost, hogy 
veuné fel a r. k. anyaszt.-egyház kebelébe, 
ki is a még múlt év május haváhau ki
eszközölt püspöki engedély folytán, csak 
most, midőn már az illető kellőleg oktatva 
lön a kath. vallás tanaiban, részesítő öt a ke 
resztség szentségében megható alkalmi szt. 
beszéd kíséretében. A keresztatya a köz
ség egyik érdemes polgára Marsai Mihály 
bíró volt, ki az ö keresztfiát Kidor Mihályt 
magyarosan meg is vendégelte.

— Értesítés. „Több oldalról hozzám 
intézett kérdés és levélre értesíthetem a 
Pécs baranyai kertészegylct t. ez. tagjait, 
hogy a tagok az egyleti kertből a ker
tészszel fenuálló szerződés szerint jogo- 
Bitvak 20 darab tetszés szerint választandó 
nemesített csemetét 25 kr. darabonként meg- 
állapittott árért megvenni, illetve a kertész 
kőteles azt kiszolgáltatni. Nem tagoknak 
pedig tetszése szerinti árakon adhatja cl. 
Egybeu a nagyközönség tájékozására tud
tára adom, hogy az évi tagsági dij 2 frt 
o. é Részesül a feuti ár kedvezménybe, 
azon felül pedig a tagok közölt évenkiut 
300 darab különböző fajú 2—3 évre vá 
lógatott, nemesitett csemete soroltatik ki, 
ügy hogy egy tagra 10 darab esik. Ezeu 
felül jogositvák a tagok a nemesítéshez 
szüségcs ágakat is az egyleti kertből dij- 
uieutesen bcszerezui. Nem mulaszthatom el 
a kösöuség figyelmét a nagy mennyiség
ben meglevő különböző fajú baraczk-cse- 
metékre felbivni. Pécsett, 1889. évi márczius 
hó 14 én.Sziebert Nándor,egyleti igazgató."

— A szőlősgazdák figyelmébe. Vau 
szereucséiik tudatni, miszerint a „Pécsi 
szőlősgazdák egyesülete" által alkalmazott 
vinczellér megérkezett és a pécsi szőlős 
gazdák rendelkezésére bocsáttatik. Azok, 
kik szőlőjükben, vagy gyUmölcsöskertjük 
ben alkalmazni akarják, forduljauak Né
me t h  J ó z s e f ,  ügyvéd, egyesületi elnök
höz, ki előjegyzésbe veszi és intézkedik, 
miszerint a vinczellér a tulajdonos rendel- I 
kezésére álljou. A jelentkezésnél élőn) nyel 
biruak oly szőlősgazdák, kik az egyesület 
tagjai. A vinczellér használatáért az egye- I 
sületi pénz tálba 1 frt LO kr. fizetendő. |
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Pécsett, 1889. márcz. 15. Az el nökség.
—  A váró i közkórház beteg-forgalma.

A pécsvárosi közkórházba 1888. évben fel. 
vétetett 1373 férfi és 782 nő (2155); 
ezekhez számítva az 1887. évről további 
ápolásban maradt 87 férfit és 55 nőt (142); 
az 1888. év folyama alatt ápoltatott 1460 
férfi és 837 nő (2297). Ezek közül: gyó- 
gyűlt 1135 férfi, 615 nő, összesen 1750; 
javult 80 férfi, 59 nő, összesen 139: gyó 
gyulatlanul távozott 12 férfi, 13 nő, össze
sen 25; meghalt 137 férfi, 85 nő, összesen 
222; további ápolásban maradt 96 férfi, 
65 nő összesen 161, összesen 1460* férfi, 
837 nő, összesen 2297. A betegek száma 
a mait évihez hasonlítva 34 férfiúval és 
75 nővel — 109 el nagyobb. A meghaltak 
közül haldokló állapotban felvétetett 17 
férfi és 7 nö (24). Éz utóbbiakat — miu
tán gyógykezelésben már nem részesülhet
tek — neiu számítva, gyógyult a kezelt 
férfink 78.657,-a, a kezelt nők, 74.9%-a 
(állag 76.99%**); javult a kezelt férfiak 
5 54%-:>, a kezelt uök 7.10%» átlag 6 11%; 
gyógyulatlanul távozott a kezelt férfiak 
0.88%, a kezelt nők 1.567,~*i átlag 1.09%-a, 
és meghalt a kezelt férfiak 8.31%-a, a 
kezelt nők 9.34%-a, átlag 8.71*/#**; a 
meghaltak közül nem számítva a kórálla
potuk nagyobbrészt utolsó szakában felvett 
54 gümö- és 17 aggkórost, a halálozási 
százalék a férfiaknál 4.92, a nőknél 1.74, 
átlag 5.58.

— A „Pécsi ipartestületi elüljárósága 
részéről közhírré tétetik, miként az ipar
testületi évi rendes közgyűlés f. évi márczius 
hó 17-ikén délelőtt 9 órakor a városház 
közgyűlési termében (városház II. emelet) 
fog megtartatni, melyre a testület tagjai 
a testületi alapszabályok 11-ik §-áuak 3-ik, 
4-ik, 5-ik, 6 ik és 7-ik bekezdéseire való 
figyelmeztetés mellett megbivatuak. Napi 
rend: 1. Évijeutés. 2. A zárszámadás elő
terjesztése s a számvevőknek arra vonat
kozó jelentése. 3. Az 1888 ik évi költség
előirányzat megállapítása. 4 Elöljárosági 
javaslat az alapszabályok módosítása iránt. 
5. Az elnök, 18 elüljárósági tag és 3 szám
vevő megválasztása. 6. Netáni indítványok. 
Kivouat az alapszabályokból: Napireudrc 
ki nem tűzött indítványok csak azou eset 
ben vétetuek a közgyűlésen tanácskozás 
alá, ha 15 tag aláírásával legalábbj8 nap
pal a gyűlés napja előtt a választmánynak 
bcadattak. A gyűlés határozatképes, ha a 
tagok többsége jelen vau. Ha az első ősz- 
8/ehivásra a hatarozaatképes szám meg 
nem jelennék, az összehívás 8 napi határ
időn belül ismétlendő, mely esetben az 
első alkalommal kitűzött tárgyakra uézve 
a jelenlevők számára való tekintet nélkül 
érvéuyes határozat hozható. A szavazás 
rendszerint felállás által történik. Személyes 
kérdésekben, választásoknál és más ügyek 
ben azou esetben, ha 10 tag kivágja, tit
kos szavazásnak vau helye. Az elnök csak 
szavazat egyeulöség esetében szavazhat, 
midőn hozzájárulása által az egyik vagy 
másik iudi ványt határozattá emeli. A köz 
gyüléseu a testületbe tartozó miudeu ipa
ros ki a politikai jogok gyakorlatától fel
függesztve nincsen, szavazattal hir.

—  A ..Magocs idéki taka rékpénztá r’1 
Miután a „Mágocs-vidéki takarékpénztár" 
alapítása már biztosítva van a részvények 
teljes számú jegyzése által, f. e. márczius 
27-ón, Mágocson, a városház tanácstermé
ben reggel 10 órakor alakuló gyűlése tar 
tátik. Ez alkalommal a pénzintézet életbe 
léptetését ezélzó intézkedések letárgyalása 
mellett a részvényesek minden egyes rész
vény után 10°/.-ot, vagyis 5 forintot fognak 
lefizetni, mit a személyesen meg nem jelenők 
vagy megbízottaik által, vagy a végrehajtó
bizottság által elnökéhez intézett posta- 
utalványon teljesíthetnek.

— Színház-építési alap javára a gyüj 
tések nemcsak helyben, hauem a me
gyében is folynak úgy értesítenek, bogy 
Németbólyban Gyetván Ignácz már 36 frt 
o. é. gyűjtött Dicséretre méltó, hogy a 
német községekben is bnzgólkodnak szín
ház ügyünkben, annál kétszeresebb kötel
münk nekünk gyűjteni és adakozni.

— A pécsi atlétikai klub tavaszi verse
nye. (II. házi verseny.) A verseny napja: 
1889. ápril hó 6-án. A  verseny színhelye: 
a városi tornacsarnok. Versenybíróság: el
nök : Bartosságk Imre, titkár: dr. Egry Béla. 
Versenybírák; dr. Schaurek Bódog, dr. 
Kereky Mihály. Pályabirák: Benyovszky 
Manó, Waniss Sándor. Verseny-nemek: 1) 
Szabad gyakorlatok a tornaszereken u. m .: 
nyújtón, korláton, bakon, lovon és asztalon. 
Dij : a klub emléktárgya. 9) Magas ugrás. 
Dij : a klub emléktárgya. 3) Kardvívás (ju
niorok versenye) 10 pontozatra. D ijak: az 
elsőnek a pécsi hölgyek dijja, a másodiknak 
a klub emléktárgya. A 2-ik dij csak az eset
ben adatik ki, ha legalább 4 versenyző je
lentkezik. 4) Súlyemelés. D ij: a klub em
léktárgya. 5) Kerékpár-gyakorlatok, (verse
nyen kivül.) A versenyre a „P. A C.“ rész
letes szabályai irányadók és kötelezők. Ezen 
szabályok a klub helyiségében, vagy a klub 
titkáránál dr. Egry Bélánál kaphatók. Kez
dete délután 6 órakor.

— A „Pécsi kereskedelmi őnképzö és 
betegsegélyzö egylet44 folyó hó 31-én d. u. 
4 órakor tartja saját helyiségeiben (siklósi 
utcza 1. szám, I. emelet) XIV évi közgyű
lését. Közgyűlés tárgyai: 1. Elnöki meg
nyitó. 2. Jegyzői jelentés a választmány 
múlt évi működéséről. 3. Elnök, alelnök, fő
jegyző, aljegyző, pénztárnok, könyvtárnok, 
8 választmányi-, 2 póttag és 2 számvizsgáló 
választása. Á közgyűlés határozatképessé
géhez 82 tag jelenléte szükséges. (34. §.) 
Indítványok 8 nappal a közgyűlés előtt a 
választmánynál bejelentendők. (36. §.) Sza- 
vszati joggal csak azon egyleti tag bir, ki a 
dijakkal hátralékban nincs. (11. §.) A sza
vazati jog csak személyesen gyakorolható.
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(36. §.) Az egylet vagyonáról és mérlegéről 
szóló kimutatás az egyleti helyiségben meg
tekinthető. A közgyűlés után úgy ez, mint 
» beszámoló jelentés sajtó alá bocsástatni és
minden egyleti tagnak kézbesittetni fog.

— A magy. or. könyvnyomdászok egy
lete pécsi kerületének évi közgyűlése 
vasárnap f. hó 10-ón d. e. 10 órakor tartatott 
meg a „Hétfejedelem“ első emeletén lévő 
egyleti helyiségben.A gyűlés megnyílta után 
a számvizsgáló-bizottság terjesztette elő je
lentését, melyszerint a számadások teljes 
rendben találtattak. Az évi bevétel 1131 
frt 93 krra, a kiadás 839 frt 52 krra rúgott. 
A tiszta fölösleg 291 frt 41 kr. volt. A 
múlt évben kifizettetett betegsegélyre 17 
esetben 346 frt 88 k r ; 16-nak munkanél
küli segély 268 frt 95 kr ; átutazóknak 202 
frt 11 kr. Tagok száma 55. Ezután a pénz- 
tárnok tiszteletdija évi 50 frtban állapítta
tott meg. A tisztujitás következvén, elnök
nek ismét Taizs József választatott meg 
egyhangúlag ; pénztárnoknak Rovatsek Jó
zsef, ellenőrnek Tarr Gyula lett megvá
lasztva. Választmányi tagok lettek : Steiner 
Béni, Lengyel László, König Nándor és 
Roth Miksa. Több apróbb ügy elintézése 
után a  gyűlés fél 12 órakor feloszlott.

— Az idei országos dalünnep — Sze
geden lesz augusztus 15-én és a következő 
napokon. A szegedi dalegyesület meleg 
hangú körlevelet intézett a tagegyesületek
hez, melyben valódi magyar alföldi vendég- 
szeretettel hívja meg az énekeseket. A 
tavalyi jelentkezetteken kívül — márjeddig 
a következő egyesületek jelentették be 
részvételőket: az esztergomi, pécsi, szat
mári, nagy-kikindai, ungvári, hódme
zővásárhelyi és miskolczi dalegyesüle
tek. A fővárosból a budai, a férfi dal
egylet és „Egyetértés4* vesznek részt. Ed
dig már hat különféle értékes dij van meg
állapítva.

— A „Pécsi .anitó-egylet" f. bó 17-én 
vasárnap délután 3 órakor a belvárosi 
közs. népiskola irodahelyiségében ülést 
tart, mire az egylet t. ez. tagjai tisztelet
tel meghivatuak. Tárgy: Az egyetemes ta- 
ni-ógyUlés és az erre kitűzendő tárgyak 
megállapítása. Pécsett, 1889. márczius hó 
11-én. Szvácsek Mihály egyleti jegyző. 
Schneider István egyl. elnök.

„Nincs É t ié  köhögés!" ^
így fog minden egyen nyilatkozni, aki 

már egyszer kiserletet tett a hírneves es 
diijutalmazott

I
I l i k

melyekre t. ez. olvasóinkat ezúttal figyel
meztetni kívánjuk.

Ezen kitűnő hatású mellpasztillák 25, 
50 kros es 1 frtos dobozokban kaphatók

Sipőcz István, Erreth János. Zsiga László. 
Góbéi Kálmán urak és az Irgalmas-rend 

gyógyszertárában.

E széken  ••

Gobetzky I Dávid Gyula és Dines S K 
gyógyszerész uraknál.

V illányon  .-

a Csató féle gyógyszertárban.

i T ^ - O - T T  F E E E 1 T C Z

laptulajdono*.

K IS  J Ó Z S E F ,  VÁRAD? KERESIZ
lapvezér. felelőn azerkeaztő.

H ird e té sek .

Qatdatági- 
konyhakerti- i$ virág- 

m a g va k

ifj . Rézbányaj Jánosnál 
PÉCSETT

korona-épttlet-

Egy csinos és tágas

u t c z a i  l e ű c é i e

ép úgy egy

u d v a r i  la k á s
kiadó május hó 1 - tol az Agofta-lltcza 
9. számú házban az Ágoston-teni- 
plom mögött.

xxxxxxxxx xxxxxx

Árverési hirdetmény.
A pécsi kir. törvényszék mint telek

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Bara- 
nyamegyo gyárapénztára végrchajtatóuak 
Búzás József végrehajtást szenvedő elleni 
148 frt 72 kr tőkekövetelés és járulékai 
iránti végrehajtási ügyében a pécsi kir. 
törvényszék (a pécsi kir. járásbíróság) te- j 
ittlétén lévő a cserkuti 287. sz. tjkvben j 
felvett ***' hszsz. 82. sz. házra és bel- ' 
söségre a végrehajtási törvény 156. §-nak 
d) p útja alapján az egészre 497 frt becs j 
árban; — a cserkúti 146. sz. tjkvben fel
vett rf*‘ hszsz. 8zöllőre 358 frt becs-%8 új
árban; — a cserkúti 288. sz. tjkvben fog
lalt A. I. a. */,, teleknek Búzás Józsefe* 
illető */♦ részére 195 írt becsárban, a tőt 
tősi 122. sz. tjkvben felvett A. 1. a. '/« 
teleknek Búzás Józsefet Ii 3 és 5 alatt 
illevő •/« részére 705 frt 75 kr. becsárbau; 
— úgy h cserkúti 305. sz. tjkvben felvett
^ 9‘S I i "  ^87-8Z- 87'öHő és pinczével a végrli. 
törvény 156. § ának a) pontja alapján az 
egészre az árverés 139 írtban ezennel 
megállapított kikiáltási árban elrendelte, 
és hogy a fennebb megjelölt ingatlanok az 
1889. évi ápril h * 15 napján d e. 10 
ó rakor Cserkút község házában és 
ugyanaznap d. u. 3 ó rája TöttÖ9 köz
ségházában megtartaudó nyilvános árve
résen a megállapított kikiáltási áron alól 
eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlan becsárának 10°/O'át vagyis 49 frt 
70 k rt; 35 frt 80 krt; 19 frt 50 kit; 70 frt 
58 krt és 13 frt 90 krt készpénzben, vagy az 
1881. LX. t. ez. 42. § ában jelzett árfo 
lyammal szá mitott és az 1881. évi november 
hó 1-én 3333 sz. a. kelt igazságügymiuiszteri 
rendelet 8. §-ábau, kijelölt óvadékképes ér 
tékpapirban a kiküldött kezéhez letenni, 
avagy az 1881. LX. t. ez. 170. §-a értel
mében a bánatpénznek a bíróságnál elő 
leges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt átszolgáltatni.

A pécsi kir. törvényszék mint telek
könyvi hatóság.

Kelt Pécsett, 1889. évi jauuár hó 
14 ik napján.

Váry törvszéki bíró helyett:

Lukrfls István,
kir. törvőnynzóki bíró.

xxxxxxxxx xxxxxx
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.  •  tanács 5 ¥
aranyat éri E szavak igazságát különösen 
betegségi esetekben lehet megismerni és ez 
okból jönnek Kichter kiadó intézetéhez a leg- 
szivélyesobb köszönőíratok „A Betegbarát “ 
czimű, rajzokkal ellátott kis könyv elküldéséért. 
Mint a szerencsésen meggyógyultak hozzányom; 
látott értesítései bizonyítják, a benne foglalt 
tanácsok követése által még oly betegek is 
gyógyulást nyertek, a kik már minden reményt 
feladtak. E könyv, melyben húszéves tapasztalat 
eredményei vannak letéve megérdemli a leg
komolyabb figyelembevételt minden beteg részé
ről, bármi bajban is svenvedjen. Ki e becses 
könyvet megszerezni óhtytja az úja egyszerűen 
egy levelező lapra magyar nyelven ,.Egy beteg
barátot" és pontos czimét s czímezze a levelező 
lapot Riohter kiadó - intézetébe Lipcsében. — 

A mogküldés ingyen történik.

i 'o y .

Árverési hirdetmény.
Alulirt kiküldött végrehajtó az 1881. 

évi LX. t  ez. 102. § a értelmében ezen
nel közhírré teszi, hogy a sásdi kir. járás
bíróság 204., 205., 289., 333 , 284 , 431., 
431., 480., 839., 849., 1868/69. számú 
végzése által Stocker Ferencz mágocsi, 
Dilricb József mágocsi, Pauucz Adolf dom
bóvári; Straicber Lajos pécsi, Schwarcz és 
Taubcr N.-Kanizsa, Bőbei Nándor szom
bathelyi, Klein Lipót J. budapesti, Schle- 
siuger és Silberbraun budapesti, Schopper 
J. G. budapesti lakósok végrebajtatók ja 
vára Valter József és neje Valter Sarolta 
mágocsi lakósok 600 frt, 362 frt, 300 frt, 
100 frt, 133 frt 43 kr., 300 frt, 6 frt, 150 
frt, 37 frt 47 kr., 8 frt, 540 frt 78 kr. 
töke, ennek kamatai és eddig összes per
költség követelés erejéig elrendelt biztosi 
tási és kielégítési végrehajtás alkalmával 
biróilag le és felül foglalt 1216 frt 9 krra 
becsült bolti czikkek, szerelvények, szoba 
bútor, ágyuemü, ruhanemű és gazdasági 
eszközből álló iugóságok nyilvános árve 
résen eladatnak.

Mely árverésnek a 499. 499/1888. sz. 
kiküldést rendelő végzés folytán a helyszí
nén, vagyis ftlágocson az alperesek la
kásán leendő eszközlésére 1889-ik évi 
márczius hó 26 ik napjának d. e. 10 
órája határidőül k itüzetik  és ahhoz a 
venni szándékozók ezennel oly megjegyzés
sel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok 
ezen árverésen az 1881. évi LX. t. ez. 
107. § a értelmében a legtöbbet ígérőnek 
becsáron alnl is eladatni fognak.

Az elárverezendő ingóságok vételára 
az 1881. évi LX. t. ez. 108. §-ában meg
állapított feltételek szerint lesz kifizetendő.

Kelt Sásdon, 1889 ik évi márcz. hó 20. 
napján.

Schubert Manó,
kir. bírósági végrehajtó.

Nagy raktár a legjobb Járású arany, ezüst zsebórákból, valamint mindennemű 
atylazerü finom fali órákból

A r « n y  j e g y g y ű r ű k ,
mindeuféle súly, nagyságban és tetszés szerinti alakbau dús 
választékban.

"Valódi ezrü.st étszereüs:
bat, tizenkét és huszonnégy személy számára csinos bőrtokban 
összeállítva

legszebb és modern kivitelben
és legolcsóbban számítva.

nagy választéka ezüst étszerkülönlegességek rendkívül elegáns 
k iállításban  kaphatók

S c h .S i i 'w a l d  laacxr©
órás és ékszerésznél

Pécsett, király ( f i )  utcza „Hattyú" épület.

Minden óra nálam alaposan éa gyorsan lesz javítva 
j ó t á l l á s  m e l l e t t .

Dr. GÖLIS cs. kir. szab.

E g y e te m e s  É te k p o r a .
1857. óta kereskedelmi czikk. — (Bejegyzett ezég.)

Eddig még utol nem eretett hatására nézve az emésztés és vértisztitás 
terén s a test táplálása és erősítésére nézve. Naponkint kétszeri és sokáig 
folytatott használat mellett valódi gyógyszerré válik számos, még makacs beteg 
ségekben is, rniut pl. emésztési gyengeség, gyom orhurut, gyomorégés, a 
gyomor túlterhelése, ideggyengeség, mindennemű aranyeres bajok, sár
gaságban, időszakos főfájások, lérges és köves betegségek, tulnyálkásodás- 
ban stb. Ásványvizgyógymódnál úgy az előtti, mint annak használata alatt, va
lamint utólagosan gyógyszerül is kitűnő szolgálatot.

K a p h a tó : Pécsett, Sipöcz István, Zsiga László, irgalm asrend és E rret 
J . u rak  gyógyszertárában.

Központi r a k tá r : (Szétküldés mindennep.)

W i e n ,  Stephansplatz 6. ( Z w e t t l h o f ) .
Egy nagy doboz ára I trt 26 kr., kis doboz 84 kr.

£ 9 "  A közönség kéretik határozottan Dr. Gölis-féle egyetemes étekport
kérni, és bejegyzett védjegyemre figyelni.

Baranyavári járás föszolgabirájától.

Pályázati hirdetmény!
A Kis-Kőszeg, Dai 'zs, Herczeg-Márok és Vörösmarth községek szö

vetkezetéből álló, VÖRÖSMARTH székhelylyel biró

v ö rö sm a rth i k ö ro rv o s i
állomásnak, az 1886. évi XXII. t. ez. 72. és 73. §-a alapján, választás útján 
leendő betöltésére ezennel pályázat nyittatik és választási határnapul f. é. 
márczius hő 26-ik napjának reggeli 10 órája Vörösmartlira a körjegyzői 
irodába kitlizetik.

A körorvos évi fizetése 400 frt és 100 frt lakbér, úgy a közön belől a 
megbatározott látogatási és fuvardíj, illetve természetbeni fuvar.

Felhivatnak a pályázni szándékozók, miszerint az 1876. évi XIV. t. ez. 
143. és 144. §-a, illetve az 1883. évi I. t. ez. 9. §-ában körülirt minősitésüket 
igazoló okmányaikkal felszerelt kérvényeiket, folyó hó 24-éig alulírott hiva
talhoz, annyival is inkább nyújtsák be. mert az ezen határidőn túl érkező 
kérvények figyelembe vétetni nem fognak.

Dárda, 1889. márczius hó 6-án.

S eh Ká r o l y ,
főszolgabíró.

t k k ic ± k ± M c k M (  ** AJk*** &***********>

„OOÎ íC ORDIAw
első pécsi temetkezési vállalat

K i s - t é r  s z á m .
Van szerencsénk a nagyérdemű közönség tudomására kozni, miszerint __

a legváltozatosabb ravatalozások felállítására — temetések rendezésére, _ u
úgy a halottak szállítására létesített üzletünket njjabb átalakítások, — min- R  
dennemű igényeknek megfeleli! felszerelések beszerzése, valamint tápintatos £  
rendezi! alkalmazása folytán jelenleg oly helyzetbe hoztuk, hogy minden ősz- 5  
tályu temetkezéseket — ngy helyben mint a vidéken f f

a legnagyobb pontossággal s az eddiginél és minden X- 
temetkezési vállalatnál

sokkal díszesebben és olcsóbban
vagyunk képesek kiszolgáltatni.

Maradunk kiváló tisztelettel
„ C 0 N C 0 R D 1 A “ első pécsi temetkeési vállalat tulajdonosai: 

T u m a  Yenczel, K r is z tiá n  József, S ch u b á rsky  János, 
K ra n itsc h  G yörgy.

A  * * * * * * * * * * * * ? (C *  * * * * *  * * * * *  * * * * * * *

xxxxxxx xxxxxxxx 
■ooooooot
a  Egy 3 és 7t lóerejü teljes 
V  felszerelésű

g gö zcs  éplö gép
egy hajtású — újdonatúj — 

m alom m al
aj szijazással, keveset használva, 

továbbá
egy l*/t lóerejü aj fekvő

g ő z g é p
álló kazánnal és szivattyúval a 
legolcsóbb áron, esetleg részlet 

fizetésre is eladó.
Bizek Jánosnál

a vashámorban.

. * a O » f O — e O i  >

é s  B I T T E E
(ezelőtt MADARÁSZ és SZONTAGH)

gazdasági gép- és fecskendő- és sziyattyu-gyár, vas és rézöntöde 
é  P É C S E T T .

Í Ajánlanak legjobb szerkezetű gazdasági gépeket és földmivelö eszközöket u. m. cséplőkészleteket gőz- és 
lóerőre, kitűnő sorvetőgépeket szecska- és répavágókat, konkolyválasztó és tisztitó-rostákat, e g y  vagy több 
barázdás ekéket, úgy kapáló és töltögető eszközöket; továbbá minden eddigi készítményeket fölülmúló szab. 
városi, községi és kisebb fecskendőket és hydrophorokat, melyet az általunk szab. állítható érezdugatyuk- 
kal vannak ellátva; ezek előnye abban áll, hogy bőrözést nem igényelnek és mindaddig, mig a szivattyú hen

gere végleg el nem kopott, ennek átmérőiéhez könnyen igazithatók.
Elvállalnak v ízvezeték  beren d ezések e t, mély és közönséges kutak készítését akár kézi, akár járgány hajtásra. Kész* 

letben tartanak kutállványokat és kutkagylókat, kutcsöveket öntött vagy vont csőből.

Í Készítenek m alom berendezéseket gőz- és vizeröre, valamint a gépészeti szak m áb a  vágó m indennem ű m un
kálatokat.

Javításokat elfogadnak, s azokat pontosan eszközük.
Jól berendezett vas- és rézöntödéjükben megrendeléseket bármily mennyiségben és nagyságban akar saját, akár idegen 
minták vagy rajzok szerint kitűnő anyag felbaszuálása mellett teljesítenek. Avult öntött vasat és rezet illő árban veszuek.xxxxxxx xxxxxxxx , eeeo e s e m  I
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Árverési hirdetmény.
A pécsi kir. törvényszék mint telek

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Gra- 
barits Iván szolnoki lakós végreliajtatónak 
Molnár Sámuel és Balázs József kiscsányi 
lakosok végrehajtást szenvedő ellen 200 
frt. tőke követelés és járnlékai iránti vég 
rehajtási ögyében a pécsi kir. törvényszék 
a szentlörinczi kir. járásbíróság területén 
levő a kiscsányi 32 sz. tjkvben felvett 35 
bszsz. 28 sz. ház, udvar, kert */4 teleknek 
aránylagos erdő és legelőnek Molnár Sá
muelt ilető fele részére 596 frt, az 163 és 
1578 hszsz. fekvőségeknek ugyanazt illető 
fele részére 56 frt. úgy a kiscsányi 118 
sz. tjkvben felvett I. */• teleknek 4- 190 
és 1637 hszsz. fekvőségeknek Molnár Sá
muel s Balázs Józsefet illető '/• részére 
az árverést 426 frt. ezennel megállapított 
kikiáltási árban elrendelte és hogy a fen- 
nebb megjelölt ingatlan az 1889 évi ápri
lis hó 1 sö napján délelőtti 10 órakor 
K iscsánybana község házánál megtar
tandó nyilvános árverésen a megállapított 
kikiáltási áron alól is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlanok becsárának 10%-át, vagyis 59 
60 krt, 5 frt 60 krt és 42 frt 60 krt 
készpénzben, vagy az 1881. évi LX. 
t. ez. 42. §-ában jelzett árfolyammal 
számított és az 1881. évi nov. hó 1-én 
3333. sz. a. kelt m. kir. igazságtlgyminisz 
téri rendelet 8-ik § ában kijelölt óvadék 
képes értékpapírban a kiküldött kézé 
hez letenni, avagy az 1881. LX t. ez. 170. 
§-a értelmében a bánatpénznek a bíróság
nál elöleges elhelyezéséről kiállított szabály
szerű elismervényt átszolgáltatni.

A pécsi kir. törvényszék mint telek
könyvi hatóság.

Kelt Pécsett, 1889. évi január hó 
7-ik napján.

Lnkrits István tszki biró helyett

B o g y a y  P o n g r á c * ,
kir. törvszéki biró.

aitMtüitittMtimttitHMMinwtüumtttttttfttmn

„pfecsi FIGYELŐ* ll-ik  '(tán.

"CT zlet-á.tT7-étel-

Straicher Lajos *
vaskereskedő Pécsett, az „Arany 
ekóu-hez, az IrgaJmasok házában 

a já n l :
I-a rúd vasat, tengelyt, vaslemezt, 

iánezokat.
L e g n a g y o b b  r a k t á r :  

so d ro n yszeg ek  és ekerészle  
tékben. Továbbá: bessemer aczél 

k a p a , ásó és kasza , 
jótállás mellett.

Öntött zománcz és nikkel edények.
Konyhaberendezét.

l-sö kül- és belföldi szerszámok
asztalos-, lakatos-, kovács-, mé- 

száros- és bádogosok részére.
Mérlegek:

minden forma- és nagyságban kü
lönösen mészáros mérlegek egész 

sárga rézből.
Ajánlok:

kitfelumlésrtrt, mosó- és Hrrógépeket. 
K ü lö n le g e s sé g e k e t.

A vidékre szolid és pontos kiszolgálásért 
kezeskedem.

A nálam Tett tárgyaltért jótállók s nem 
conremálás esetén azt kicserélem vagy 

visszaveszem.

vixxxxxxxxxxxx*

Van szerencsém a n. t. közönségnek becses tadomására hozni, hogy

G Y I M O T H Y  G Y U L A  (ezelőtt K o v á t s i t s  K á r o l y )
ezég alatt, a  Fő-utcza 6-ik szám  a la tt létezd

f * ű . s z e r - 3s : © r e l s : e d . é s t
átvettem és azt maját ezégem  alatt tovább vezetem.

Több éven át a fővárosban és helyben szerzett tapasztalataim azon ked
vező helyzetbe juttattak, hogy t. vevőim igényeit kielégítsem és teljes bizal
mukat jó  á r u k t ju tá n y o s  á ra k  és p o n tos szolgálat által kiérdemeljem.

A midőn még a n. é. közönségnek becses pártfogását kérem, vagyok 
Pécsett, 1889. márczios bó 10-én kiváló tisztelettel

L i l i  I s t T r á a n . .
m n n n n n n n n n n n n i e

A pécsi egyesült külvárosi takarékpénztár
1889. márczius há 31-én délelőtti 10 érakor

saját helyiségében (Király-ntcza 27. számú házban)

X V I-ik  é v i r en d es  k ö z g y ű lé s é t
tartja, melyre a tisztelt czimü részvényesek, hivatkozással az alapszabályok 14-ik §-ra*) 

tisztelettel megbivatnak.
A k ö z g y ű lé s  tá r g y a i :

a) az igazgatóság jelentése, b) a felügyelő bizottság jelentése, c) az 1888. évi mérleg 
megállapítása és a nyeremény felosztása, d) 2 igazgatósági tag megválasztása, e) az 
1889. évi költségvetés megállapítása, f) a közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítésére 3 tag 

megválasztása, g) netán bejelentett indítványok tárgyalása.
Az igazdatóság.

*) 14. §. A közgyűlésen szavazattal csak azon részvényesek bírnak, kiknek részvényei az 
intézet részvénykönyvében 8 nappal a közgyűlés megtartása előtt neveikre írattak és kik részvényei
ket a közgyűlés napja előtt az intézetnél letették.

Mérleg 1888. évi deczember 31-én.

Pénztár számla 2519.18 Részvénytőke számla 50000.—
Váltó számla 236524.93 Betétek számlája 118643 31
Előlegezési számla 6685.70 Takarékegyleti számla 1883. 1983.—
Ingatlanokra! kölcsön számla 4500.— i Takarékegyleti számla 1884. 1485.81
Értékpapír számla 4549.17 Takarékegyleti számla 1885. 2069 08
Jogi költség számla 482.94 i Takarékegyleti számla 1886. 5843.46
Folyó számla hitelezői 3000 — Takarékegyleti számla 1887. 3604.69
Felszerelvények 10% leírás után 881.06 Takarékegyleti számla 1888. 

Takarékegyl. számla felnem vett 
Osztrák-magyar hank 
Tartalékalap számla 
Tartalékalap értékpapír számla 
Tiszti óvadék számla 
Részvény osztalék számla 
Folyó számla hitelezői 
Átmeneti kamatok számla 
Nyeremény

2286.46 
219.44 

17870 — 
2681.48 
1221.40 
1727.77 

24 — 
46554 03 

417.15 
2962.11

259092.93 259092 93

Ü z le th e ly is é g -v á ltó z ta tá s .
Van szerencsém a nagyérdemüközönség becses tudomására adni, 

miszerint
23 éTr óta, '‘9K

i tt  Pécsett gyakorolt t

s z a b ó ü z l e t e m e t 1
az. „A rany  lia jó“ szá lloda  á te llc iiében  a  volf Z irn cr-fé le  üzleti 

h e ly iségbe te ttem  át.
Az eddig tanúsított bizalmukért, köszönetemet kifejezve, kérem 

ezentúl is szives bizalmukkal megtisztelni.
Kiváló tisztelettel

G r i i n  Be r n é t .

A magyar háziasszonyok figyelmébe!
KitUnö hazai gyártmány:

„ S Z A L A D Y - K  A V É“

Pécs, 1888. deczember 31-én.
Az igazgatóság részéről:

K reiner Jóxsef. D eutsch Ádám. K ag ler Sándor P e itle r  Im re
igazgató. könyvelő.

A fenn kitett vagyon- és nyeremény tételeket a tüzetesen átvizsgált tő- és egyéb 
üzleti könyvekkel megegyezőnek találtak.

Pécs, 1889. márczios 9-én.
A felügyelő bizottság:

Klein Jak ab . M ihó llfj Lajos. H n ilitsch ka  Antal. Skoff Ferenc*.

Nyeremény- és veszteség számla 1888.

E x tra c te , <*>•»
elvan ismerve, hogy a legjobb 

és a  legolcsóbb

leves-kivooat husvagdalékkal, 
leves-liszt büvelyesveteiéiyekbél.

tbeáskanál kivonat egy 
edény forró vízben azon

nal minden más hozzátétel nélkül 
erős és jóízű húslevest szolgáltat.

Főraktár Avittria-M agyarorttágra:

Julius Maggi & Co.,
W ien, I. Jasomirgottstrasse 

Pécsett kapható, 
K ö s z l  J á n o s n á l.

| l  V* u u . ,

ittstrasse 6. I  
iható, I  
losnál. I

KÖVETEL.

Költség-számla Kamatok.
Tiszti és szolgai fizetések 
Általános költség 
Postadij

2660.67
1073.58

86.03

Leszámítolási
Előlegezés!
Különfélék

15684.98
347.49

2948.60

10*/, betéti %  után 738.15 1466.82 j \
Kamatok. \

Tőkésített és kifizetett betéti 
T őkésitett takarék-egyleti 
Általános kamat és illeték

7381.64
668.24
320.99 \

Leírások.
Váltóknál 
Perköltségeknél 
Felszerelvényeknél 10% 
Nyeremény

2107.47 
161.28 i 
9284 

2962.11 1
\

18981 07 1 18981.07

Ezen hazai pótkávé a maga ne
mében páratlan, igen hasznos növé
nyekből 8 kitűnő alkatrészekből áll, 
felülmúl mindéi] eddig forgalomban 
levő árpa-, makk-, füge-, továbbá a 
külföldről millió és millió kiló számra 
behurczolt különféle néven ismert pót
kávékat.

Számos szaktekintély bírálata 
szerint:

A „ Sza lády-ká  v é "  izé re  és z a 
m a tá r a  n é zv e  so k k a l  ke lle m e se ié , s z ín re  szép

t i s z ta  és k e v e s e l l  e z u k o r  k e l l  h o z z á , mint 
bármely más pótkávéhoz, tehát nem
csak kávépótló, hanem egyszersmind 
k á v é  ja v í tó  is, mert jótékony alkatré
szeinél fogva a valódi kávé izgató és 
hevítő hatását alább szállítja, a z t k c l -  
le m tse b lé  te s z i  s  íg y  a  k á v é é lv e z h e tó l lé  vá lik .

Két kanál szemes kávéhoz egy 
kanál „Szalády kavétu adva főzetik 
be, s igy a legizletesebb kávét uyer 
jük.

3 I ' u u n g r á , x I a , - l r á T r é “
É ’- ek előtt feltalált különleges 

ség, mely tisztán használva nem csak 
pótolja a drága szemes kávét s igy 
nagy megtakarítás van elérve, hanem 
gyógybatasánál fogva is oly házi szert 
képez, mely „é lv e zve  tá p lá l s tá p lá lv a  

3r°Wl t “
Rendes eledelül használva fel

nőttek, mint öregek és gyermekeknél 
a gyomorból és belekből nyákot és 
minden emésztést akadályozó anyagot 
eitávotitja, a  g y o m o r t  és v é r t  t i s z t í t ja ,  a  jó  
é tv á g y a t  e lő seg íti., tá p lá l  és e rő s ít, so vá 
n y o k n á l  a  h í z á s t  m o z d í t ja  elő .

Mint bázi szer, utasítás szerint 
használva segélyt nyújt: g y o m o r -  és l é l -  
h u r u t ,  g y o m o r -  és fe jg ö rcs , g yo m o rég és , 

g y o m o rb ó l e re d ő  fő fá já s ,  v é rszeg én y ség , é t 

v á g y h iá n y  és á lm a tla n sá g  e l l e n ; továbbá 
enyhülést eredményez a r a n y é r , id e g -  és 
s z ívb a jo kb a n .

'-g y e rm e k e k , a g g o k  s á lta lá b a n  k ik n é l  
a z  á z s ia i  s zem es k á v é  h a sz n á la ta  t i l t v a  
v a r ,  a  „ j j u n g á r i a - k á v é "  számtalan or
vosi tekintélyek által m in t  legjobb e re d -  
m> í v ű  tá p s z e r  v a n  e lism erve , a  fen teb b  
f t .  o ro lt ba jo kb a n  p e d ig  m e leg en  a já n lv a .

t  t sok ezer hálairat igazolja.
Bt főzetik tisztán, hozzá nem adva 

8emmi:ile más kávét vagy pótlékot, 
bögrében jobb, mint kávéfőző gép
ben ; egy csészéhez 1 evőkanállal, 
miként valaki gyengébb vagy erő
sebben kedveli, tiszta vízben 2 — 3 
perczig forralva.

Ezen gyártmányok eddig minden kiállításon disz- 
éremmel lettek kitüntetve.

Pécsett kapható minden előkelőbb füszerkereskedésben.

_  995 
k. i. 1888.

Baranyavári járás föszolgabirajától.

Pécs, 1888. deczember 31-án.
Az igazgatóság részéről:

K reiner József. D entsch Ádám. K ngler Sándor P e itle r  Im re
igazgató. könyvelő.

A fenn kitett vagyon- és nyereménytételeket a tüzeteseu átvizsgált fő és egyéb 
üzleti könyvekkel megegyezőnek találtak.

Pécs, 1889. márczios hó 9-én.
A felügyelő bizottság:

Klein Jak ab . M ih á llfj Lajos. H n ilitsch ka  Antal. Skoff Ferenc*.

„ A Z IE N D A .“
Oszt.-Franczia tűz-, elemi és baleset-élet és járadék biztosítótársaság.

\  an szerencsém ezennel tudatni, hogy főiigynökségUnket 
Pécsett és vidékére kiterjedőleg

L A U B E R  R E Z S Ő  ur
P é c s i  la k ó sra , M á r ia -u tcz a  4 3 .  sz.

ruháztuk át, és neki lehetővé tettük, hogy a t. ez. közönségnek a 
szolid kivánalmaknak megfelelő minden kedvezményt nyújthassa

a magyarországi képviselősége

H o rn .
icoococooccccccccccoccoocooopp

Nyomatott Taizs Józse' könyvnyomdájában.

Pályázati hirdetmény.
Baranyavár. Monostor, Ivándárda és Benge községek szövetkezetéből 

álló, Baranyavár székhelylyel biró

b a r a n y a v á r i k ö r o r v o s i
állomás, leköszönés folytán megürülvén, ezen állomásnak az 1886. évi XXII. 
t. ez. 72. és 73. §-a alapján, választás útján leendő betöltésére ezennel pályá
zat nyittatik és választási határnapul f. é. márczius hú 23-ik napjának reg
geli 10 érája Baranyavárra a körjegyzői irodába kitüzetik.

A körorvos évi fizetése 300 frt és a körön belől a meghatározott láto
gatási- és fuvardíj, illetve természetbeni fuvar.

Felhivatnak a pályázni szándékozók, miszerint az 1876. évi XIV. t. ez. 
143. és 144. §-a, illetve az 1883. évi I t. ez. 9. §-ában körülírt minősítésüket 
igazoló okmányaikkal felszerelt kérvényeiket, folyó hó 21-éigalulirott hivatal
hoz, annyival is inkább nyújtsák be, mert az ezen határidőn túl érkező kér
vények figyelembe vétetni nem fognak.

Dárda, 1889. márczius hó 6-án. S o f l  K á r o l y ,
főszolgabíró.

fi

fi

•K
*

Hogy igen tisztelt vevőim igényeinek minél inkább megfelelhessek

a  pellérdi uradalom tejárulásán kívül

a görcsönyi uradalom tejárulását is
megszereztem

I azon helyzetben vagyok, hogy a legkitűnőbb minőségi! hamisítatlan 
tejet zárt palaczkokban házakhoz szállíthatom

literjét 8 krjával számítva
úgy télen mint nyáron

Mély tisztelettel

S c h e i b n e r  J.
fűszerkereskedő-


