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PERCZEL és CZIRER
a honvédelmi tárcHa-ügyeben.

Pécs s/ab. kir. város országgyűlési 
képviseltje: P e r c z e l  Miklós és a begy 
háti járás országgy. képviselője : dr. C z i- 
r e r  Ákos a honvédelmi tárcza tárgyalásá
nál tuult pénteken nagy hatással beszéltek 
a kép visel tba/. bán Minthogy a lővárosi
lapok csak kivonatosan közölték a jeles 
beszédeket, hogy olvasójuk egész teljes- 
segébeu olvashassák, dac/.ára lapunk s/.ük 
teréuek, egész terjedelmében közöljük a 
beszédeket.

P e rcze l M ik lós: T . ház! (Hall
juk ! Halljuk!) A nemzet középületének 
adott kit'ejezést a képviselőház, uiidöu éveu- 
ként egyhatigulag megszavazta a honvéd
ség költségvetését. Az a tekintélyes párt, 
mely ez alkalommal meg nem szavazza, 
most is csupán a t. j. alaki hibái miatt 
utasítja azt vissza. Mert niucsen sem kö
zöttünk sem e hazában magyar ember a 
ki ezen ucmzeti intézméuy fejlesztésére a 
legnagyobb áldozatokat meghozni vona
kodnék. ( I g a z !  Ú g y  v a n !  a b a l  és 
s z é l s ő  b a l o l d a l o n ! )

A honvédség szervezetében már is 
elért eredmény beigazolta, hogy a uem- 
zetuck midiói épp oly lelkiismeretesen mint 
czélszerüeu lettek felhasználva. De bebi
zonyította azt is, bogy a ucm/.e'i szellem 
a katonai intézményekben épp oly szük
séges elem, mint a fegyelem és a kikép
zés tökélye.

Elismerem, hogy a honvédség kikép
zésében elért téuves eredmény első sorban 
bouvédelmi kormányunk és a honvédség 
derék tisztikarának érdeme. De bizon me
rem állítani, hogy ily sikert, oly rövid idő 
alatt, aránylag oly csekély költséggel soha 
el nem ért volna a nemzeti szellem uél- 
küi, melv honvédségi intézményünknek 
alapját képezi.

Ezen kézzelfogható tényekből merített 
tapasztalás késztet tehát, bogy a közös 
hadsereg kiegészítő részének, a magyar 
hadseregnek nemzeti alapon leendő újjá 
szervezését, nemcsak mint elvitázbatlan 
jogos, uemcsak mint specziális magyar, 
hanem mint egyúttal jó közjogi politikát 
is minden alkalommal szorgalmazom. (H e 
lyeslés befelöl.)

Lehet a b. in. ur ezúttal is a régi 
elcsépelt ijesztgetéssel fog clöállani, mily 
veszélyes volna a külpolitika jelen állásá 
bán a közös hadseregnek mostani szerve
zetét megbolygatni.

Enuek azonban csak akkor volna 
helye, ba találkoznék oly rövidlátó poli
tikus, a ki az óhajtott átalakítás rögtön
zését sürgetné. De hát ezt sem e házban 
sem azon kívül seuki sem teszi, még azok 
seui kik önálló magyar hadsereget köve
telnek. (Helyeslés belfelöl.)

Igen is. én és azok is, a kik a két 
állam között feuualló törvényes közjogi 
kapocs követelményei elöl kitérni nem 
akarnak. A véderő közösségének épen- 
tartása mellett a közös hadsereg magyar

részének teljes magyar jelleggel felruhá
zását tüztttk ki ugyan őzéiül, de egyelőre 
csakis oly javaslatokat tettünk mindig, 
miliőket e czél fokozatos elérésére szük
ségesnek tartottunk Különben ily nagy re
form techuikai nehézségei a rögtönzés 
lehetőségét amúgy is kizárják. A létező 
reudszer megbolygatásának félelme tehát 
vagy üres agyrém, vagy ezélzatos ürügy. 
( Ig a z ! Úgy van baltelöl.)

Nagy hibát követett cl a többség, mi
dőn a véderő vita alkalmával beterjesztett 
bizony igen szerény határozati javaslato
kat leszavazta. Nagyon hibázott a kor
mány is, bogy útját állotta azokuak, midőn 
hazafiság épp úgy mint a józan politika 
világosau arra utalva, bogy önmaga kez
deményezze a szükséges reformokat, maga 
vegye kezébe azoknak fonalát, maga szabja 
meg azoknak az általa I gjobban ismert 
bel és külpolitikai helyzetnek megfelelő 
fejlődési egymásutánját. (Helyeslés bal
felöl.)

Nem fogom ezúttal ismételni azokat, 
amik a nemzetnek c/iránybani jogáról oly 
gyakran elmondattak. Hogy egy nemzeti 
hadsereg az államiságnak nélkülözhetlcn 
feltétele oly átalánosau elismert igazság, 
melyet bebizoayitaui telesleges. Nálnnk 
pedig még nagyobb fontossággal bir, mint 
egyebütt, mert nemzetiségünk konszolidá- 
eziója érdekébeu arra mulhatlanúl szüksé
günk vau. (Igaz ! Igaz ! balfelöl.)

Nem félek éu attól, hogy bárki a 
magyar katonát aikotmáuyellenes czélokra 
vagy éppen az alkotmány elnyomására 
felhasználni képes legyeu. A történelem 
megmutatta, bogy ha akadtak is árulók a 
magyar katonák között, az alkotmáuyt 
sóba sem magyar katonával uyomták el, 
még akkor sem, mikor a magyar katona 
csupáu zsoldos volt. A magyar katona 
uiiudig rendiibctlen hűséggel szolgálta tör
vényes királyát, (Úgy van ! Úgy van bal
felöl) soha sem tagadta meg »z  engedel
mességet koronás királyának. De esküje 
csakis ilyenhez kötötte, köti most is. A 
nem koronás fejedelem iráuti hűséget ha
zaárulásnak tartotta mindig és bizouyára 
a niostaui hadsereg, mely maga a nemzet, 
ezentúl is anuak fogna tartani. (Helyeslés 
balfelö l)

De hát kérdeni, szabad-e eszélyes 
politikusnak oly állapotokat, oly intézmé
nyeket fenntartani, ápolni, melyek mellett 
a kötelességek összeütközése nem tartozik 
a lehetetlen-egek sorába? (Helyeslés bal
felöl.) Melyek magokban hordják a koro
nára és a nemzetre egyaráut veszélyes 
válságok csiráját? (Helyeslés a baloldalon.)

Nem is egyéb, mint alig megfogható 
iufalsitáczió az, hogy uiég most is talál
kozik politikns, a ki a diuasczia biztonsá
gára, a két állam közti kapocs és a nagy
hatalmi állásnak fenntartására a közös 
hadsereg jelenlegi szervezetének épentar- 
tását feltétlenül szükségesnek tartja. A 
koronás magyar király nem szorult soha 
nem is fog szorulni pretoriánus hadakra.

I
(Tetszés a bal- és szélső baloldalon.) Mig 
a törvényt és alkotmányt tiszteli nem csak 
a katona, hanem miuden polgár miudeu 
erejével védeni fogja a trónt. (Ig a z ! Úgy 
vau balfelöl.)

A két állam együtt tartásáuak fő
kapcsa maga a dynastia, de ezentúl a 
kölcsönös biztonság és az a temérdek kö
zös érdek, mely a százados együtlétböl ter
mészetszerűen fejlődőit. (Helyeslés balfelöl.)

A két állam nagyhatalmi állásának 
biztosítékát kétségtelenül első sorban egy 
nagy, jól szervezett hadsereg képezi. De 
Bécsbeu annyira beleélték magokat a ieu 
álló reudszer változbatlanságába, hogy ueui 
is tudjak elképzelni egy más rendszer le 
hetöségét mely a régi rozoga rendszert 
pótolhatná.

Pedig hány keserű tapasztalás bizo
nyította be a feuálló rendszernek elégte
len voltát a diadalnak emberileg lehetséges 
biztositlatására. Hiszen tapasztalhatták bogy 
az áltatok oly nagyra tartott és gondosan 
ápolt testületi szellem az az ésprit du 
corps is csak a tisztekig hatott, de a le
génység soraiban ismeretlen vagy meg 
uem értett tényező. A megszokottsággal 
járó iudoleuezia képteleuné teszi őket 
aunak megértésére, bogy a legjobbau fe
gyelmezett, szervezett hadsereg csak gépe
zet, mely legyen bármily haszonvehetö 
élettelen test, ba hiányzik benne a hazafi- 
sag szelleme. (Helyeslés és tetszés balfelöl.)

Bizonyosau megtörtént minden a mit 
pénzzel és hadi tudománnyal a közös had
sereg barczképességének emelésére és 
fokozására teuni lehet. Hiszem sőt tndom, 
bogy a közös hadsereg minden alkalom
mal meg fogja tenni katonai kötelességét. 
De ha a kötelesség érzete mellett egyéb 
uem lelkesíti, miudig hátrányban lesz oly 
seregekkel szemben, melyeket a hazafiság 
és nemzetiség szelleme hevít és lelkesít. 
Nem akarom feszegetni, van-e ilyen szel
lem a mi közös hadseregünkben. De ba 
valaki, úgy bizonyára mi a 48-as barezok 
rokkautjai egész illetékességgel tanúskod
hatunk az ilyen szellem szükséges volta 
mellett. 48-ban a jelenlegihez hasonló szel 
lemü osztrák hadsereg állott velünk szem
ben, volt akkor is kitűnő vitéz tisztikara. 
Szervezete, felszerelése helyes és tökéletes 
volt, szambán is fölülmúlta hadainkat és 
még sem volt képes legyőzni sokban na- 
gyou fogyatékos, de bazafiságtól lelkesült 
seregünket. A  mi ajkaiukról tehát az ilyen 
szellem szükségének hangoztatása uem 
pbrázis, minőnek szeretik sokau feltüntetni, 
bauem élő tanúságokon alapított tény.

Ily  tények erejénél fogva merem is
mételni a mit már más alkalommal is ál
lítottam, bogy csak akkor lesz igazán 
erős teljesen meghízható diadalképes had
seregünk, ha a'közös hadseregnek fekete 
sárga zászlós osztrák része mellett, ott 
tog állni a baromsziuü zászlós magyarúl 
vezcnylett magyarúl szervezett magyar had
sereg. (Élénk helyeslés a szélső bal
oldalon.)

Ez nem foguá veszélyeztetui a had
sereg közösségét, csak reálisakká tenné a 
csapatokat egybefüző kapocsot, csak ebben 
fejlődhetnék ki egy egészséges testületi 
szellem és bajtársi viszony, mely a hűség 
és vitézség nemes versenyébe helyezné 
mindeu ambiczióját.

Van azonban még egy másik nagyon 
fontos ok a miért nékünk sürgetőn köve
telnünk kell hadseregünk magyarosítását. 
(H alljak ! Halljak !)

Ezeredik évét éljük állami létünknek, 
de nemzetiségünket teljesen consolidáltnak 
még most sem tarthatjuk. Elodázhatlan 
kötelességünk minden intézményünket ezen 
életbe vágó czél szolgálatába reudelni. 
Ezen intézmények között a magyar had
sereg talán a legfontosabb, nemzetiségünk 
és evvel államiságunk konsoiidácziójának 
kiszámitbatlan előnyére válnék a z ; sőt azt 
e nélkül befejezettnek nem is tarthatjuk.

Valóban alig lehet megfogni, bogy az 
osztrák államférfiak éppen most mikor az 
osztrák tartományokban a felkorbácsolt 
nemzetiségi és tartományi aspirácziók oly 
nagy hullámokra vertek fel, nem akarják 
megérteni, hogy egy mind államiságában 
mind nemzetiségében teljesen tömör ma 
gyár ország mind a dynastiára mind Ans- 
triára nézve valóságos életkérdés.

Éppen nékiök kellene mindeut elkö
vetni ezen nem csupán magyar hanem 
kiválólag közös érdekű czél valósítására, 
nem pedig makacsul ragaszkodni a német 
szervezetű és szellemű hadsereghez és an
uak erre alapitolt egységéhez, mely vál 
ságos időkben soha sem állotta ki a tűz- 
próbát, mert uem volt benne reálitás, egy 
mesterkélt állapot volt mindig, melyei csak 
magokat ámították.

Ismeretlen ma még előttünk miként 
vélekedik e kérdések felett maga a feje
delem. Még nem volt alkalma parlamen
táris úton nyilatkozni, mert a többség és 
a kormány megakadályozta, hogy azok 
konkrét alakban elébe terjesztessenek.

Magok a miniszierek e felöl soha ha
tározottan uem nyilatkoztak, ba csak au
nak uem vesszük a bonv. m. urnák egy 
uála járt küldöttségnek adott válaszában 
foglalt ama szót, bogy ilyesmivel a felség 
elébe lépni sem merne. (Derültség a szélső 
baloldalon.) Alig hiszem azonban, hogy a 
bonv. ui. úr ezt igy mondotta. Mert ilyest 
mondani nem szabad alkotmányos miniszter
nek, a kinek kötelessége merni mindig és 
mindent a mit a nemzet érdeke követel.

És én nem is azt kifogásolom a kor 
ináuyban, bogy a nemzet jogos óhajainak 
érvéuyt eddig nem szerzett; hanem azt, 
hogy a szükséges előintézkedéseknek is 
bevágta útját, bogy meggátolta azoknak 
parlamenti útou ö felsége elébe járását és 
nem nyújtott alkalmat a királyi akarat és 
szándék nyilvánítására. (Úgy van! a szélső 
baloldalon.)

De hát éu addig mig e felett a trón 
részéről határozottan tagadó választ nem 
nyerüuk, szívósan ragaszkodom azon bi

temhez, hogy ezen nehéz kényes kérdés a 
nemzet óhajaival egyezőleg ö felsége be 
leegyezésével és segélyével lesz megoldva. 
(Helyeslés és tetszés a szélső baloldalon.)

Meg vagyok győződve, bogy ha kor
mánynak azonosittatá magát a nemes óha
járól, nem volna nehéz ő felségét meg
győzni, hogy azt a dynastia és a két állam 
érdeke egyaránt keveseli. Ez az a feje
delem, a ki csak nem rég, araikodásának 
40 ik évfordulója alkalmával a nemzet ér
zelmei iránti tapintatos kíméletnek oly pá
ratlan jelét adta. Kinek minden tette bi 
zonyitja, bogy hosszú viszontagságos ural 
kodása alatt tanult is, feledett is, nem fog 
akadályokat gördíteni a nemzetnek épp 
oly jogos mint politikailag szükséges kö
vetelései valósítása elé. (Helyeslés a szélső 
baloldalon.)

Ebben a bitben és reménységben kö
vetkező határozati javaslatot vau szeren
csém beterjeszteni: (H alljuk!)

„Utasítja hát a bonv. minisztert ille
tőleg az egész minisztériumot, hogy az 
országbau létező katonai iskolák, a ma
gyar nyelvnek miut tannyelvnek fokozatos 
behozatalára, továbbá egy magyar katonai 
akadémiának az országban leendő felállí
tására nézve a szükséges törvényes lépé
seket baladék nélkül tegye meg, és ezek
nek eredményéről a házat mielébb érte 
sitse.u (Élénk helyeslés a bal- és a szélső 
baloldalon.)

A költségvetést elfogadom.

M a  d a r á s z  J ó z s e f  jegyző : Czi- 
rer Á k o s !

C zirer Ákos :T . ház !<Halljak ! Hall
juk !) Mindenekelőtt kijelentem, bogy Per
czel Miklós t. képviselőtársam baiározati 
javaslatát a magam részéről őszinte öröm
mel üdvözlöm, s azt a legmelegebben pár
tolom, miut olyant, a melynek létrehoza
tala elhatározó lépést jelent a nemzet 
jogos óhajtásainak és_ jogos aspirátioinak 
megvalósítása felé. (Élénk a helyeslés a 
szélső baloldalon.)

T . képviselőbáz! A bonvédélmi tár
cza költségvetésének pénzügyi oldalával 
ezúttal nem foglalkozom, mert készséggel 
elismerem, bogy kevés olyan országos intéz 
ményünk van, amelynél az intentiv hala
dás észlelhető je le i a rendelkezésre álló 
anyagi eszközökkel helyesebb arányban 
állanának, miut ahogy ez a magyar hon
védség katonai fejlődésében mindnyájunk 
örömére tapasztalható. (Úgy vau! szélsöbal- 
felöl.)

Beszédem kiindnlati pontját, tehát nem 
a költségvetés adatainak bírálását, bauem 
egészen más szempontokat választottam 
Alapeszméje gyanánt pedig azon uemauy- 
nyira az én pártállásomból mint inkább a 
magyar honvédelmi intézmény természeté
ből folyó tételt állítom fel, hogy mineku
tán a 67. kiegyezést követő idők törvény
hozása, a magyar honvédség nemzeti je l
legét és katonai rendeltetését bizonyára fou- 
tos közjogi okokból sarkaltatva állapította 
meg, úgy, ahogy az 1868 bán megtörtént:

T Á R C Z A .

Farsangi történet.
Leánynézöbe indultam a farsang első 

napjaiban. Hogy bova, azt még magam 
sem tndom. Elég az hozzá, miut ily eset
ben mar szokás, tetütöl-talpig kisubiczkol- 
tani, kikeféltem, kikeuegettem magamat s 
indultam Sásdig, még pedig per pedes 
apostolomul.

Jóval előbb érkeztem meg, mintsem 
a vonat megérkezendő s egy perez uiulva 
indulandó volt, felkerestem tehát Pali ba
rátomat, bogy a leánynézöi teedökröl, kö
rülményeiről magamat bővebben informál- 
tassam

Megbíztam benne, hisz már 13 eset
be i kikosarazták, 14 ik esetben ugyan 
nyakábau marad a bájos Zsellácska, de 
csak 13 napig tartottak a mézes hetek 
(inkább uapok) s a 14-ik napon már mind 
kelten válópört indítottak, különböző ér
vekkel egymás ellen.

Arauyos ember volt az én Pali bará 
tóm Kérdezte is, van-e már választottam; 
mire én nemmel feleltem. Brávó, pajtás! 
biztatott Pali barátom. Ezzel kivett zsebé
ből egy arczképet s ezen szavakkal nyujtá 
ó ! . tetszik?! Megnéztem élűiről, hátulról, 
felüliö), alulról s nagyon, de nagyou 
megtetszett. Mintán már miuden oldalról 
alaposan megvizsgáltam, megbíráltam, ün
nepélyesen ki is jeleutém, bogy ez bi
zony tetszik.

Hát csak i'ttyöl a masina s én bacsót 
■em véve Pali barátomtól, rohantam az 
indóbáz felé. Szer«ncsémre még kaptam 
jegyet. A megvásárolt zóuajegygyel ismét 
ki a/, útra rohantam Pali barátomat ke
resve.

Hogyan, bogy nem, azt a bizonyos 
arczképet elfeledtem visszaadni s még 
most is a markomban szorongattam.

Gliu gling, glin-gling, glin-gliug, fü
tyül, sípol, trombitál, mehet! s ismét csak 
rohautam a már megindult vonat után és 
szerencsémre be is kerültem egy —  n ő i 
k u p é b a .

Most vettem csak hasznát, hogy még 
sibedor koromban is a legmagasb nyár
fákról szedtem a madártojást.

Hanem dobhártyámat annál uagyobb 
veszély fenyegette. Egyszerre három ezu- 
korkás torokból nyilait fülem i.c egy bor
zasztó : j ö j j !

Lovagias ember létemre azouual bo
csánatot kértem mind a bárom nagysám 
tói. Megmagyarázva sietségemet. Legna
gyobb örömömre készséggel megbocsátot
tak s megengedték, hogy a legelső állo
másig az ő társaságukban zónázbatom. Sőt 
midőn azt is kijeieuteitem, bogy l e á n y 
á é  z ő  b e  m e g y e k ,  majd hogy össze 
nem csókoltak. Tessék elhinni, nem szo
kásom füllenteni.

Miudhárom utitársnőm valamiben ha
sonlított egymáshoz. Kaczérok, de szere
tetreméltók voltak. Éa oly ismerősnek tűnt 
föl, kivált az egyik.

Nem vagyok bőbeszédű s igy hamar 
kifogytunk a beszélgetésből. Egymást néz
tük Egy hármat, három egyet.

Egyszerre komor sötétség lett szemem 
előtt, de ngyanazou pillanatban ugyancsak 
három torokból reprezentált hatalmas si
koltás harsogá túl a vonat dübörgését.

Az abaligeti alagutban voltunk.
Véletlenségből eszembe jutott az 

ugyancsak véletlenségből elcseDt arczkép. 
Szerelmes voltam bele. Elővettem, s egy 
hatalmas csókot ezuppautottam rá. Mind
azonáltal nem szokásom nyilvánosan csó- 
kolódzni. |

És harmadszor is fülharsogtató jujjok | 
reszkedtelték át a budapesti Török József 1 
túdná, hányféle illatszer által át meg át J 
szagositott levegőt. I

—  Zsella ezt nem hittem volna!
—  Te  Irén, itt előttünk ? !
—  Ne is tagadd Maliid.
Ismét világos lett. Kiértünk az alag

útból.
—  Uram, ön megcsókolta Irént!
—  De kér . . .  De nem engedtek szó

hoz jutnom.
—  Igeu, önt Matild megcsókolta. És 

még tagadja ?!
—  De kérrem . . . .
—  Hiába ön Zscllát sértette meg. 

Ezért bűnhődni fog.
Jesszus Krisztusom! hát bizouy eltar

tott ez a gyöuyörltséges czivakodás vagy 
félóráig.

A z abaligeti állomást már észre sem 
vették bájos ellenfeleim. Hja, három nő 
egy férfi ellen.

Hiszem ba úgy tetszett volna pergő 
nyelvű atitársnöimuck, akár mind a hármat 
össze-visszapusziztam volna.

Alig állt meg vonatunk Bükkösdön, 
máris a konduktor utáu kiálltoztak ellen- 
teleim.

— Kérem kedves konduktor, ez a to
lakodó itt, s ezzel rám mutatott Zsella 
nassám, —  miuden beuső viszony uélkül 
megcsókolta bugáim egyikét. Kérem öt 
el . .  . ki . . .  — ismét rám mutatva — 
hagyjon el minket.

—  Ez gyalázat! Ezen ur ép Zsellát 
csókolta meg.

—  Gyalázat!
—  Hah!
— Megboszulom magamat.
S ez —  ba úgy tetszik csetepaté — 

eltartott volna akár Pécsig, ba konduktor 
uram „vasntyi“ tapéntaltal közbe nem szól.

— Szabad kérdenem, kinek volt ezen 
árral karambolja. Szigora vizsgálatot fogok 
indítani, minthogy a karambolás csakis 
a vasúti személyzetnek van megengedve.

—  Nem én, Zsella.

—  Én sem, Irén volt.
—  De , sak én tudom, Mátild volt.
—  Látom —  feleié ünnepélyes, hiva

talos positnrába helyezkedve Baross ő 
kegvelmessége tiszte —  igy semmire se 
megyek. K it csókolt meg Uram?

—  Igen sajnálom, de mint most, úgy 
már félórával ezelőtt is felel'em volna je 
len kérdésére. Én biz csak ezen arczké
pet csókoltam meg. És bogy szavaimat 
be is bizonyítsam, kivettem oldalzsebemböl 
a kérdéses arczképet.

Mint a villám, kikapták kezemből s 
hatalmas kaczajra fakadtak.

—  Hisz ez te vagy Zsella! a te arcz- 
képed.

— Nagyszeiü!
—  Megbocsátunk!
—  Én is.
—  Én is.
— No ba úgy van kedves kisasszo 

nyok, akkor kár volt ennyire kisiklani a 
jóbarátSágból; feleié a konduktor s azzal 
otthagyott bennünket. Én meg ismételten 
bocsánatot kérve, vissza követeltem arcz- 
képemet vagyis jobbaumondva barátomét.

—  De nem adom ám, csintalaukodik 
Zsellácska,

— Hisz az én . . .
—  De már mégis csak az én arcz- 

képem ez. Dejsze nem adom vissza.
—  Elindulásom előtt kaptam Pali ba

rátomtól megtekintésre s történetesen uál 
lám maradt.

—  K itől? Ah tudom. Fivéremtől.
—  Fivérétől ? már engcdelmet kérek, 

de az én Pali barátodnak tudtommal niucs 
buga.

Egy szó mint száz, biz én meg Zsel 
lacska csakhamar bizalmasan csevegtünk 
mig Irén és Matild az ablakon hajoltak 
ki. Az idő nagyon gyorsan mnlt s csak
hamar Pécsett voltuuk. Zsella, Pali bará
tom tnlajdonát, emlékül nekem adá s mi

dőn elváltunk meg kellett ígérnem, hogy 
másnap meg fogom látogatni.

El is nieutem másnap s igen előzé
kenyen fogadtak. Csevegniük, mulattunk, 
stb. stb. Harmadnap is meglátogattam és 
uiár uem is gondoltam a leánynézésre.

Meg volt már a menyasszony is.
Mint ki dolgát jó l végzé, boldogan 

zóuáztam hazafelé. S a mint Sásdon ki
szállok, legnagyobb örömömre kedves Pali 
barátomat találtam az állomáson.

—  Szervas P a li! kiáltám vígan
—  Szalma-e vagy széna?
—  Se szalma, se széna; egy csókolni 

való szép mennyasszony.
—  Bravó ! Kérlek az a bizonyos arcz

kép, hisz tudod. Nálad van még?

—  Annak eredetic menyasszonyom.
—  Zsella?
— Nos, igen.
—  Gratulálok ! Isten veled !
—  Csak uem neheztelsz azért rám?
—  Ob dehogy, csak . . .
—  Csak?
—  Zsella volt . . .
—  Zselia volt?
—  A feleségem!
—  Zsella?
—  13 napig!
Se láttam, se hallottam, de rohautam 

haza Vaszarra per fedés apostolomul.
Meghűltem ! Influenzába estem !
Most már hál’ istennek semmi bajom, 

de megfogadtam, l-ször, bogy soha többet 
leáuynézöbe nem megyek, 2-szor, ha mégis 
mennék, hát soukitöl, még Laczi barátom 
töl sem kérnék tauácsot, mert hát őneki 
is volt már felesége, az igaz, bogy csak 
két hétig.

Albert István.
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ennélfogva az, ki a 67-iki kiegyezés és 
68-iki honvédelmi törvények alapján áll s 
ezekkel szakítani nem akar, e tárcza szá
mára oaak olyan költségvetést szavazhat, 
meg, mely nem működik oly czél szolgá
latában, amely a maga idején kétségkívül 
nemzeti védintézménynek tervezett magyar 
honvédséget eredeti rendeltetéséből kitör 
gatva a véderő másik alkotó elemével a 
hadsereggel egyre szorosabb kapcsolatba 
fttződő abba mintegy beolvadó pótlékká 
akarja alakítani, hanem amely költségve
tés s a neki alapnl szolgáló po itika a 
honvédséget oly irányban tndja és akarja 
fejleszteni, amely irányban haladva addig 
is, mig az önnálló nemzeti haderő hivatá
sát fogja betöhhetni életerős magvát képez
heti egy olyan nemzeti jellegű védszerve
zetnek, aminő nélkül állami önállásank 
épületét erős alapokon nyugvónak nem 
tekinthetjük. (Ugyvan ! a zsélsőbaloldalon.)

Mikor hasonló tárgyú kérdések vita
tása van e házban napirenden, nekünk, a 
nemzeti hadsereg szószólóinak rendszerint 
azt szokták szemünkre lobbantani, hogy 
mi nem Űzünk gyakorlati politikát, henem 
elérhetlen ábrándokat kergetünk; sőt egy 
nagynevű államférfin nemrég a magyar 
nemzeti hadsereg eszméjét is képtelenség
nek állította, kijelentvén egyúttal, hogy 
hiszik a magyar nemzet józan eszében, 
hogy a magyar hadsereg kérdését sem 
most, sem máskor napi rendre tűzni nem 
fogja. Ily  előzményekkel, ily lehangoló 
kritikával állva szemben, természetesnek 
fog látszani, hogy ha ma a honvédelmi 
tárcza költségvetéséuél a honvédelmi intéz
mény rendeltetéséről szólni s az ennek 
betöltése felé vivő lépésekkel foglalkozni 
akarok, nem fogok pártállásom sánczai 
mögé vonulva farkas szemet nézni az ellen 
táborral, hanem lehetőleg oly területre fogom 
a harczot átvinni, amely közös érintkezési 
poutokat képes nyújtani. S azért, hogy 
számoljak az 1867. kiegyezés örök érvé
nyét hirdetőinek azon felfogásával, hogy 
a monarchia két állama kölcsönös védel
mének a közös véderő, mai szervezésében, 
egyaránt érdekében áll, s mindkettőnek 
védelmi igényeit is a lehető legjobban ki
elégíti: reáhelyezkedem ezúttal azon alapra, 
a melyen 1868-ban a törvényhozás a hon
védségről szóló törvényt megalkotta, s e 
felfogásból kiindulva fogok a honvédelmi 
intézmény ügyéhez bozzászólani. (Halljuk! 
(.Halljuk ! szélsőbalfelöl.)

Kezdenem kell annak konstatálásán, 
hogy a magyar honvédséget felállítása ide
jén, azon faktorok, melyek létrejöttében 
döntő szerepet játszottak, minő jellegű és 
rendeltetésű intézménynek tervezték; vizs
gálnom kell aztán, hogy történt-e fejlődé
sében ebből az irányból eltérés, s ha igen 
más irány fe lé ; kutatnom kell végül, hogy 
az intézmény, ma érvényben álló lényegé
ben s jelen formái között mennyiben felel 
meg a tervezői előtt lebegett specziális 
rendeltetésnek ? (Halljuk ! Halljuk !) A vizs
gálódás végösszege adja meg aztán a mér
leget, melyuek egyik oldalán a czélok elé
résére átengedett anyagi és az elért ered
mények állanak, s e kettőnek egymáshoz 
való viszonya, kell. hogy szabályozza ma- 
guuktartásat is az intézmény számára kért 
előirányzatoknak el vagy el nem fogadása 
tekintetében.

Azt talán szükségtelen hozzátennem, 
hogy szavaimat tisztáu az intézmény iránt 
érzett igaz rokonszenv adja ajkaimra s 
igyekezni fogok ezért kerülni miudazt, a 
mi keserűséget szülhetne, bár azt tartom, 
hogy a maga helyén kimondott őszinte 
szó kevesebbet árt az ügynek, miiit a jó 
akarata kendözés, melylyel szépség-hibá
kat elpalástolni igen, de komoly bajokat 
orvosolni nem lehet. ( Ig a z ! Ügy van ! 
szélső balfelöl.)

Ha jól akarok építeni, mély alapot 
kell raknom; s ez késztet arra, hogy egész 
azon időig visszamenjek a múltba, mely
ben a honvédség, mint uj szervezet élet 
működését megkezdette s e helyen azt 
kell vizsgálnom, hogy az akkori irányadó 
férfiak felfogása szerint a magyar honvéd
ség mily czélok szolgálatára szerveztetett.

A ki az 1867 diki kiegyezés utáni idők 
történetét, és a honvédség felállítása ide 
jén szerepelt nevesebb államférfiak tényeit 
és nyilatkozatait ismeri, az igazat fog ne
kem adui, ha azt állítom, hogy minálunk 
a honvédséget mindeuki kezdettől fogva 
uem a közös hadsereg szurrogátumának, 
(Igaz ! Úgy vau ! szélső balfelöl) nem is 
a poros Laudwebrrel egyértelmű, hanem 
egy egészen sajátos intézménynek tekin
tette, a melytől megkívánható, hogy kiváló 
katonai tulajdonságai mellett a nemzeti 
jellegnek folytonos éber ápolásábau is ki
tűnjék. (Éiénk helyeslés szélsőbaloldalon.)

Hivatkozhatnám e tekintetben a leg
előkelőbb tanúra az akkori miniszterelnök 
urra, de azt tartom, erre szükség nincsen, 
mert e tekintetben alig van köztünk véle
ménykülönbség, s ezért elég lesz, ha a 
mondott államférfiunak csak egy, e ház
ban tett nyilatkozatát említem föl (Hall
juk ’ Halljuk! mely szerint az 1868 bán 
felállított magyar honvédség kibékítő kom- 
promissum müve volt, vagy az akart lenni, 
azon két egymással homlokegyenest ellen
kező áramlat között, mely az első véderő 
javaslatok előterjesztését megelőző tanács
kozásokban felmerült. Ezen áramlatok 
egyike a véderőt régi alapján akarta fen- 
tartani s a magyar honvédség felállításá
ban a monarchia végenyészetét látta. A 
másikba ellenben a hadsereg ketté válasz
tását sürgette követelvén az önálló magyar 
véderő szervezését. Ez ellentétek kiegyen
lítéséül (s ezt már én teszem hozzá), en
gedélyezték az akkor, csirájában persze 
nagyon gyarló intézményt, mely az akkori 
politikusok legtöbbjét ezzel elégítette ki

| nemzeti jelleg tekintetében s közülök töb 
| ben, mikor javaslatok elfogadásához mégis 

hozzájárnltak, nyíltan kijelentették hogy 
I azokat csak azért fogadják el, mert az 

idő szerint Bécsből az ott élő bizalmat 
lanságnál fogva több nem várható s ezt a 
most elérhető kedvező s vele a kiegyezés 
sikerét azért koczk&ztatni nem szabad, 
mert egyszerre mindent el nem érhettünk.

Andrássy Gynla gróf ismertetett nyi
latkozatából egy bizonyos s ez az, hogy 
azon magyar hocvé séget, melynek létesí
tésében neki jelentékeny része volt, ö sem 
tekintte sem a közös hadserog egyszerű 
folytatásának sem közönséges értelemben 
vett honvédségnek, miután egyébként alig 
szólhatott volna két ellentétes áramlat 
kiegyenlítéséről, a mennyibeu kompromja 
sumról csak ngy lehet sró, ha mindegyik 
fél enged és mindegyik kap valamit.

Hivatkozhatnám még más jeles politi
kus és katonai iró véleményére is, de azt 
hiszem a további hivatkozás teljesen fölös 
leges, hiszen a közelmúlt még annyira 
ismeretes előttünk, hogy nem kell attól 
tartanom, miszerint annak tényei a köztu
datból elmosódtak volna.

Csak egyetlen férfiú nyilatkozatát 
óhajtanám még előadni s azzal berekesz 
tem azon eszmekörnek ismertetését, amely 
a honvédség felállítása idején uralkodott 
8 azóta is tartja magát, ha talán hivata 
los körökben már kevésbé, de a közvéle
ményben mindenesetre.

Azt az általánosan vallott felfogást, 
hogy t. i. a honvédségét senki sem tekin
tette a közös hadsereg kiegészítő pótléká
nak, hanem különleges nemzeti jellegű 
véderőnek legpregnánsabbau fejezte ki egy 
ízben Holtán Ernő. Az ö nyilatkozata nem 
az 1868 iki véderő törvények tárgyalása 
idejéből való, hanem későbbi keletű, de 
ez a körülmény anuak jelentőségét csak 
fokozhatja, mert abból, hogy e kijelentés 
1875 végén majdnem általáuos helyeslés 
között hangzott el e házban nyilvánvaló, 
hogy annak tartalma 1868 óta a nemzet 
tudatában életben maradt, mert továbbá 
az azt kimondó f  rfiunak kiváló állása, s 
a Deák-párti kormányhoz való benső vi
szonyánál fogva, véleményét bátran hiva
talos nézetnek is mondhatom, ameuuyiben 
az ellen sem akkor, sem máskor óvás nem 
emeltetett, sőt kijelentése az akkori hon
védelmi miuiszter által belyeslőleg elfő 
gadtatott Jogosan lehet hát arra követ
keztetnem, hogy tényleg is ily vezető esz 
mék töltötték be 1868-ban is azon irány
adó férfiak elméjét, kik a honvédség szer
vezésében döntő szóval bírtak. De fokozza 
Hullán Ernő kijelentésének becsességét 
annak időpontja még azért is, mert a fú
zió után tétetett meg s kijelentésének he
lyeslése arra mutat, hogy 1875-ben a fú
zió kormáuya is hasonló nézeteket vallott 
magáénak.

Hollán Ernő említett nyilatkozatát 
1875 végén a honvédelmi költségvetés 
tárgyalása alkalmával tette meg, amikor 
Neményi Miksa, a többi közt, egy oly 
értelmű javaslattal állott elő, amely a 
honvéd intézuiéuy kiegészítésének módjait 
akarta megváltoztatni, s mely indítványát 
azon ismert mondattal is támogatta, hogy 
„hazánk anyagi szegénysége két hadsereg 
luxusát magának meg nem engedheti.11 E 
beszédnek benyomása alatt kelt fel Holláu 
Ernő s egy fénye** szóuoki rögtönzésben 
válaszolta Neményinek, a lehető legnyo
matékosabban kidomborított képét tárta 
eléuk azon gondolatnak, mely a honvéd
ség felállítása idején az arra hivatott fák 
torok elméjét elfoglalta. E b szédébeu 
egyebek közt a következőket mondotta: 
(Halljuk! Halljuk!) „A  magyar honvédelmi 
intézmény tervezésekor nem volt és nem 
is lehetett szó kétféle hadseregről, csakis 
kétféle rendeltetésről, mert — úgymond -  
katouai és pénzügyi tekintetek egyaránt 
követelik, hogy uem ugyan kettős, vagy 
kétféle hadsereget, de kétféle katonaságot 
tartsunk, és pedig rendesen kiképzett, 
minden katonai czélokra alkalmas, u n. 
álló sereget s aztán meg olyau csapatokat, 
melyeket a hadjáratok későbbi szakaiban 
előforduló feladatok teljesítésére alkal
mazni lehessen," s igy folytatja „a  hon
védség a modrn államban a defeusiv véd
erőnek nélkülözhetlen kellékét képezi," s 
végűi „a  magyar honvédség nemzeti ala 
pokon szervezésének egyik fő oka, hogy 
a közös hadsereggel szorosabb összefüg
gésben álló Lajtántüli állam részéről netán 
felmerülhető czentralisztikus törekvésekkel 
szemben ellensúlyül szolgáljon !" (Helyes 
lés szélsöbalfelöl.)

Bölcs szavak, melyeket akkor azok 
is nagyon helyeselték, kik azóta sokban 
másként cselekszenek. (Igaz ! Úgy van ! 
szélsöbalfelöl.) De erre azt kaphatnám 
válaszul, hogy azóta a viszonyok nagyot 
változtak. És jelesül, hogy a szomszédos, 
részint szövetséges, részint csak barátságos 
nagyhatalmak példátlan fegyverkezése oly 
kötelezettséget rótt reánk, mely elől kitér 
nünk nem szabad, ha hatalmi érdekeink 
és állami létünk biztosítékait gyengíteni 
nem akarjuk. És mondhatnák azt is, hogy 
a honvédség ezt az eredeti rendeltetését, 
melyet Hollán oly plastikusan fejezett ki, 
hasonlóképen a fenyegető külpolitikai vi
szonyok nyomása alatt volt kénytelen 
megváltoztatni.

A  kérdés ez oldalával most behatób 
bán nem foglalkozom, lesz majd alkal 
műnk arra a honvédségről szóló törvény
javaslat tárgyalásánál kitérni ezúttal más 
irányban óhajtok csak néhány észrevételt 
tenni. (Halljuk! Halljuk!)

A ki a honvédelmi intézmény tagad- 
batlanul nagy mérvű fejlődését figyelem
mel kisérte s nem hagyta magát annak 
bizonyos oldalú kétségtelen sikerei által

annyira elkábittatni. hogy ítélete az elfo
gultság, vagy legalább is az egyoldalúság 
felfogása alá eshetnék, az a fejlődésnek 
eme proczessosában, két nem egyenlő 
tempóban haladó elemet, két különálló 
törekvést fedezhet tel. A honvédség, ugyanis 
rendeltetésénél fogva véderő, de egyúttal 
nemzeti véderő is, tehát fejlődésében is 
két ágazatot kell megkülöuböztetai, egyik 
annak katonai oldala, a másik azon ered
mények összessége, a melyek fejlődésé 
ben a nemzeti jelleg megerősödésére vagy 
csorbulására voltak befolyással.

Azt a legnagyobb készséggel elismeri 
mindenki, hogy a houvédségi intézmény, 
annak katonai értékéről szólva a haladott
ságnak oly előkelő fokára emelkedett, 
hogy az ma már a hasonló viszouyok közt 
létező véderőkkel katonai használhatóságát 
tekintve, a versenyt fényesen kiállja.

Azonbau a mikor ezt örömmel konstatál
juk, sajnálattal kell bovallauuuk, hogy nem 
vagyunk azon szereucsés helyzetben, hogy 
annak nemzeti védelmi intézuiénynyé való 
fejlődésében is az előhaladás hasonló ör
vendetes jeleire akadhatnánk s azért e 
tekintetben ugyauazt a kitüntető bírálatot 
nem alkalmazhatjuk. ( I g a z .' Úgy van ! 
szélsöbalfelöl.)

S a mily mértékben megilleti az in
tézmény katonai becséuek ily magas szín
vonalra való emeléséért az elismerés azon 
tisztikart, mely csak a kötelességteljesités 
reudes mértékét túlhaladó önfeláldozó buz
galom segélyével tudta ezt a nevezetes 
eredményt létesíteni, s mely elismerésnek 
bár működésük uem ennek reményében, 
de önzetlenül történt, ez alkalommal is 
kifejezést adni kedves kötelességünk: (He
lyeslés szélsöbalfelöl.) ép oly kevéssé ir
ható akár e tisztikarnak, akár általán a 
honvédség katonai állományának rovására 
az a stágnáczió vagy visszaesés, mely az 
intézméuy magyar nemzeti irányban való 
fejlődésében tényleg észrevehető, s a mi 
figyelemm-l arra, liogv annak tejlesztése 
és ápolása a honvédségnek eredetileg ju
tott karakter lényegéhez tartozik, kétsze
resen helyteleníthető.

Távol áll tőlem, mint moudám, hogy 
ez utóbbiért a felelőséggel a kár magára 
az intézményre, akár annak, hogy úgy 
uioudjam couibalUus elemeire háritsam. 
Tisztek és legénység az intézet természe
ténél fogva követik azt az irányt, melyet 
a reáju v nézve törvény erővel biró felsőbb 
rendeletek eléjük szabuak, meghonosítjuk, 
ápoljuk, vagy levetik azt a szellemet, 
mely követendőnek előiratik, vagy a mely 
nek letevése felülről elrendeltetik. (Igaz ! ■ 
ügy van ! szélső balfelöl.) Hauem, ha oly 
intézkedéseknek akadunk uyomaira, a 
melyek az 1868-iki tervezésnek a nem
zeti jelleget, mint nélkülözhetlen feltételt, 
mint politikai szükséget megszabó rendel
kezéseivel szakítva a közös védelem ápo
lásának örve alatt az egységesítés mal
mára hajtják a vizet, akkor aztán annál 
inkább kell hibáztatnunk azon faktorokat, 
melyek az intézmény anyagi és szellemi 
előhaiadásának eszközei fölött rendelkez 
nek, mert csak ők lehetnek azért felelő 
sek, ha az iutézméuy nemzeti jellegének 
8 vele a kiegyezés tényleges tartalmának 
csorbulása idéztetik elő. (Helyeslés a szélső 
balon )  Hivatkoztam egy kiváló férfiú vé
leményére, ki a honvédségnél uernrég még 
tekintélyes állást töltött be. E  vélemény 
szerint, melyet az országgyűlés többsége 
eddigelé mindig magáénak vallott, a ma
gyar honvédség rendeltetése kűlümbüzött 
a közös hadseregétől és nemzeti alapon 
való szervezésének igen fontos közjogi 
okai valáuak, melyek valóságos alkotmány- 
biztosíték súlyával birkák akk >r s bírnak 
ma is csak úgy, mint anuak előtte. El
mondtam, hogy 1875 ben ez a felfogás 
volt uralkodó e házban, tehát szabad azt 
a nemzeti közvélemény feifogásauak tekin 
lenem, melyben mint miuimumban legalább 
annak meggyőződése uyilaikozott. Mi kö
vetkezik mai most ebből ? Először is az, 
hogy az azóta véghez vitt hivatalos té
nyeknek —  legalább reudes viszonyok 
között — ezzel ellcutétbeu államok nem 
volt s ma sem szabad ; s másodszor az, 
hogy ha mégis e felfógástól eltérve, a 
honvédség rendeltetésének átalakításához 
nyúlnak hozzá; enuek igen fontos, clbárit- 
hatlau okainak kell lennie; de a honvéd
séget akkor is csak úgy szabad eredeti 
rendeltetésétől eltérő szolgálatokra desti 
nálui, hogy e változtatás annak nemzeti 
jellegét érintetlenül hagyja. (Ig a z ! Úgy 
vau! a szélső balon.) A mi már most 
magát e honvédség katouai rendeltetésé
nek átalakítását illeti, tudom, hogy ezt a 
kényszerítő szükséggel szokták indokolni, 
elmundváu, hogy a mi 20 év előtt czél- 
szerünek látszott, nem helyes abhoz ma is 
mereven ragaszkodni, ha az a változott 
viszonyok keretébe többé bele nem illik. 
Van az ellenvetésben sok igazság: le ha 
mégis engedem azt, hogy a honvédség 
eredeti rendeltetését fenntartani ma már 
katonailag elítélendő ballépés volna, azt 
egyáltalán el nem ismerhetem, hogy a vi
szonyok fejlődése csökkentette volna an
nak szükségét, hogy a védelmi erők egy 
része uemzeti jellegében fenntartva, tovább 
fejlesztessék. (Ig a z ! Úgy van ! balfelöl.) 
Sőt erre ma s éppeu minékünk talán na
gyobb szükségünk van, mint ennekelötte. 
Azóta ugyanis Európának nem egy államé 
nemzeti államá tömörült, melyek mind
egyike büszkén mutat uemzeti hadseregére, 
mint önállásuk és nemzeti létük leghatá- 
lyoiabb biztosítékára. ( I g a z ! Úgy van ! 
balfelöl.) Talán minekünk ma már meg 
volna engedve, hogy nemzeti létünk egyik 
garantiájától könnyelműen megváljunk, ta
lán annyira kétségen kivül áll, a mi 
független állam ságuik általános elismer

tetése, hogy nincs szükségünk arra, hogy 
annak leghatározottabb je lei egyikét félté 
kényén megőrizzük s taláu a jövőben mar 
szó se lehet olyféle támadásról, mely nem
zeti önállásunk erőssége ellen azon oldal
ról intéztethetuék, a mely ellen Hollán 
Ernő minket a magyar honvédelmi intéz
ményben rejlő ellensúlyozó hatalommal 
felvértezettekuek hitt és állított.

Épen a jelen időkben, mikor minden 
nemzet a maga egyéniségének miudjobb 
kifejtésére törekszik, épen ma még sokkal 
inkább van szükségünk arra, hogy aggódó 
gondossággal őrizzük meg a még rendel
kezésünkre állók közül a legcsekélyebbnek 
látszó ismérvekét is, melyek, az állami ön
állás létezésére mulatuak. (Élénk helyeslés 
a szélső bal és baloldalon.)

S ennélfogva, ha már a honvédsere 
get jövőre a maga eredeti rendeltetésétől 
eltérő functiókra akarják felhasználni, a 
mi ellen annak, ki az újabb kor katonai 
intézményének fejlődését ismeri, kifogása 
alig lehet, tegyék ezt úgy, hogy o változ
tatás a honvédség nemzeti jéllegéuek a 
sérelmével ne járjon. (Helyeslés a szélső 
baloldalról.)

Pedig sajnos, az utóbbi évek tapasz
talatai után ítélve, egyre szembeszököbbeu 
nyilvánul azon törekvés, mely —  termé
szetesen megint csak a külpolitikai viszo
nyok mindenre alkalmas firmája alatt —  
a honvédség nemzeti jellegének csorbítása 
árán a közös hadsereggel való mind szer
vesebb kapcsolat és egyenlősítés felé visz, 
melynek vége a beolvasztásnál egyéb alig 
lehet (Ig en ! Úgy v an ! a szélső balon.)

E tendentiának legjellemzőbb tüuc 
leit, az uj honvédelmi törvéuyjavaslat tárja 
elénk, mely a nemzet törvényhozásának 
fentartott jogokból ismét uébáuyat elejt s 
igy azután uem csoda, ha a honvédelmi 
intézméuy ma már katonailag bármily elő
kelő magasságra emelkedett ,is föl, egy
úttal kifes/.itett vitorlái-kai siet a vé leírni 
erők egységesjiéscuek, hazánkon kivül so- ! 
kak által óhajtott, de magyar nemzeti 
szempontból épeu nem kiváuatos s a ki 
egyezést megalkotott férfiak által épeu 
nem tervezett végczélja felé. (Iga z ! Ügy 
van ! a szélső b iloldalon.)

És nehogy valaki vethesse szemünkre, 
hogy panaszkodunk talán a miatt, hogy a 
hogy a honvédség erkölcsi ismertetése oly 
körökbeu is terjed, hol az ezelőtt csak 
kicsinyléssel találkozott, mikor inkább ör
vendenünk kellene a fölött, hogy a hon
védség segédcsapat minőségéből a közös 
védelem coordiuált tényezőjévé löu elő
léptetve, a meunyiben ma már mozgósítás 
esetére a közös hadseregével azouos híva 
tás betöltésére fog alkalmaztatni, helyét 
pedig a defensiv véderőben a népfölkelés 
foglalja el, hát szükséges szemébe néznünk 
ennek a látszólag igen tetszetős érvelésnek, 
mely sok felsziuesen gondolkozónak ítéletét 
megtéveszteni képes.

Hogyne ! fogják talán sokan mondani, 
ez a telhetetlen ellenzék csak egyre aka
dékoskodik ; lám ! országvilág üuncpli hon
védségünk kiváló jelességeit, katonai hala
dását szakértők konstatálják s mi mégis 
iniudigcsak panaszkodunk, mintha a siker, k 
reáok hatálylyal nem is voluának. Koránt
sem. Mi ezen katonai téreu elért eredmé
nyeket érdemük szeriut megbecsüljük és 
méltányoljuk azou emberfölötti munkássá
got, melyet ezeknek elérése végett a tiszti
karnak ki kell fejtenie, mert közönséges 
kötelesség teljesítéssel ily eredmények 
elérhetők nem volnának. (Élénk helyeslés.) 
De a mikor ezt szívesen és ismételtei! el
ismerjük s azt is kijelentjük, hogy a hon
védtisztikar ez önfeláldozó buzgalmával 
egyáltaláu nem fér össze az a kicsinyes 
megkUlöuböztetés, mely a kötelességek 
súlyosabb mértéke daczára, őket érni 
szokta szemben hadseregbeli kollegáikkal 
s a mely egyenlőtlen mértékkel való mérés 
nemcsak az előléptetés körül, hanem a 
katonaságnak fenntartott kedvezmények 
osztogatásánál is nyilvánul, a hol a hon
védliszt egészen iudokolatlanul háttérbe 
szorul; hozzá kell tenuünk azt is, hogy a 
honvédségnek még oly kiváló katonai je 
lessége sem képes minket az aunak nem
zeti jellegén esett vagy eseudő csorbákért 
kárpótolni s a katonai fejlődés nagyfoka 
sem alkalmas arra, hogy a nemzeti jel 
légben való tévesztés hátrányait ellensú
lyozza. (Élénk helyeslés balfelöl.) Ez az 
oka annak, hogy az intézmény katonai 
sikerei sem képesek velünk azt a gyöke
res átalakulást megkedvelteim, mely a 
Hollán-féle uemzeti ellensúlynak hitt és 
alkotott magyar honvédséget a közös had
sereg kibővítésének tárgyává gyúrja által. 
(Élénk helyeslés balfelöl.)

Mert ha még e raugbeli előléptetés 
azt jelentené, hogy vele a honvédségnek 
20 éves küzdelme árán elért sikereiért 
elismerés nyujtatik, úgy az örömünkre 
szolgálna. De hát a dolog nem egészen 
igy all. Vau enuek egyéb magyarázata is. 
(Halljuk! Halljuk!) Ugyauis a bécsi ka
tonakörük már régóta érzik, hogy Európa 
örült fegyverkezési versenyekben immár a 
közös hadsereg hadi létszáma elégtelen s 
mert ennek emelése különféle okokból ez 
idő szeriut kivihetőnek uem látszott, azért 
egy más és elég olcsó expedienshez folya
modtak. Ez a megoldás a magyar hon
védség coordiuálásában nyilatkozik a kö
zös sereggel, a mihez azért nyúltak hozzá, 
mert e módon könnyű szerrel egy majd 
20,000 főre rugó sereget kapnak közvet 
len rendelkezésük alá, mely magyar pén
zen tartatik fenn és természetesen a kö
zös védelem érdekeit csak úgy szolgá 1 
landja mint, a közös hadsereg. Két legyet 1 
egy csapásra, kedvezui véltek vele a ma
gyarnak, emelvén honvédsége tekintélyét, * 
a mivel tán újabb áldozatokra is reá I

birhatónak gondolták s egyidejűleg Beg. 
szaporították könnyű szerrel a hadsereg 
hadi létszámát is, mely igy mar aztán 
nálunk is túlhaladja a bűvös milliót. Le
het, hogy mindkét czélt elérik, de ba a 
honvédség nemzeti jellegét asorbitják, úgy 
ez csak a közös hadseregnek lehet hasz
nára, de bizonyára érzékeny kárára válik 
azon nemzetnek, melynek önallása bizto 
tositékai ezzel is megint jelentékenyen 
megapasztatnak. (Élénk helyeslés a bal- 
felől.)

Pedig képzelhető e helyzetből más 
kibontakozás is. (Halljuk !) Lehetne lendi 
teni a honvédségen egyébként is, a mi 
nem járna nemzeti karakterének ily sé
relmével 8 ép úgy vagy még inkább le
hetne javára a közös védelem Ugyéuek is. 
Mert tessék elhinni, mi is beienyugoduauk 
édes örömest a honvédség katonai érté 
kének mindeu emelésébe, csak ne történ
jék ez a közjogi állás romjain. Hiszeu 
nem vetheti szemünkre senki, hogy az 
intézmény iránt kellő rokonszeuvvel nem 
viseltetnénk, fejlődésének eszközeit is miu- 
deukor készségesen megszavaztuk. De 
nemzeti jellegéből lealkudui uem engedünk 
s erre sem a közös védelem érdekében 
szükség uincsen, sem a kiegyezésnél fogva 
kötelezve nem vagyunk Fejlesszék a mi 
honvédségünket a nélkül, hogy lelépjék 
nemzeti bélyegét s mi is meghozzuk kész
séggel a szűk-égés áldozatokat, fejlesszék 
nemzeti irányban, a mivel erejct csak 
fokozhatják, a mely erőből, ha úgy ki- 
váuja a sors, a közös védelemnek is ki
juthat a maga része.

S azért jobban tennék az iráuyadó 
kormány-férfiak, ha iparkodnának vala- 
hára végkép kiirtani a bizalmatlansagnak 
azt a még mindig burjánzó mosolyai, 
melyuek, ha a múltban lehetett is magya
rázata, de ma már ez valóságos arczul 
ütése a nemzetnek, mely uyilt jeleméért és 
áldozatkészségéért ilyen sértő anachmnis- 
utasnál bizonyára egyebet érdemelne. (Úgy 
van ! ügy van ! a bal- és szélső balolda
lon.) Ha pedig egyszer lerázták azt a szel
lemi nyűgöt, a bizaluiatlausagot, akkor 
lehetetlen, hogy még tovább is habozza 
nak a magyar honvédséget abbau az 
irányban fejleszteni, a mely a katouai 
szeuipotokuak is a legjobbal! megleld, 
ellátva azt miudazou életszervekkel, melyek 
nélkül egy hadsereg csonka marad s ui. - 
lyek nélkül aunak működése soha kim. 
gitö uem lesz. (Élénk helyeslés a bal- és 
szélső baloldalon.)

És ha aunak, hogy a nemzet ezen 
auuyiszor sürgetett óhajtásai teljesülhesse
nek, valósággal csak is a költségek szem
pontja képezi az egyetlen akadályát, úgy 
moudják meg azt és én nem kételkedem, 
hogy a nemzet túlnyomó többségé egy oly 
hazafias nagy czél előmozdítására, minő 
a magyar honvédségnek tüzérséggel, Iá- 
borkarral, műszaki és egészségügyi csapa
tokkal való eliatása a kiváut költségeket 
készséggel megadja, (Igaz ! Úgy vau ! a 
bal- és szélső baloldalou.) a mivel nyerne 
a honvédség anyagi és erkölcsi erőben; 
hogy pedig ebből a közös védelemre va 
lanii hátrány származhatnék, azt talán csak 
senki se fogja állítani. (Helyeslés a bal- és 
szélső baloldalon.)

11a pedig nem pusztán a költség kér
dése képezi auna; akadályát, hogy a 
honvédség szükséges életszerveinek fa la 
kára birtokába jusson, hanem ennek egyéb 
okai is vaunak, nagyon kérjük, legyenek 
őszinték s mondják meg azt, (Úgy van ! 
úgy vau! a bal- és szélső baloldalon) hogy 
valabara szűnjék a bizalmatlanság s hogy 
a nemzetnek azou 300 éves küzdelme, 
mely boldogult báró Eötvös József szerint 
a 67-es kiegyezésben nyert állítólag be
fejezést, hogy ez a küzdelem, mely, ne 
tagadjuk, még mindig folyik, (Ig a z ! Ugv 
vau! a bal és szélső baloldalou) legalább 
a negyedik században ne c»ak papíron, 
de tényleg és béKével uyorjeu végei, nyer
jen ha lehet általánosan megnyugtató meg 
oldást. (Élénk helyeslés a bal- és szélső 
baloldalon.)

Volt szerencsém említeni, hogy az a 
tendentia, mely a véderötörvényben jutott 
kifejezésre a mely csúcspontját a honvédelmi 
köztörvéuyjavaslatbau eri el, oda van irá
nyozva, hogy a magyar honvédséget las
sanként kivetküztették ezen specziális nem
zeti jellegéből, a mely anuak lényegéh z 
tartozváu, alkotói által 1868-hau reá ruház- 
tatott s melyet elfngatásakor a most túl
oldalon ülők akkor iuneu miuimumnak 
jelentettek k i, hangsúlyozván egyúttal, 
hogy a nemzeti hadsereg eszméjéről le 
mondani uem szabad; s minthogy éu ezt 
az irauyzatot, bár katonai sikereit elisme
rem, nemzeti önallásuuk szempontúból 
hátrányosnak, a 67-iki kiegyezéssel és a 
68-iki konvédelrai törvénybe foglalt köz 
jogi elvekkel szemben pedig határozott 
közjogi visszaesésnek találom (Helyeslés a 
szélső bal«n ); s mivel ez irányzatban nem 
látok egyebet, mint arra való törekvést, 
bogy a magyar houvédség a maga iudi- 
viduálitásából kifordítva egyszerűen a kö
zös hadsereg létszámának szaporítása czél- 
jaból fejlesztessék, a nélkül, hogy uemzeti 
jellegéuek ápolására has >nió fordittatnék 
s mivel ilyen irányban mozgó politikánk 
támogatására a kellő eszközöket meg nem 
szavazhatom, ennél lógva a honvédelmi 
tárczakültségvetését se szavazom meg. 
(Éléuk helyeslés a bal- és szélső balolda
lon), annál kevésbbé, mert azon alkotmány- 
jogi scrupulusok, a melyek minket a múlt 
évben hasonló lépésre kéoyszeritettek, ma 
is épen ügy fennallauak, minélfogva meg 
vagyok bízva partom részéről is aunak ki
jelentésére, hogy a honvédelmi intézmény 
iránt táplált ösziute rokouszeuvüuk da



J*iiurfr 26-ér. , PÉCSI f ig y e l S* 4 ik uim.

ctára a fenforgó viszonyok közt a költ
ségvetést ezúttal meg nem szavazhatjuk. 
(Hosszas élénk helyeslés a bal- és szélső 
baloldalon.)

É v i Jelentés.
A „Barauyamegvei gazdasági egye

sület' mull vasárnap tartotta évi rendes 
közgyűlését. Az egyesület múlt évi műkö
déséről szőlő jelentés képezte a közgyű
lés első tárgyát, melyet lapunk mai szá 
máuak nagy elfoglaltsága folytán, csak 
kivonatosan közölli tünk.

Az elmúlt év folytán a nm. földmive- 
léstlgyi ni kir. minisztériumnak 1500 frtnyi 
kegyes hozzájárulásával 3000 forintból álló, 
tenyészállatokat vásárló alapot hozott az 
egyesület létre, mely alapnak helyes keze
lése mellett az egyesület a lefolyt évben 
45 drb bikát vásárolhatott és ugyanannyit 
helyezett is el. Midöu az elnök megemlíti, 
hogy a vásárolt apaállatok megyéuk leg
jobb tenyészeteiből vá ároltak, minden 
nagyítás uélkUl ad kifejezést azon remé
nyének. hogy a megkezdett ösvéuyen 
való haladás néhány év múlva megye 
szerte megtermi az óhajtott eredményt. 
Ezeu alkalommal kedves kötelességet vél 
cselekedni, a midöu Otocska Géza uruak, 
az egyesUlet buzgó alclnökének, a bika
vásárlás körüli crnyedetlen és önzetlen 
fáradozásaiért ezeu helyről is mély köszö
netét mond, úgy azon igen tisztelt egye 
silleti tagoknak is, akik a megye egyes 
járásaiban a vásárlással és az eladott té
nyé zállatok elleuörizésével járó fáradtsá
gos teendőket szives készséggel végezék. 
És pedig: a pécsi járásban Mikes József, 
baranyavári járásban Elversz Nándor, sik
lósi járásban Szakoly Pál, hegybá'i járás
ban Bolics János, mohácsi járásban Sey 
Lajos, pécsváradi járásban Driesz Lajos, 
szentlörinczi járásban Nádosy István. Mi 
dön sz iv e  közreműködésükért és a köz
ügy előmozdításáért hozott fáradozásaikért 
az egyesület nevében mély köszönetét 
mond, egyúttal kéri, hogy az egyesület 
iránvábau eddig tanúsított szives készsé
güket tőle ezentúl sem vonandják meg.

Általánosan ismeretes azon körülmény, 
miszerint megyénk területén a phylloxera 
mind uagyobti és uagyobb területet tesz 
tönkre annyira, hogy uincs a megyének 
egy járása, melyben a veszedelmes rovar 
ne pusztítana. Hogy a vész terjedését né
mileg akadályozzuk, vagy inkább szölő- 
mivelö népünket a vész okozta tönkreju- 
fástól megóvjuk, megragadtunk miuden 
alkalmat, hogy a védekezés módját meg
ismertessük és azt lehetővé is tegyük : 
miért is múlt évi február hó 10-én 14. 
szám alatt azou kérelemmel járult az egye
sület a nm. földmivelésügyi m. kir. minisz- 
tciiumhoz, hogy legyen kegyes Pécsett egy 
széukéueg-gyárt felállítani, mely kérelem 
azon indokolással, hogy a szénkéneg elő
állításához szükségelt anyagok hiányában 
nem teljesíthető, hajótörést szenvedett.

Hogy a vésznek ellenálló amerikai 
fajokkal való védekezést se hanyagoljuk 
el, az egyesUlet 10 ezer darab amerikai 
vesszőt vásárolt és ebből a vész által súj
tott minden községnek 150 darabot d íj
talanul osztott ki. Már abból is kitűnik 
uépüukuek a vészszel szemben mutatott 
közönyössége, hogy a felszólított 37 köz
ség közül csak 17 jelentkezett az átvételre 
és pedig: 1. Fazekasboda. 2. Magyar- 
egregy. 3. S/.entgyürgy. 4. Szajk. 5. Lan- 
csuk. 6 Lothárd. 7. CNászta. 8. Háczkozár. 
9. Mislcny. 10. Kátoly. 11. Berkesd. 12. 
Kiskozár. 13. H.-Hetény. 14. Ellend. 15. 
Pereked. 16. Szilágy. 17. Püspök Szent- 
erzsébet Sajnálattal kell azonban felemlí
teni, hogy az egyesület nemes szándéka 
itt is uagyrészóen hajótörést szenvedett, 
miu'áu a gondatlan kezelés folytán a ki 
osztott vesszőknek csak csekély meouyi- 
sége *-redt.

Hogy a vésznek káros következmé
nyeit mi.:é! előbb és miuél kevesebb költ
séggel leküzdressük, egy a megye köz
pontján felállítandó amerikai szölőtelep 
felállítását tartotta az egyesUlet czélsze- 
rüuek: miért is felkérettek a járási főbíró 
urak, hogy a szölömivelő községeket az 
ezen telep felállításához szükségelt közsé
gek szabadon való megajánlásara szólít 
sak fel. Sajuos azonban, hogy a megye 
területéu csak két j»gyzöség községei 
ajánlkoztak ezen terv létesítésére és pedig 
a püspökbogádi és a patacsi közjegyző- 
ségek községei. A püspökbogádi közjegy- 
züség községeit inult évi november hó 9-én 
a patacsi körjegyzőség községeit pedig 
deczember hó 28 ra hívta az egyesület 
össze közös tanácskozásra, dé végleges 
megállapodás egyik alkalommal sem ho 
zatbatott.

Szerencsésebb volt az egyesület a 
Baranyamegye tulajdonát képező pécsvá
radi teleppel, amenuyibon a megye a kért 
területet szívesen engedte át, Pécsvárad 
községe pedig a telep feláilitási és fenn
tartási költségeit magára vállalta. Sőt az 
egyesület kérelmére a minisztérium 1400 
darab gyökeres vesszőt is utalványozott, 
minek Colytán tavaszszal a telepítési mun
kálatok akadály nélkül megkezdhetők

Ugyan ezen helyen tartja czélszerü- 
nek megemlíteni, hogy az egyesUlet az év 
folytában a Dezső Miklós ür által irt 
„Baranyai zöldojvU" czimü alkalmas mun
kát saját tagjai között iugyen osztotta ki.

Késztvett az egyesület a 10. huszár 
ezred által mull évi m«jug havában ren
dezett lóversenyen, melytek dijaihoz 600 
frank és 5 darab aranyny»| járult. Köte 
lességéuek ismeri elnök, hogy a nagylelkű 
adakozóknak, akik kegyes adakozásaikkal 
ezen tekintélyes összeget létesítették, e 
helyről is hálás köszönetét mondjon

Meg kell említeni azon körülményt 
is, hogy az egyesület az eszéki kiállítás 
megnyitásán magát a titkár és egyesületi 
lapszerkesztő által képviseltető, mely al
kalommal nevezett képviselők az egyesUlet 
nevében a horvát bán ö nagymélsóságá- 
nál is tisztelegtek, ki is a figyelmet a 
legbensöbb örömmel fogadta.

Azon körülményről is megemlékezik, 
miszerint sikerült az egyesületnek a múlt 
évi kiállításból rá háramlóit tiszta jöve
delemből két ösztöndijat alapítani, me
lyeknek nagyságát Pécs sz. kir. város 
tanácsa 200 frtig biztosította. Ebből az 
egyesUlet 150 frtot megyénk egy olyan 
szegénysorán szülöttének óhajtott adoma 
nyozui, aki valamely földraives iskolát 
látogatni válalkozott volna; a másik 50 
frtot pedig valamely szőlőiskolát (vinczel- 
lérképezdét) látogató ifjúnak; ámde a 
szándék hajótörést szenvedett népüuk kö
zönyösségén, mivel egyikre sem jelentke 
zett, noha ismételve hirdettük és kellően 
közzé is tettük, pályázó; miért is kényte
len volt az egyesület két olyan ifjúnak 
adományozni, akik gazdasági felsőbb is
kolát látogatnak. Még pedig a 150 frtos 
ösztöndijat Véifl'y Béla, az 50 frtosat pe
dig Rasky Mihály nyerték el.

Miutáu az egyesület utolsó alaku
lásának 6 éve a múlt év végével lejárt, 
nem mulasztó el az egyesület jelenteni, 
hogy az njra alakulás eredménye a kö
vetkező : van jelenleg alapitótag 30, évi 
öt forintos rendes tag 130, évi egy forin
tos rendes tag 251, összescu 411.

Az egyesület múlt évi számadásait a 
számadást vizsgáló bizottság fölülvizsgálván, 
azt minden tételébeu helyesnek ta lálta: 
miért is egyesületi pénztárnoknak a szo
kásos fölmeutvény megadatik.

Volt az egyesületnek a múlt évben 
jövedelme 1604 frt 21 kr., kiadása 1524 
frt 87 kr., marad 79 frt 34 kr.

Következett a visszapillantás az elmúlt 
6 évre. A folyó ügyek elintézése után a 
gyűlés véget ért.

Különfélék.
— S z e m é ly i  h í r .  Kardos Kálmán 

Pécs szab. kir. város és Baranyavánnegye 
főispánja tegnap Hidasdra rándult hol több 
napot fog tölteni.

— A  kir. táb láé rt. A város köz- 
törvényhatóságai rcudkivüli közgyűlésre 
hívta insg Kardos Kálmán főispán e hó 
22 ere, azaz szerdára. A  közgyűlés főtárgyát 
a kir. tábla Ugye képezte. Kardos Kálmán 
elfoglalva az i-luöki széket, megnyitó be
szédében iudokolta a rcudkivüli közgyűlés 
egybehivását, úgymond ma már a kir. 
táblák deczentrálizácziójáuak az ügye olyan 
stádiumban van, hogy itt az ideje eluye- 
réseért a komoly lépéseket megtenni. Az 
ország mindazon városai, melyok a kir. 
táblára igényt tartanak, föl lettek szólítva, 
hogy vájjon hajlaudók-e azou áldozatokat 
meghozni, melyeket a kormány a reá 
nézve is terhes deczeutrálizáczió tlgyébeu 
vár. Városunk már többszörösen adott ki
fejezést áldozatkészségéről, kell azouban, 
hogy e nyilatkozatát most kötelező formá
ban újítsa meg. E tárgyban a napokbau 
érkezett meg a miniszter leirata. Ezzel az 
ülést megnyitottnak jelentette ki. Olvasta
tott a tauács előterjesztése, uiclyszerint a 
nagy erkölcsi értékkkel bíró s kiszámít
hatatlan nagy auyagi haszonnal járó kir. 
tábláért nyújtandó áldozat meghozatala 
melegeu ajáultatik. Mondja ki a vá
ros, hogy a kormány követelményének 
eleget tesz, mondja ki, kogy 1) Gondos
kodik arról, hogy a királyi tábla és fő
ügyészség s az ezekkel kapcsolatban egy
idejűleg, vagy később szervezendő hivata
lok az állam legkisebb megterhelése nél
kül ideiglenesen elhelyeztessenek ; az ideig
lenes elhelyezésül szolgáló épületek alkal
mas vollát és azoknak miként leeudő 
átalakítását az igazságügyi minisztérium 
állapítja meg, a bér és járulékainak fize
tése és az átalakítási, valamint az ideig
lenes helyiségek elhagyásával visszaalaki- 
tási költségek viselése pedig a várost ter
heli. 2) Gondoskodik arról, hogy a híva 
tatok számára szolgáló helyiségek az igaz- 
ságügyi miniszter által megállapítandó 
mennyiségű és minőségű szerelvényekkel 
elláttassauak. —  3) Kötelezi magát arra, 
hogy mihelyt a fölállított tábla kerete vég
leg megállapítva lesz, de legkésőbb a 
tábla működésének megkezdésétől számí
tott tiz év alatt az igazságügy minisztérium 
tervei szerint végleges elhelyezésül épületet 
emel s ezen épületnek már most kijelölendő 
s a minisztérium által elfogadott telkét azou- 
nal az állam tulajdonába bocsátja. A ta
uács a kir tábla helyéül a tornacsarnok 
és a nőegylet közti helyet ajáulja. A ta
nácsi előterjesztés után dr. D a e m p I Sán
dor szólalt föl s rövid, de hatásos beszéd
ben részint afölötti örömének adott kife
jezést, hogy Pécs ma már méltáu számít
hat a kir. táblára, részint afölötti nehezte
lésének, fölbáborodásának, hogy a kormány 
oly nagy áldozatot kíván a várostól. Va
lamikor —  úgymond — a szab. kir. váro
sok kiváltságokat, javakat kaptak, hogy 
emelkedhessenek, ma pedig folytonosan 
megnyirbáltatnak s emellett ily áldozatok 
hozatalára kényszerittetnek. Szólaljon föl 
a város polgársága, hogy a kormány végre 
már álljon elő más politikával. Egyébként 
a kényszerhelyzet hatása alatt elfogadja 
a tanács javaslatát, mégis azzal a hozzá- 
tevéssel, hogy az adandó telekre tartsa 
fenn a város tulajdonjogát. K i s s  Józset 
hozzájárul dr. Dacmpf fölszól alásához. 
A i d in  g ó r  János kir. tauácsos polgár- 
mester azt mondja, hogy soha életében 
jobb szolgálatot nem tett a városnak, pe
dig meg van róla győződve, hogy sok jót

tett, mint most, midőn a tanács előterjesz
tését a legnagyobb vehemencziával ajánlja 
elfogadásra. Nem lehet arról tenni, hogy i 
az ország viszonyai olyanok, hogy a kor- I 
mány utalva vau a városok által nyúj
tandó áldozatokra. H o r v á t h  Géza egy 
tisztességesebb és jobb kormány reményé 
ben, bár nem szívesen, de mégis csupa 
krnytelcnségből elfogadja a tanács javas
latát, mert belátja, hogy a kir. tábla nagy 
előnyöket hoz a városra. Végre szavazásra 
került a sor. 74 szóval 1 (Blauhoru Antal) 
ellen el lön fogadva a tauács avaslata 
Most már „alapos" reményünk lehet a kir. 
táblára; a rendkívüli közgyűlés megvetette 
az —  a l a p o t .

— Ssily  László  betegsége. Vár
megyénk uj és nagyreményű alispánja, kit 
a megye közönsége őszintén tisztel és szeret, 
a múlt héten élet és halál közt lebegett. 
Szerencsére a veszély elvonult fölötte s ma 
már örömmel konstatálhatjuk, hogy —  
semmi baja sincs. Hála Istennek! A  hirtelen 
támadt s halállal fenyegető veszedelemről a 
következő tudósítást nyertük. Szily Lászlót 
múlt szombaton ágyba döntötte a betegség, 
mely rendkívüli sok fájdalmat okozott a 
különben szívós természetű s erős lelkületű 
férfiúnak. A  vármegye tiszti főorvosa dr. 
Mendl Lajos bélzáródást konstatált, mely 
szörnyű baj könnyen halálos kimenetelű 
lehetett volna. Egyedül a gyors és felette 
veszélyes operáczió kínálkozott megmenté
sére. Más mentség nem volt. Szily a tény
állásról értesittetvén, szokott erős bátorságá
val s minden tétovázás nélkül alávetette 
magát a kínos orvosi műtétnek,mely az ágyék
fölvágásából s a belek visszahelyezéséből 
állott. A  műtétet a háziorvos dr. Mendl L a 
jos assistentiája mellett dr. Erreth Lajos 
kórházi igazgató és dr. Schwartz Frigyes 
kórházi főorvos bámulatos sikerrel végezték. 
Elismerés az érdemnek ! Pécs város közön
sége büszke lehet orvosaira. Nem egy or 
vosi bravúr tanúskodik orvosaink kiváló 
tehetsége s nagy ügyessége mellett. A  leg
közelebbi napokban már üde, friss erővel 
foglalja el hivatalát alispánunk. Gratulálunk 
a szerencsés sikerhez.

A  szerzői jog;. Dr. Mutschen- 
bacher Viktor pécsi jogakadémiai tanár „A  
szerzői jog  rendszeres előadása" czimen 
szakkönyvet irt, mely a héten került sajtó 
alá. A  uagyobbszabásu mű magában fog
lalja mindazon tudnivalókat, melyek a 
szerzői jogról s vele kapcsolatosan figye
lemre méltók s a jogi szakmába vágó isme
retekhez szükségesek. A  jeles művet előre 
is ajánljuk az érdeklődök figyelmébe.

— G radvoh l G y u la  báró  hosz- 
szas betegeskedés után e hó 23 án életének 
71 ik évében job! létre szenderült. A  magas 
rangú férfiú elhunyta átalános részvétet kel
tett városunkban. A  kibocsátott gyászjelen
tés következőleg hangzik. Nagyberementi 
Gradvohl Ede nyug. minist, oszt. tanácsos 
és özv. Nagy Józsefné szül. Gradvohl Bor
bála úgy a maguk, mint a széleskörű rokon
ság nevében szomorodott szívvel jelentik 
felejthetlen testvérüknek báró Gradvohl 
Gyula nyug. cs. és k. altábornagynak a 
szent István-rend kiskeresztes vitézének és 
több katonai érdemkereszt tulajdonosának 
f. hó 23-án d. u. 2 órakor hosszas szenvedés 
és a halotti szentségek felvétele után életé
nek 71. évében történt gyászos elhunytát. 
A  boldogult földi maradványai f. hó 25-én 
d. u. 3 órakor fognak lakásán Scitovszky-tér 
8 sz. a. házban beszenteltetni és onnét a 
budai külvárosi sirkertben lévő családi sír
boltban örök nyugalomra tétetni. A z  engesz
telő szent mise áldozat a temetés napján 
reggeli 10 órakor fog az Apáczák templo
mában megtartatni. Temetése ma d. u. 3 
órakor fog megtartatni nagyszabású katonai 
ünnepélyességgel. A  gyászmenetben részt 
vesz a városunkban tartózkodó teljes kato
na-állomány. —  Béke poraira!

— E lkésett jótékonyság. A  vá 
ros tanácsa a közelmúlt napokban fölkérte 
a pécsi kér. jótékony nőegyletet, hogy álli 
tana föl népkonyhát. A  kér. nőegylet az 
ügyet magáévá tette és átirt az izraelita 
nőegylethez, hogy járulna a humánus intéz
mény megvalósításához. A  mint halljuk, az 
izraelita nöegylet most már elkésettnek tartja 
a népkonyha fölállítását, minthogy a táljává 
részén, a zordon időkön átestünk; egyéb
ként erejéhez képest a legnagyobb készség
gel hozzájárul. Magunk is azt hisszük, hogy 
most már nem igen szükséges a népkonyha; 
jövőre azonban jó  lesz idejekorán hozzáfogni 
a jótékonysághoz.

Á la rczos  bál. A magyar szent 
korona országai vörös kereszt egyletéuek 
pécsi fiókja részben a felséges király és 
királyné legmagasabb nevét viselő városi 
szegényház, részben pedig a fiókegyleti 
pénztárnak javára február hó 1-én a 
„Hattyuu-termekben a cs. és kir. 52. gya
logezred zenekarának közreműködésével 
álarczos bált reudez. Kezdete 8 érakor. 
Jegyek ára: páholy 8 frt, belépti-jegy 1 
frt. Jegyek a bál napjának esti 7 órájáig 
Valentin K. Fia könyv- és zenemükeres 
kedésében, azontúl pedig a „Hattyu"-tcrem 
péuztári helyiségében kaphatók. A jóté
kony c z é I r a teendő kegyes adományok és 
felülfizetések köszönettel fogadtatnak és 
hirlapilag nyugtáztatnak. Az álarcz a bál 
végéig fenntartható, kivévén a tánezolókat, 
kik azt a táncz kezdetével levenni tartoznak.

— Kereskedő ifjak  bálja . Jővő 
hó 15-én a pécsi kereskedő ifjak bált ren
deznek. A  rendezőség a héten alakult meg. 
Elnökül dr. Krasznay Miklós, alelnökül dr. 
Deutsch Antal ügyvéd kéretett föl.

— A  „Pécsi dalkoszoru“ vasár 
nap tartotta tisztújító közgyűlését. Elnök 
nek egyhangúlag Németh Béla ügyvéd 
kiáltatott ki. A tisztikar többi tagjaiul a 
következők választattak meg: alelnök Vim 
mer György, péuztárnok: Windisch Gyula,

ellenőr: Zozel Antal, I. jegyző : Vass 
György, II. je g y ző : Vári János, levéltár 
nők: Nagy Károly. Választmányi tagik  
lettek : Laudgraf, Féhu, Martinék, Botlik, 
Havranck; póttagok: Tischler Károly, 
Mibáli. A pénztári állást pedig a következő 
adatok szolgáltatják. A mull évi bevétel 
1124 frt 95 kr. volt; a kiadás pedig 1032 
frt 51 kr. A maradvány eszerint 212 frt 
44 kr.

— A  pécsi czipész-ifjúság be-
tegsegélyzö és temetkezési társulata saját 
pénztára javára 26-án, azaz holnap vasár
nap a Scholtz-féle sörcsarnok táneztermé- 
ben tánczvigalmat rendez. A zenét Hegedűs 
Gyula zenekara fogja teljesíteni. Belépti- 
dij előre váltva személyenkint 50 kr., este 
a pénztárnál 60 kr. Kezdete esti 8 órakor. 
Jegyek előre válthatók Reisch Jáuos, Gyi* 
móthy Gyula, Lauber Mihály és Szigvárt 
Ádám uraknál. Felülfizetések és ajándé
kok a jótékonyczél érdekében köszönettel 
fogadtatnak. A rendező bizottság minden 
lehetőt el fog követni a nagyérdemű kö
zönség megelégedéséért.

— A  b a r  anyam egyei hadas- 
tyán  segélyzö-egylet február iió 15-éu a 
Scholtz-féle sörcsarnokban tánczvigalmat 
reudez. A  zene Korodi Károly ujonau 
szervezett zenekara által eszközöltetik. A 
tánezot Rotnuald és Hecht tánezmester 
urak fogják rendezni. Tagok részére sze- 
mélyjegy előre váltható 40 krjával Sohr 
Jakab ur kereskedésében Fü-utcza 1. sz. 
Nem tagoknak 50 kr., előre váltható Koszi 
János, Tiglmann Alajos és Rézbányái Já
uos urak kereskedéseiben. Családjegy 3 
személyre 1 frt 20 kr. este a pénztárnál 
személyjegy 60 kr. Kezdete este 8 órakor.

—  K iá llítók  figyelm ébe. A  fo
lyó évben Bécsben és Aradou tartandó 
kiállítások programmja a pécsi keresk. és 
iparkamaráual betekinthető és ugyauott 
bejelentési ivek is kaphatók.

— A  déli vasút igazgatósága  
a bornak, bormustuak és üres bordóknak 
egyaránt a m. kir. államvasutak összes 
vonalain, a mohács pécsi és pécs-barcsi 
vasutak másrészt pedig a györ-soprou- 
cbenfurti és a déli vaspályatársaság ősz- 
szeg magyar vonalai közt leendő szállítá
sára nézve uj kedvezményes díjszabást ké
szített, mely már folyó évi február hó 1-én 
lép életbe. Ezen díjszabás szerint a bor 
tat lány kocsik bán is szállítható. Ezen uj 
díjszabás a pécsi keresk. és iparkamará
nál mindenkor a délelőtti hivatalos órák
ban betekinthető.

—  A  „M agya r-F ran czia” bizto
sitó részvény társaság legújabb körlevelét 
közöljük lapunk mai számának nyiltterében. 
Ezzel egyideüleg tudatjuk a közönséggel, 
hogy a társaság reorgánizálva s tőkéjének 
megújítása után a legelső rendű biztosító 
társaságok közt foglal helyet s teljes bizal
mat érdemel. Egyes ügynökök szélhámos
kodása s málicziózus hiresztelgetései, áská- 
lódásai nem tekinthetők egyébnek, mint a 
nagy versenyben fölmerülő éhség, kapzsiság 
és erőszakos Uzlethajhászat kifolyásának. 
Tény, hogy a véletlen szerencsétlenség, a 
véletlen veszteség által megingott egy kissé 
a társaság szilárdsága, de ma már kipótolva 
a veszteség, a legbiztosabb alapon áll. A  2 
millió alaptőkén kívül van a társulatnak 
6.257,989 frt és 21 kr. nyeremény-dij és 
kártartalék összege.

—  Katona-sorozás. A városunk
ban állomásozó 52-ik gyalogezred hadki
egészítő parancsnoksága az idei fősorozási 
napokat következőleg határozta meg: Pé
csett márczius bó 1 —5 -ig ; a pécsi járás- 
bau márczius 6— 12-ig, a siklósi járásban 
márczius 13— 19-ig, a szentlörinczi járás
ban, április 8 — 12-ig; a baranyavári járás- 
bau Dárdán márcz. 21 -2 9 -ig . Mohácson 
márczius 31-töl április 7-ig; Sásdon ápril 
14— 21 ig, Pécsváradou ápril 23—29-ig.

H alálozás. Molnár Rudolf nyu
galmazott gazdatiszt f. hó 18-án hunyt el 
életének 78-ik évében. — D r i e s z  F ri
gyes főerdőmester f. hó 2 1-én hunyt el éle
tének 78-ik évében. —  A n g y a l  Alajosné 
szül. Weidinger Juliánná f. hó 21-én jobb 
létre szenderült életének 69. évében. — 
Béke poraikra!

—  A  városi költségvetést a
minisztérium pótlás, illetve változtatás és 
újból való tárgyalás végett visszavetette. A  
falusi borvámot és borvám - krajezárokat 
i d e  i g l e n e s e n  tgvább is föntartja. E 
szerint a pécsi vendéglősök kérelme e tárgy
ban valószínűleg eredménytelen marad.

—  R itk a  égi látvány. F. bó 
17-én d. u, poul 5'/. órakor egy rendkívüli 
nagyságú meteor vonult keresztül az égbol
tozaton északkeletről délnek. Akkoráuak 
látszott mini egy akós bordó, mely erős 
vörös féuynyel birt, végre déli iráuyban 
szétpattant olyan apró csillagocskákra, 
mintha röppentyű pattant volna szét, mely a 
legszebb látványt képezte. Szétpattanás után 
hosszú kígyó vonalban még legalább tiz 
perczig látható volt a tiszta égboltozaton 
a fehér gőz tovább vonulása, mely lassan
ként eloszlott.

—  H á n y  őse van  az em ber
nek 7 Azoknak okulására, a kik őseikre 
büszkék s azok vigasztalására, kik eddig 
nem lehettek büszkék rájuk, közöljük itt 
az alábbi számítást: Miuden embernek vau 
2 szülője, 4 nagyszülője, 8 dédapja és 
dédanyja, 16 Ukapja és Ukanyja, 32 ős 
szülője az ötödik generáczióban, 64 a ha
todikban, 128 a hetedikben, 256 a uyol- 
czadikbau, a kileuczedikbeu 512 és 1024 
a tizedik generáczióban A tizenhatodik 
nemzedéknek már 65,532 ősszfilője van: 
ez a tizenhat generáczió 500 évűek felel 
meg. —  Megtoldhatjuk ezt egy német 
matematikus következő számításával. Ha 
az ó-testamentomi kronológiát, vagyis a 
zsidó időszámítást vesszük alapul s Ádám

és Évából, miot nemzőktől kiindulva, geo
metriai haladványban (2, 4, 8, 16 stb.) 
megyünk fel napjainkig, akkor megkapjuk 
a földön mostanság élő emberiség átlagos 
számát. A fentemlitett 65,532 ős között 
melylyel a 14-dik század óta minden most 
élő ember bir, akadhatott miuden rendű 
és raugu ember. A 65,532 ős tehát bi
zonysága a demokratikus elvnek, hogy az 
ember származása között niucs különbség.

— A r e g á l é  m e g v á l t á s a .  A 
regálé tulajdonosokkal joguk megváltása 
tekintetében folytatott tárgyalások, miut 
hogy már valamennyi pénzügyigazgatóság 
jelentései a pénzügyminisztérium előtt fe- 
kUsznek, mint a „B . H.“  értesül, annyira 
áttekinthetők, hogy ma már konstatálható 
azon kedvező eredmény, hogy a tárgya
lások a pénzügyi hatóságok és a regálé- 
tulajdonosok között 9500 községbeu meg
egyezésre vezettek és csak (! )  3100 köz
ségben válik szükségessé a miniszter dön
tése, a mely már nehány hét múlva mind
ezen községekre nézve tényleg meg is fog 
történni. Csak ba a megváltási czimletek 
vagy az esedékes készpénzösszegek tény 
leges átadását megkezdik —  ami a 
legrövidebb idő alatt meg fog törénni —  
csak ekkor lesz lehetséges az eladásra 
készen álló cúmletek összegét megállapi 
tani. — E papírok értékükön alól való 
eladatásuk megakadályozása czéljából —  
amely papírok most némely tulajdonos ál
tal megfoghatatlan könnyelműséggel potom 
áron adatnak el — a pénzügyminiszter a 
Rotbschild-hitelbauk-csoporttal tárgyalásé 
kát kezdett a 4 és fél százalékos kötvé
nyek egy megfelelő összegének fix átvétele 
végett s e tárgyalások valószínűleg a leg
közelebbi napokban be is fognak fejez
tetni.

—  E m b e r ö lé s .  Alföldi Audrás mo
hácsi szigeti lakós f. hó 15 én reggel szi 
geti lakásán halva találtatott A fejének 
baloldalán észlelt s ebből következtetni 
lehetett, hogy ha'á'át külerőszak okozta. 
Ezt az utóbb megejtett törvényszéki bou- 
czolás meg is állapította azzal, hogy a 
halál a főn nem éppen éles eszközzel — 
doronggal — ejtett ütés folytán követke 
zett be. A csendőrök a nyomozást eszkö
zölvén, a megültnek lakásától mintegy 300 
lépésnyire, Balatinácz Fábián szállásának 
irányában hat nagyobb vérfoltot találtak ; 
betértek tehát az említett szállásba, a hol 
Balatinácz Fábiáut és euuek fiát Ivót ta
lálták, kiket vallatás alá is vettek. Eleinte 
mit sem akartak tudni a dologról. Erre a 
csendőrök a vérfoltokhoz vezették Bala- 
tinácz ivót, kinek lelkére annyira hatott 
a vérfoltok látása, hogy nyomban ő is, 
atyja is terjedelmes vallomást tettek. Ezeu 
vallomás szerint ők már régóta észre vet
tek, hogy a szállásuk környékén levő szál
lások mellett boglyákba rakott szénából 
tolvaj, vagy tolvajok lopnak. E hó 14-én 
este az öreg Balatinácz Fábiáu saját szál
lása felé haladván, látta, a mint Alföldi 
András, ki abbén a hírben állott, hogy 
lopásból él, a Muistik-féle szénakazalból 
szénái lop. Megszólította, hogy miért báulja 
a másét? Alföldi azt felelte, hogy „Mi 
közöd hozzá, nem a tiedből viszek“  — s 
a már nyalábba kötött szénával távozni 
akart. Balatinácz Fábián azouban neui 
akarván megengedni, hogy a tolvaj elvi
gye a lopott szénát, dulakodás fejlődött 
ki közöttük, miközben a fiatalabb s ezért 
snirkái erősebb Alföldi az öreg Balatiuácz 
uak már a torkát fojtogatta; utóbb segít
ségért kiáltván, nem messze levő Ivó fia a 
helyezinére jött s látván atyja kritikus hely
zetét 8 más módon nem hívén öt kiszaba
díthatni Alföldi körmei közül, dorougot 
fogott s avval kétszer ráhúzott a tolvaj 
fejére, ki a második ütésre összerogyott. 
Balatináczék erre elszaladtak, de hallot
ták a mint Alföldi káromkodva utáuuk 
kiáltotta, hogy „ma még halál lesz“  s 
visszatekintve, látták öt a közellevő laká
sára távozni, ók  csak másnap reggel tud
ták meg, hogy meghalt. Alföldire egyéb
ként jellemző, hogy két lovat tartott anél
kül, hogy bármi vagyona lett volna 8 az 
a vélemény volt róla elterjedve, hogy lo
pásból tartja lovait s ö is lopásból é l ; 
lény, hogy már többször rajtérték lopáson. 
— Balatinácz Fábiánt és Ivót, kik miud 
kelten mint jámborlelkü és becsületes pol 
gárok ismeretesek, a csendőrök letartóz
tatták 8 a mohácsi kir. járásbírósághoz 
kisérték, mely őket a vizsgálat utáu sza
badlábra helyezte.

B e s z é lő  g ő z m o z d o n y o k .  Edi
son, a halhatatlan amerikai feltaláló, egy 
újabb zseniális találmánynyal lépett ismét 
a világ elé. Mikor ugyanis legutóbb vas
úton utazott, roppant izgatta öt a lokomo
tív kürtőjének folytonos visítása. Ez tudni
illik akkor hangzik, ha a gépész a gőzt 
kibocsátja a kazánból. Edison azt is észre
vette, hogy ez a visitás mindig akkor 
keletkezik, ha valamely állomás közelébe 
éruek. Sokáig gondolkozott a dolog fölött 
s gondolkodásának eredménye az uj ta 
lálmuny, mely „lingograf“  nevet visel. Az 
uj szerkezet nem más, mint egy beszélő 
gép, melyet a lokomotív kürtjébe lehet 
illeszteni. A szekrényalaku szerkezetben 
egy henger van, mely a közönséges ze- 
nélőszekrényekbeu levő hengerhez hason
lóan sodronyokkal van bevetve. A henger 
egy villamos cseugö utján kapcsolatban 
van a gépész előtt levő billentyűzettel s 
ha a gépész a billentyűk egyikét meg 
uyomja, a gőz beletódul a beszélő gépbe 
s az egy bizonyos előre megállapított szót, 
vagy több szót kiált oly hangosan, hogy 
mindenütt, még a zárt kocsikban is meg 
lehet hallani. Hogy micsoda szót mond ki 
a gépszerkezet ? ! . . .  Az nagyon egyszerű. 
Most a kalauzok kiáltják ki az állomáso
kon, hogy „ P é c s  26 p e r c Vagy
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„ D o m b ó v á r  15 p e r c  Ezentúl uem 
lesz szükség a kalauzok tüdejére, mert a 
gépszerkezet fogja az állomás nevét és a 
megállás nevét kikiáltani, még pedig olyan 
hangosan, hogy minden utas meghallja. 
Edison ez qj találmáuya Amerikában való 
ságos eksztázisba hozta az embereket Do 
nem is csoda. Hiszen, ba igy haladunk, 
akkor a némák nemsokára a /.sebükből 
előszedett óraszerkezette! fogják elmondani 
uiondókájnkat.

„The G resham ." A „Pester Lloyd“ 
f. é január hó 12 iki számában azt írja, 
hogy ezen életbiztosítási társaság, mely 
több mint huszonöt évi itten működésénél 
fogva teljes polgárjogot nyert, előzékeny 
sége és szabadelvű feltételei miatt pedig 
mindinkább tért hódit, ezennel közzébo- 
csatja 1888/89 évi működésének jelenté
sét, mely működésének mindeu irányában 
tekintélyes haladást tüntetett ki Említésre 
méltó ez alkalommal, hogy a “ gresham“ 
e/.idén is teljes figyelmét a tartalék lap 
gazdagítására fordította, mely ezáltal imét 
3.956.563 tikkal gazdagodott és jelenleg 
több mint 156 millió frankra rúg. E tár
sulat évi jelentése, mely az 1889. junius 
hó 30-án befejezett 41 ik üzletévröl szól, 
és a részvényesek 1889. decz. hó 10-én 
tartott rendes közgyölése elé terjesztett, 
rendelkezésünkre állván, kővetkező főpont
jait közöljük. A z elmúlt év eredménye 
rendkívül kedvezőnek mondható. A társu 
lathoz az utolsó év alatt 5923 biztosítási 
ajánlat nvujtatott be 49.069,600 frk ér- 
tékbeu, melyek közül elfogadtatott 5140 
drb. 45,748,650 frk biztosítási összeggel 
és erről a megfelelő számú kötvény ki is 
állíttatott A díjbevétel, a visszbiztositási 
dijak levonása után 15050,885 frk 52 
cts.-ra rúg, a miben a 1.480,079 frk 27 
cts.-mot tevő első évi dijak benfoglaltat- 
uak A kamat-számla mérlege 4.277,133 
trk 34 cts-mot tesz, miáltal a társaság 
évi jövedelme —  a díjbevétel hozzászámi- 
tusával 19,328 frk 82 cts-ra emelkedett.
A társaság az elmúlt év folyamában 
8,515,351 frk 56 cts.-ot utalványozott oly j 
követelések folytán, melyek életbiztosítási 
könyvekből eredtek. Lejárt biztosítási- és 
vegyes biztosítások sat. fejében fizetett a 
társaság 1,978.229 frk 79 cts.-ot, kötvé
nyek visszaváltására 1.571.691 frk 04 cts- 
nyi összeget fordított. A  biztosítási és já- i 
radék alapok 3,956.063 frk 23 cts.-ni 
gyarapodtak. Az összes cselekvő vagyon 
az tlzletév végével 106,578.528 frk 96 I 
ctsl-ra rúgott. Tőkebefektetések: 1.774,504 j 
frk 27 cts. a brit kormány értékeiben, j 
539.819 frk 79 cts. az indiai és gvaimati ; 
kormányok értékeiben, 13,626 873 frk 64 
cts. idegen államok értékpapírjaiban, 
1,734.195 frk 10 cts. vasúti részvények, | 
elsőbbségek és garantáltak, 4.927,025 j 
frk 31 cts. vasúti- és egyéb kölcsön köt ! 
vényekben 16,365.280 frk 52 ct«. a társa- j 
ság ingatlanaiban, melyekben a társaság ! 
bécsi és budapesti házai beufoglaltatnak, 
8,832 544 trk 35 cts jelzálogban és külön- j 
bözö értékekben 14,778.798 frk 98 cts.

Gabona-árjegyzék
Pécs sz. k. városában 1889. évi jan. 19-én 
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Árpa:

Kukoricza j *

Szerkesztői üzenet.
— H o l az igazság ? Valahol csak 

meglesz. Közleményét azonban egyelőre 
félre tettük. Forduljon panaszával a főispán 
ur ő méltóságához. Hisszük, sőt meggyőző
désünk, hogy a panaszára a legrövidebb idő 
alact s legjobb belátása szerént fog intéz
kedni. Ha ez meg nem történnék, a miről 
természetesen szó sem lehet, értesítsen ben
nünket s a panaszos czikket azonnal kiadjuk.

— H o l késik ? Ha kiváncsi rá, hát 
megmondjuk : a papírkosárban. Silány vers. 
Se tartalom, se technika. Ma már, úgy lát
szik, mindenki verset ir. Csakhogy nem 
elég a tinta, toll, papír; egyéb is kell hozzá.

a  hátralékosok meK Biodig nagy 
■iámnál vannak. Minden fölhívás meddő 
marad. Újra kérjük őket, legyenek iiivesek 
hátralékaikat mihamarább beküldeni. A  lap 
nyomatása, a kályag, expediálás, a sserkess- 
töság fontartasa sok pániké kerül. Honnét 
vegyük? Utalva vagyunk lapunk járatóira, 
elfogadóira. Iamótolvo figyelmeztetjük az il
letőket, ne feledkezzenek meg tartozásaikról, 
mert ellenkező esetben kénytelenek lessünk 
panaszunkat a hátralékosok neveinek fölem- 
litásável nyilvánosan tárgyalni s ez reánk is, 
is  üteg az illető hátralékotokra Is szerfelett 
kellemetlen lenne.

IT jr i lt - té x .* )
Magyar francija biitositó részvénj-társaság.

(Franoo-Hongrolae.)
I f  a z g a t ó s i g : :

Elnök : Nagyméltóságu Henitzky Fe
renc* úr, valóságos belső titkos tanácsos, 
államtitkár stb: stb. Alelnökök : gróf Brou 
vilié René, Wabrmann József. Igazgatósági 
tagok: báró Bánffy Dezső, dr. Baseli Gyula, 
báró Bourgoing Ottó, dr. Chorin Ferencz, 
Deutsch Sándor. Kohner Ágost, Kubinyi 
Árpád, dr. Posch Gyula, W apler Károly, 
dr. Rosenberg Gyula, Strasser Sándor, Szo- 
koly Gyula, Schreiber Károly. Vezénylő 
igazgató: Ferenchich Vilmos. Vezértitká
rok: Pollák Sándor,Robitsek Henrik Ferencz. 
T. Cl. Hiutapesten, 1S8S. dect. havában.

Szerencsénk van ezennel szives tudo
mására juttatni, hogy a részvényeseink által 
1889. augusztus hó 24 én tartott rendkívüli 
közgyűlésen elhatározott alapszabály-módo 
sitások a budapesti m. kir. kereskedelmi és 
váltótörvényszék által jóváhagyattak

A z  alapszabályok 11. S-a értelmében 
társaságunk részvény-tőkéje két millió osztr. 
értékű forintból áll, felosztva 20,000 drb. 
egyenként 100 osztr. ért. forintról szóló tel
jesen befizetett részvényre.

Hivatkozással az alapszabályok 35 és 
36. § § -aira. melyek értelmében a társaság 
ezégének aláírása, vagy az igazgatóság két 
tagja, vagy pedig egy igazgatósági tag és 
egy az aláírásra jogosított tisztviselő által 
történik, —  tisztelettel kérjük, szíveskedjék 
az aláírásra jogosítottak alant következő 
czégjegyzéseiről tudomást venni.

Teljes tisztelettel
U a g y a r - f r a n c i i a

biztosító részvény-társaság. j

Hirdetések.

Van szereucsém t. ez. becses 7  
'  tudomására hozni, hogy több évi 9  
‘  buzgó tanulmányaim után, miket w  

w  a legelső mestereknél szereztem, QP 
jelenleg itt Pécsett A

PP üzletet nyitottam.
®  Minthogy üzletemet a legújabb

Í kor kívánalmaihoz képest rendez
tem be, képes vagyok a legké
nyesebb és legkövetelöbb igé- 
— nyéknek a legjulányosabb áron 
megfelelni és fötörckvésem arra 
fog irányulni, hogy becses Ízlését 
tökéletesen kielégítve, valamint 
munkám tartóssága által nagyra- 
becsült bizalmát kiérdemeljem. £  

Esetleges szives megrendclé- y  
sek Tausz tőzsdéjében (fő- 
utcza 3. sz.) elfogadtatnak

CSERTA DEZSŐ, m
szoba , dísz- ti tiiifeslt. £  

_  Kaposvári utc/.a 10. sz.

Sooooooooooooon

J e g y 

g y ű r ű k
l m inden féle  sú ly- és nagyságban , legszebben  fém je lze tt aran yb ól e lké

szítve, dús választékban.

Valódi ezUstevőszerek
I 13 próbás fém je lze tt ezüstből, ára e g y  grám n ak  9 kr. E g y  6 v a g y  12 
!  s zem ély szám ára csinos bőrtokban  összeá llítva , m odern  k iá llításban, j

, E ) r l l l í ' i u «  é k s z e r e k
I m űvészies k iv ite lb en , legszeb b  nem es k övek k e l,  ga zd ag  választékban, i

I L egm egb ízh a tób b  és leg fin om abb  gyá rtm án yú  Ó R Á K  lego lcsóbb  | 
* szabott g yá r i árak szerin t 5 é v i  jótállás m e lle tt kaphatók. .

S C H Ö N W A L D  IM R E
aranyműves és érakészitónél 

Pécsett, Ktrály(fö)-ntos», Hattyu-epület

•O O O O O OOOOOOOOOOOOOOÍ

P 8 E H H O F B J R  .1  -féle
____ — wyógyszertár Bécsben

Singerstrasse 15. sz. „Zum gold. Beichsapf'el

Tértisztitó labdacsok S S S Í * " . í “ j
labdacsok csodás hatásukat fényesen bizonyítják.

Évtizedek éta ezen labdacsok általában igen ti vannak terjedva, számtalan' orvos 
rendeli azt, a alig akad csatád, melyben ezen kit Unó háziszerből na volna egy kis részlet.

1 d o b o z  15  lu b d a e s e - n l  ~  1 k r . ,  1 t e k e r c s  0  d o b o z z a l  
1 f r t  55 U r*., bérmentstlsn utánvét melletti megküldéssel 1 f r t  ÍO  Ur*.

A pénz előleges beküldési mellett, bérmenten megküldéssel egyiltt 1 tekercs labdacs 
1 frt 26 kr., 2 tekercs 2 frt 30 kr , 3 tekercs 3 frt 35 kr., 4 tekercs 4 frt 40 kr., 5 teke.es 
6 frt 20 kr., 10 tekercs 9 frt 2'> kr. (1 tekercsnél kevesebb nem küldetik azét)

Kéretik határozottan PSERHOFER J.-féle vértiszt'tő labdacsokat

el legyen látva és pedig varas 'V b  nyomá.ban.

Fagy-balzsam, PSERHOFER J.-lél 1 tégely 40 kr, bérmente* megküldésre! 65 kr.

Keskeny utifü-nedv j hurut, rekedts ég, görcsköhögés atb. allén. I palaczk 60 kr.

Amerikai köszvény-kenöcs,, „
Por lábizzadás ellett. doboz fez fio kr., bírm.iit.-, m.gkflldé, melleit 75 kr.

Golyva-balzsam, , ,0 kr„ n.Cknid«.„] , ,  kr
Élet-essenczia (prágai cseppek), r""' '"■n
Angol csoda-balzsam. , so .......
Fiaker-por, hBbBgí, ,lb. ,ll,n 1 dobozz.l Sö kr., h<rin«nl*k n - g k n l I  60 kr

Tannochinin-hajkenöcs,
Egyetemes lapasz,

„ A  Bl
inden következményei ellen. Egy csomag ára 1 frt.

Az itt felsorolt készítményeken kívül, valamennyi az ausztriai lapokban hirdetett bel és külföld 
gyógyászati külonlegeaseg készleten tartatik, a minden esetleg raktáron nem levd czikk kívánatra 

pontosan t legjutányooabban beszereztetik
Postai küldemények az ősze* beküldése nagyobb megrendeléseknél utánvétel 
mellett és a leggyorsabban eszközöltetnek.

U *  A pénz előlege* beküldése mellett legczélezerübben postautalvány mellett a viteldíj tokkal 
kevesebbe kerül, mint az utánvétel meilett való küldésnél.

y  Eddig még fölülmulhatlan ' 
a M A a GER  W.-félt

valód i tiszta

Csukamájolaj
KIAAGER VILMOSTÓL BÉCSBEN.

A z orvosi tekintélyek által megvizsgáltatott és könnyen  
em észthetősége fo ly lin  gyermekeknek is ajálbató, mert a leg
tisztább, legjobbnak elismert szer: m ell- és tüdöbajok , g ö rv é ly , 

daganatok , k e lések , bőrk iü tések , m ir ig y ek , gyen geség  stb. ellen -  egy 
üveg ára 1 Irt —  kapható gyári raktárban : Bécsben, Heumarkt 3. sz. alatt, 
valamint az Osztrák-Magyar birodalom legtöbb s jobb nevű gyógyszertáraiban.

Pócsatt kapható : Sipöcz István. Zsiga László. Erreth János és az Irgalmaook 
gyógyszertáriban; Reoh Vilmos. Spltzer fia és Koszi János kereskedésében

■OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOCOOOOm
O  wurster A N T A L ^ ^ 7*

órás és iátszerész 
Pécsett, Kiróly-utcza 8. sz.

lebórik és bécsi ingaórákban, ágy szín 
minimális

o l é g s u l y m é r ő k
O  Á tté rő id  b arom éterek  (kipróbált) 6.50  krtól fe l je b b  jó tá llá s  m e lle tt 
O  katonai és színházi legú jabb  távcsövek  7 írttól 120 frtig

Ö mesterséges emberi mii-szemek.
O V F  Nagy raktar szemüvegek és csiptetőkből. "W S

OO Nőmet és Francziaország legelső gyáraiból a legfinomabb üvegek- vagy lencséket
lódi hegyi kristályból (kő) orvosi tekintélyek által melegen ajánlva (eredeti fényöket megtsi 

V  és több évi használat után is visszavétetnek) tetszés szerinti foglalatban 5 írttól I  
O  Különösen nagy ra k tá r szemüvegek is  csiptetőkből 90 kr. W
O  g g -  Megrendelések és mindennemű javítások pontosan eszközöltetnek. " W  U
O Szaggatás és más idegbajok elleni villám-gépek uj angol orvosi hőmérők crtslakban ezüstből^ Q

■OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOB

A  köhögés és rekedtség ellen legelő- 
i nyösebb gyógyszerként használhatók, a

„Mecsek-pasztillák.“
I E gy  doboz 20 k r. H a t doboz 1 f r t.

Főraktár:

I. p é c s i e z u k o rk a -g y á r .
Minden gyógyszertárban s nagyobb fűszer- 

kereskedésben kapható.

iT-A-O-TT F E R E 1 T C Z

laptulajdonos.

s J Ó Z S E F , vAk a ih  pereik  z
lapvesér. felelős sserkesatő.

K itű n ő  m inőaégli

tü ze lő fa
kapható a leg ju tányosabb  áron

Pintér Józsefnél.

ki e téren kellő jártassággal bir jutalék, 
esetleg kész fizetés mellett felvesz

Ullmann M. Károly
az Asticurazioni Generáli fóUgynöke.

ANTAL sörfőzdéje Kőbányán
( B U D A P E S T  m e l l e t t . )

V an  szerencsém  a  nagyérdem ű  közönség-, különösen a ven d ég lősök  és kávéház-tu lajdonosok  becses tudo

mására adni, h ogy  sörgyártm ányaim  kön n yebb  és kénye lm esebb  m egren de lésére  B a ran yavá rm egye  és Pécs 

szab. k ir. város részére e g y  külön

S"^- főraktárral "9 %
B A Y E R  F E R E N C Z  u r a t  P É C S E T T

bíztam  m eg, k inek  fő irán ya lesz, m inden m egb ízást ú gy  hordókban  mint palaczkban , a  legpon tosabban  k iesz

közö ln i. K itű n ő  tisztelettel

D i e l i e r  . A . a a . t & l
____  kőbányai sörfőzde (Budapest mellett).

V onatkozással a fenti h irdetm ényre, bátorkodom  m eg jegyezn i, m iszerin t a főrak tárt a legczéls«erUbb 

és a  legú jabb  igén yek n ek  m egfe le lően  berendeztem  és fő tö rek vésem  oda fo g  irányu ln i, h ogy  a  legpon tosabb  és 

m egb ízható  k iszolgálta tás  á lla l edd ig i üzletem nél n yert b iza lm at ezen  uj vá lla la tom ra  átruházzák  és az t továbbra 

is kiérdem elhessem . K iv á ló  tisztelettel

B ayer Ferencz
a  D reh e r A n to l-fé le  kőbán ya i sör fő rak tá ra  

P É C S E T T , (b u d a i) fó -uteza 33.

P V "  A m e r ik a i jé g v e re m . —  S a já t va s ú ti sö r-s z á llitó  kocs i. * ^ 8

Ny obi at ott Taits Jóssef köuyvnyoBidájábao.


