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A magyar ifjúság.
A fájdalom mély sebével a keb

lekben hagyta el a budapesti ifjúság 
küldöttsége a miniszterek elfogadó ter
mét, ahol kérő szavuk megtagadva, ők 
maguk elutasítva lettek.

A véderő-törvényjavaslat tehát 
úgy, ahogy az a ház asztalára került, 
el fog fogadtatni, s ők a magyar ifjú
ság, a jövő Magyarországnak mai kép
viselői ki vannak szolgáltatva egy ide
gen hatalom szekatúrájának.

De nem, azt nem fogják megen
gedni a haza hazafias polgárai, akik
hez mint utolsó fórumhoz fordulnak 
esdeklő szavukkal s akikkel a megpró
báltatás szent napján együtt küzdöttek 
és egymást halálig támogatták ugyan
azon hatalom, az elnyomatás durva 
eszköze ellen.

Ha a szabadságot az ifjúság lán
goló lelke nem táplálná, s ha a sza
badság eszméje az ifjúság lelkét fölme- 
legiteni nem tudhatná, sötétség lenne 
az egész földön.

És a szabadságnak fényes, mele
gítő, lelkesítő, éltető sugarait el akar
ják homályositani, ki akarják oltani 
ma Magyarország földén éppen azok 
a férfiak akiknek szent kötelességük 
épen ellenkezőleg az volna, hogy an
nak ragyogó dicsőségét napról-napra 
emeljék. Szent kötelességük, mert hi
szen ha a nemzetgyilkos bérenczek 
ránkzudálásának szörnyű napjaiban 
az a ma úgy lenézett és jogaiban meg- 
csufolt nép és az ifjúság halált meg
vetve sikra nem szállott volna, ama 
szabadság védelmére melynek gyü
mölcsét a nagy urak élvezik leginkább, 
hát akkor manapság bizony nem volna 
magyar minisztérium a világon és nem 
volna Tisza Kálmán miniszterelnök.

És mégis! Mégis meg kellett azt 
érnünk, hogy oly javaslatot terjesszen 
a ház elé ez a réven szerzett szabad
ságunk talajából nőtt kormány, amely 
tönkre tesz e hazában mindent ami 
még éltető forrása lehetett volna a 
szabadságnak.

Az egyik szakasz, a 14-ik meg
nyirbálja a parlamentnek a hadseregre 
gyakorolt ellenőrzési jogát, mely úgyis 
olyan szűk határok közt mozgott, hogy 
szinte sérelmes volt a nemzetre ifiár a 
régi alakjában is. És most még abból 
is le fognak faragni, lehetővé teszik a 
kormánynak, hogy 10 év múlva ha 
nem akar uj törvényt hozni provizóri 
ummal kormányozhasson tovább.

De tönkreteszi ez a törvény a ma
gyar ifjúság exiszencziáját is. Mert a 
ki jövőre nem lesz elég szolgalelkü 
vagy észreveszik rajta, hogy a szabad
ság eszméit hordja keblében, azt durva 
kaszárnya-fegyelem alatt két éven át 
fogják tartani, s mivel időt nem en
gednek neki, hogy ezalatt tanulmá
nyait folytathassa, megszakítják őt 
tanulmányaiban és pályavesztett em
berré teszik.

Meg fog ez történni az olyanokkal 
is akik tudnak németül, hát még azok
kal, akik nem tudnak s akiknek ter
mészete a német nyelvet nem veszi be ?

Gondolatnak is borzasztó, hogy 
ezentúl büntetés érhessen valakit a 
magyar hazában azért mert idegen 
nyelvet nem akar vagy nem tud meg
tanulni! Mi értelme és jogosultsága van 
ily körülmények közt a magyarositási 
törekvéseknek? Hogyan kívánhatjuk 
ezentúl, hogy például a kereskedelem 
megmagyarosodjék, ha maga az állam 
germanizál? Nem-e azt fogja ezentúl, 
minden kereskedő vagy gyáros mon
dani, hogy egy országban ahol minden 
művelt embernek kötelessége németül 
tudni csak azért, hogy védelmi tekin
tetben könnyebben érintkezhessünk 

| Bécscsel, akkor a kereskedővilágnak, 
j hogy kereskedelmi tekintetben köny- 

nyebbnn érintkezhessék legalább is 
szabad németnek maradnia.

Tönkreteszi a javaslat tehát még 
a magyarosítás nagy és fáradságos 
munkáját is, mely már olyan szép len
dületet vett és a mely életfóltétele Ma
gyarországnak.

I Hazafiakhoz méltó dolog e javas- 
1 lat ellen mindent elkövetni, mindent 
: megkísérlem’, hogy törvénynyé ne vál

jék. A fiatalság, mely eddig kért, na
gyon helyesen cselekszik, ha ezután 
követelni fog. És abban is csak helye
selni lehet eljárásukat, hogy mozgal- 

1 mukat országossá teszik és a függet
lenségi párttal egyetértve népgyülé- 
sen igyekeznek jogaiknak érvényt sze
rezni.

Tisza Kálmán maga mondta el
lenzéki korában, hogy szomorú dolog 
volna, ha válságos napokban, midőn 
a nemzet jogai, életérdekei forognak 
koczkán: az ifjúság néma és közönyös 
tudna maradni!

Dr. Czirer Ákos és Perczel Miklós
az u j vé ierö törvényjavallat ellen.

CziererÁkos abból a megczáfolhatat- 
lau igazságból indul ki, mely a történelem

tanúsága 8 mely szerint a háború — ki 
csínyben, nagyban — mindennapos. Ez 
az igazság szülte a hadseregeket s ez tette, 
hogy a népeket a tespedés sohasem seny- 
veszthette ol. Katonai szempontból tökéle
tesen egyre megy, hogy a védelmi rend
szer milyen természetű s csak az a kérdés, 
hogy fenntartásának eszközeit, fejlődésének 
biztosítékait megadbatia-e neki az ország.

A hadsereg nem öuczél létezésének 
czélja és oka a nép, melyet az védoui 
tartozik. S ezért helytelen a mi hadügyi 
kormányunknak az a felfogása, mely azt 
árulja el, hogy a uemzetet a hadsereg alá
rendeltjének és eszközéuek kívánja tekinteni.

A közös hadsereg, mely szereti magát 
a niouarchia utolsó védbástyájának tekin
teni, nem törődik azzal, hogy honuau szerzi 
az ország azt a rengeteg péuzt, melyet 
reá áldoz, vagy pazarol: de a hadügyi 
kormányban végre fölébredhetne a lelkiis
meret, midöu látja, hogy a hadseregre 
pazarolt fölösleges költségek révén mennyi 
anyagi erő vouatik el a nemzet egyéb 
igényeinek kielégítésétől. S ha legalább 
ez a hadsereg aztán annyi költség fejében 
a miénk és igazi hadsereg volna! De nem 
a miénk, mert uein nemzeti és nem had 
sereg, mert ilyen uemzeti karakter uélkül 
uem képzelhető.

Épp agy hibázna az, aki csak a had
sereg lelkesedésére alapítaná annak véd- 
képességébea való reményeit, miut az, 
aki magábau a kiképzettséget tartaná ele
gendőnek. A hadseregnek kiképzettségre 
és lelkesedésre egyaránt szüksége van. S 
ha Széchenyi Aladár gróf azt mondta, 
hogy mauapság már nem elegendő a puszta 
lelkesedés, akkor azt kérdi, hogy hát volt-e 
egyáltalában idő, mikor a puszta lelke
sedés elegendő volt? Talán egyszer: Je 
richo ostrománál. (Derültség a szélsöbalol- 
dalon.) Az a jogezim, melyért most 
a fegyverkezést sürgetik, sohasem fog meg 
szűnni, mert háború előtt is fegyverkezünk, 
hogy a harcz készen találjon, háború utáu 
is fegyverkezünk, hogy vagy visszafizessük 
a kölcsönt — ha uii szenvedtünk veszte
séget — vagy megtartsuk a prédát, ha 
győztünk. Helytelen tehát a politikai hely
zetnek minduntalan elöránczigálása, mert 
a politikai helyzet megváltozhatna.

A szőnyegen torgó javaslat katonai 
szempontból .*ok kifogás alá esik; gazda
sági és egyéb szempontokból pedig egy
általán uem számol a nemzet igényeivel 
és képességével. Ezért jiem fogadhatja 
el s ezzel végezhetué is beszédét, de ref
lektálni akar még arra az intézkedésre, 
mely a közvéleményben oly nagy hullámo
kat vert fel. Az öukentesi intézmény uem 
kedvezmény, mert nem kedvezmény az, 
ha egy intelligens, müveit fiatal ember ép
pen elegendő időt szolgál arra, hogy ki
képzett jó katona legyen. (Zajos helyeslés 
a szélsöbaloldalon.) Lehet az jótéteméuy, 
hogy az illető fiatal ember — ha megfi
zeti — nem kénytelen a kaszárnyái élet 
miudeu szekatúrájával megismerkedni. A 
tiszti rang elnyerésére való kötelezést te
hát nem tartja jogosultnak.

Végül polemizál az eddig felszólalt 
kormánypárti képviselőkkel s küldnösen

Pulszky Ágost és Tisza István fejtegeté
seire reflektál. Tisza Istvánnak általános
ságban és bizonyítás nélkül világba dobott 
vádjait erélyesen visszautasítja s kéri Tisza 
Istvánt, hogy az ilyen vádaknak ilyen for
mában való fölvetésével várjon addig, mig 
elérhetlen magasságban fog állani a pár
tok fölött s tekintélyének snlyr paralizálni 
fogja argumentumainak hiányát. (Zajos 
helyeslés a szélsőbalon.) A javaslatot nem 
fogadja el, de hozzájárul Ugrón Gábor 
határozati javaslatához. (Hosszantartó zajos 
éljenzés a szélsőbalon.)

P ercze l Miklós kifejti, hogy 1867 ben 
a kiegyezés nehézségeinek áthidalása rábír
hatta a nemzetet, hogy önálló hadsereget 
ne követeljen, de azt soha senki sem 
akarta a magyar hazafi nem is akarhatta, 
hogy a magyar nyelv soha érvényre ne 
jusson. Hivatkozik az 1868 iki véderö-tör 
vény tárgyalásaira, az akkori előadó s kü
lönösen Audrássy Gyula gróf nyilatkoza 
taira, melyekből kitűnik, hogy a nemzet 
a magyar hadsereghez való jogáról nem 
mondott le, csak annak gyakorlatát módo
sította 8 hogy a véderö-törvény nem közös 
törvény hanem csak közös elveken ala
puló törvény. Világosan elösmerte ezt az 
első delegáczióban az akkori hadügymi
niszter is, úgy nyilatkozva, hogy: „A ma
gyar hadsereg, mint az összes véderő ki
egészítő része, miként szervezendő, a pesti 
országgyűlés fogja meghatározni.“

A közjogi ellenzék folyton sürgette 
ugyan az önálló magyar hadsereghez való 
jogunk megvalósítását, de a kormánypárt 
1868. óta e tárgyban egyetlen egyszer 
sem emelte fel a szavát; a főrendiházban 
pedig a szóló volt $z egyetlen, aki azt 
ismételve sürgette. (Élénk helyeslés a füg
getlenségi párton.)

És most ismét előttünk fekszik egy 
száraz szervező javaslat, mely nagy áldo
zatokat követel a nemzettől, mely a hon
védséget bele készül olvasztani a hadse
regbe s nincs egy intézkedése sem, mely
nek feladata volna a hadseregbe behozni 
a nemzeti szellemet és jellemet. A hadse
reg ma nem az, ami húsz év előtt, mert 
a hadsereg maga a nemzet, ezt pedig az 
eddigi szervezet szűk keretébe beleszórj 
tani a szétrobbanás veszedelme nélkül nem 
lehet. (Élénk helyeslés a bal- és szélsőbal- 
oldalon.) Az osztrák-magyar monarchia a 
befejezett valósággá csak akkor fog válni, 
ha lesz — a Lajthán tál német Ausztria, 
a Lajthán innen magyar Magyarország. 
Enuek pedig eláidozhatlan feltétele, hogy 
legyen a közös haderőben magyar hadse
reg magyar vezénylettel, magyar zászló 
alatt. (Élénk helyeslés a bal- és szélsőba
lon.) A föhadurnak csakis akkor lesz tel
jesen megbízható közös hadserege, ha a 
felvonulásnál a két zászló egymás mellett 
fog lengeni.

Ezek lévén általános nézetei a véd
erő politikáról, a törvényjavaslatot nem 
fogadhatja el, mert annak nemcsak egyes 
részleteit, hanem egész irányát alkotmány- 
ellenesnek tartja. Követeli, hogy a tiszti 
vizsga magyarul letehetése nem kivételes 
engedmény, hanem törvényes joga legyen 
a magyar ifjaknak. A honvédelmi minisz

ter érve, hogy hisz a hadseregnél még a 
közlegények is elsajátítják a német nyel
vet, épp az ellenkezőt bizonyítja, mint 
amit akar.

A közös hadsereget valóságos germa- 
nizáló intézménynyé akarják fejleszteni, 
mi pedig jogosau azt követeljük, hogy, 
miut minden más intézmény, a hadsereg 
is a magyorosodás ügyének szolgáljon.

A miniszterelnök és Ivánka Imre 
arra hivatkozott, hogy 1848 bán a 
magyar hadsereg tekintélyes része is 
német vezéuylet alatt állott. Ez valótlau, 
mert a legtöbb hadtestbcu csak a főve- 
zéuyletben használtatott a német nyelv, 
a Perczelében kizárólag magyar volt s 
csupán a Gürgeyében kizárólag német. 
De hát volt is okuuk megbánni az oppor 
tuuitásnak adott cngedékeuységüuket (Ügy 
van ! a szélső baloldalon.) Ez teremtette 
meg azt a szoldateskai uegélyt, melyet 
Kossuth Lajos (Éléuk éljenzes a szélsőbal 
oldalon) irataiban oly élesen és méltán 
kárhoztat

Ez tette lehetővé az árulások égész 
láucoiatát, mely Világosra vezetett (Úgy 
van ! a szélső baloldalon.) Nem akar 
részleteket felhozni, (Halijuk ! Halljuk ! 
balfelől és a szélső baloldalon), utal a 
győri és többi honvédegyletek felszólala 
sára azon alkalommal, midöu 207 honvéd 
és uem honvéd megkísértette a szerecaeuyt 
fehérre mosni.

Ezen szomorú és szégyenletes tapasz
talások tehát nem arra utaluak, amiért 
miniszterelnök nr és Ivauka képviselő ur 
azt felhozza, hanem arra hogy óvakodjunk 
az ilyen végzetes iiibák ismétlésétől. (He
lyeslés balfelől.)

Áttérve a kultuszminiszter ösuiert 
rendeletére, nincs kifogása ellen, hogy a 
német uyelv alaposabb tauitásat rendelte 
el. hauem meglepte az a szellem, mely a 
miniszter nyilatkozatának hangjából kirí! 
Erősen ostorozta a nix dajcs áramlatot, 
de egy szava sincs a nix uugarisch jelen
ségeire, melyekkel mindennap talalkozha 
tik. Pedig ra, mint szakmimszterre, kiuek 
egyik föfeladata a nemzeti uyelv ápolása, 
ily jeleuségek közömbösek uem lebetuek. 
(Élénk helyeslés a bal- és szélsőbalon.)

A miniszterelnök többször is felszólalt, 
de semmit sem moudott a javaslatról. Úgy 
látszik, uem tetszik az senkinek, neki uia- 
gáuak sem. És mégis kötelességének tartja 
még a tárczajat is hozzákötni. Kérdi a mi
niszterelnököt, miért uem kiserelte meg a 
tárczakérdést ott fölvetui, ahonnan ily tör 
véuyjavaslat keresztülhajtását rákénysze 
ritik.

Lehet, hogy a katonai körök még a 
kormányzóságtól sem riaduak vissza; sut 
talán elmennének a parlament feloszlatása 
végletéig. Ám kisértsék meg és meg fog
ják látni, hogy egy-két robadt-fele kerü
letet kivéve a választók oly képviselőket 
fognak ide küldeni, kik be nem fogjak érui 
a most követelt morzsákkal. (Úgy van! a 
bal- és szélsöbaloldalon.)

A miniszterelnök rámutatott, mily sze
rencsétlenség volna, ba 48- vagy éppen a 
49-iki események ismétlődnének; teljescu 
igaza vau, csakhogy ne oda intézze a

T Á R C Z A.

Uj „ Szózat. “+)
Vesd meg hazádat óh ! magyar,

De rendületlenül,
így lésa erős, mint sok jeles,

Ki a magasban fit.

Eredj világgá! Mindenütt 
Várhat szerencse r á d ;

Bölcsen teszed, ha elcserélsa 
Ily nyelvet, ily hasát.

E föld az, hol bohó apák 
Rajongó vére folyt,

Kz, melyhez addig minket egy 
Illnzió csatolt.

Művelt slovákot, hós oláht 
Vad Árpád itt veri,

Itt nyert csatát barbár Hányad 
(Miért nem Czillei?)

Szabadság — csitt! Ez volt a lég- 
Bolondabb gondolat;

*) A „Bolond Istók* mait heti ssámából vete
ssük át a fenti verset, mely oly hatalmas sza
tírája a ma uralkodó szellemnek. Ábrányi e 
költeméye széles körben méltó feltűnést keltett, 
aminek egyik kifejesése az Ábrányi Emilhez in
tézett következő levél: Alnlirottak olvastuk a 
„Bolond Istók* mai számában Uj „8aózat* ctimü 
költeményét. Meg nem állhatják, hogy e ssép 
költeménynyel szemben, mely felér egy hazafias 
tettel, ki ne fejezzük elragadtatásunkat. Hasafias | 
üdvöalsttel, Budapest, 18»9. január hó 12. Ap- j 
ponyi Albert, Grünwald Béla, Horánszky, Ko- I 
vács Albert, Tomcsányi László, Ve*zter Imre, | 
Ilotlaky Imre. Potocxki Dezső, Doda Béla, Feoy- i 
vssey Ferencz I

Szerencse, hogy sok elveszett 
A bűnös harcz alatt.

Ám itt vagyunk : higgadt, okos, 
Megtisztult nemzedék.

Istennek hála: törve bár,
De élősködve még.

S kiáltjuk hozzád, büszke sas, 
Szerényen : íme lásd,

Egy ezred évi tévedés
Kér meghunyászkodást!

Bocsásd meg oh ! hogy annyi esiv 
Ontott hiába vért,

És annyi megtört, megszakadt 
Egy méltatlan honért.

Beláttuk már, hogy ész, erő 
Ügyesség, akarat.

Haszon nélkül sorvadnak el
Egy fikezió alatt.

Még jönni kell, még jönni fog 
Egy jobb kor, melyre mind 

— Ki nem dühöngő gyászmagyar — 
Vágy éhesen tekint.

Vagy jönni fog, ha jönni kell 
Hatalmai Bzakrament,

S a merre kardját csörteti 
Less áldás, béke, csend.

S a sár, hol nemzet sülyed el,
Oly lágy lesz, mint a vaj,

És millióknak ajkain
Kél nagyszerű kaczaj!

Vesd meg basádat óh ! m*gyar.
De rendületlenül, 

így léesz erős, mint sok jsles,
Ki a magasban ül.

A nagy világ előtted áll,
Élj ott, ha élni kell,

Mert itt, jegyezd meg bra magyar,
Nincsen számodra hely!

Ábrányi Emil.

Török história.
Nem tudom, hogy milyen nyelven ír

jam meg ezt a történetkét: totbbélául 
avagy szabóondrélll-e ? Első esetben azt 
jelentené, hogy a „Miile et una nuitsu 
czimtt száz éves és 36 kötete* regetárból 
cseutem; a másodikban reáni lógnák, hogy 
a „Deutsche Groscben Bibliotbeku-böl for
dítottam le, a melyben minden orosz re
gény megvan — németül. No de mivel 
csak reportot írok, talán impozáns tudo
mányos aparatus nélkül — magyarul is 
elhiszik.

Hol volt, hol nem volt, volt tehát 
egyszer egy török diplomata, aki most 
Orsóvá felé utazik, maga egy vaggonbau 
„les pattes en a v a n t — a talpak előre, 
amint a franczia mondja; vagyis beczin- 
kelve légmentesen háromszoros koporsó 
bán. Ez a szegény diplomata egy szép 
napon a következő fermánt kapta Stam 
búiból:

Elmek velid dsümbüli! — a mi toth- 
bélául annyit jelent bogy: „meg kell hal
nod kutya !•*...

( . . .  igazhivő musulmán nyelven pedig 
egy arany zsinórt), mondaná Mikszáth.

Csakhogy nincsenek többé igazhivő 
musulmánok a Dolmabagdzsében, oda is 
befészkelte már magát a nyugati kultúra, j 
mindenféle bumánus intézményeivel együtt. |

Vagyis elküldték a törökünknek a 
prózaikns kék ivet. i

Stambulban ugyanis így okoskodtak : 
minek zúdítsuk uii nyakunkba a nyugati 
czivilizáczió feljajdulúsát felesleges kegyet
lenségekkel ? Dobjuk ki egyszerűen az 
állásából. Azt már teljeseu belátására biz 
hatjuk, vájjon elkényeztetett és eladóso
dott világfi létére — a Hotel-Garniban 
vagy a lánczhidról tetszik e majd neki 
elhagyni ezt az árnyékvilágot, (egy árva 
piaszter nélkül a zsebében.)

Mert a boldogtalan török diplomata 
fülig volt ám eladósodva 8 e mellett ra
jongott a nyugati kultúráért. Nem tartott 
ö semmit a tulvilági hurikra, de annál 
jobban tartotta az e világiakat mindenféle 
korán-tiltottá nedűkkel néha hajnalig.

Szemet szúrt ez az istenfélő Scheik- 
Ul-Islámnak, (Hogy a Próféta terméke
nyítse meg szivét több ilyen erkölcsös 
igazságokkal!) — a ki a jámbor mozli- 
mek közt olyan tekintélynek örvend mint 
nálnnk pl. Simor János vagy Wábrmán.

No de egy kis borocskáért ilyen szi 
gorú rendszabályozás !

Csakhogy a Sbeik-ül-Islaimnak két 
szeme van. Csak az egyiket szarták a vig 
diplomata megrovási kalandja; a másikat 
az önfia döfdöste, a ki meglett ember lé
tére állás nélkül élt az öreg szakállán, 
illetve a rue de Pera aszfaltján, a hol a 
nyugati kultúrának gyakorlati tanfolyamát 
végzik a nemes effendik.

Sapienti, sat. Ezek után még csak a 
részletek érdekesek.

Az aranyzsinorozást a következő köz
lemény előzte meg egy fővárosi német 
lapnak törvényszéki csarnok rovatában:

„Érdekes jogi eset foglalkoztatja je 
lenleg a fővárosi jogászokat. Egy külföldi

hatalom diplomacziai ügyvivője ellen atya
sági keresettel lépett egy fraueziaországi 
illetőségű nő. Kérdés : illetékes - e honi 
bíróságunk ebben a perben, nem védi-e 
a diplomatát exterritoriális joga ? stb.

Magától értetődik, hogy semmiféle 
jogászkörök nem érdeklődtek a szóban 
forgó exterritoriális joghatálya vagy a bí
rósági illetőség iránt. A „jogi esetet" egy 
jól megfizetett újságíró csempészte be a 
lapba, a jogászok meglepő kíváncsiságá
val együtt.

Ezt a közleményt azután kellő ko-
menfárral magyarázva, mely az érdekes
jogi esetből egyszerüeu országos botrányt
csinált, elküldték a török külügyérnek a 
ki rögtön intézkedett példás megtorlásról, 
valamint az utód kinevezéséről.

A mit sem gyanító beyt elcsapták 
infámisan s egy rézpara végkielégítést 
sem kapott.

Röktün ott kellett hagynia a keleti
pompával berendezett hivatalos salonokat 
és szállodába tért — meghalni. Ugylátszik 
a török diplomaták nem éppen a leg
ostobábbak.

Az egész „országos botrányból- pe 
dig igaz volt annyi, bogy a szegény mu
zulmánnak sok hölgy ismerősei között volt 
egy, a ki szemtelenebb volt a többieknél. 
Ezt a hölgyecskét külöuben később el is 
tolonczolta a fővárosi rendőrség.

Ezt a titkot vitte magával az a há
romszoros érez koporsó, mit a robogó 
gyorsvonat csöndes éjjen az alföldi rónán 
át keletre szállított.

L ip l a i  K o m é t
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flgyelsieztetést, a hol erre a hajlamnak 
árnyéka Bem létezik; hanem oda, a hol 
még mindig lappang a provokáczió szelleme. 
(Úgy van! balíelől.)

Ha pedig figyelmeztetése mégis si
kertelen maradna, kerestesse ki a múze
umból Trajánnak érmét, melyet Dácia 
meghódításának emlékére veretett. Mutassa 
meg annak köriratál, mely igy szól: „Nonne 
dili tibi Decebale non esse bonum leonem 
lacessere!“ (Nemde, mondtam neked De- 
cébál, hogy nem jó az oroszlánt ingerelni.)

A mi szabad fordításban annyit tészen: 
„Ne bántsd a magyart!"

Nem fogadom el a javaslatot. (Elénk 
helyeslés és éljenzés a bal- és szélsiibal- 
oldalon.)

Az italmérési; jövedékről.
— Kocsmárosok, kávésok, kere§kedők stb. 

figyelmébe. —

Az állami italmórési jövedékről szóló 
törvény legfontosabb határozatai — mint 
közelebb említettük — már ez évi február 
1 én életbe lépnek Budapest és Pozsony 
városok belterületeinek kivételével. Erre 
való tekintetből a pénzügyminisztériumban 
valamennyi kir. adóhivatalhoz és pénz
ügyőri közeghez intézendő utasítás dolgoz* 
tatott ki, — mely értesülésünk szerint — 
néhány nap múlva fog közrebocsájtatni.

Ezen utasítás értelmében ez évi feb
ruár hó 1-töl a szeszes italoknak kis mér
tékben való elárusitása — (Magyarorszá
gon a Királyhágón inuét 50 literen túl, az 
erdélyi részekben 56 59 literen túl tártál 
mazó hordókbau teljeseu szabad a keres
kedés és forgalom) — csakis a péuzügyi 
hatóság engedélye mellett történhetik. Ezen 
engedélyért kell folyamodnia miuden korcs* 
márosnak, anyag-, fűszer-, vegyes keres
kedőnek, czukrásznak és kávésnak, egy
szóval mindenkinek, a ki kis mértékben 
szeszes italokat árusítani akar, legkésőbb 
ez évi február 15-ig az illetékes pénzügy* 
igazgatósághoz. |

A folyamodvány első ive 1 frtos, min 
den további ive 50 krros bélyeggel látandó 
el. A folyamodványban kitüntetendő az 
engedély-igénylő neve, lakása, foglalkozása, 
üzleti helyiségének megnevezése, az ita 
lóknak névszerinti elösorsolása, magyar 
állampolgárságának vagy községi illetősé
gének bizonyítéka. A kiállítandó engedélyre 
megkívántaié 1 frtos belyeg a folyamod 
ványhoz csatolandó.

Egy folyamodó kaphat több eugedélyt 
is, de a többi üzlet szamára üzletvezetőt 
köteles taitani. Az engedélyt a pénzügy 
igazgatóság adja meg nem határozott időre, 
a kiállított engedélyekről auyaköuyvek ve- 
zetendök. Denaturált szesz árusításáért kü 
lön eugedély kérendő ki. Az engedély más 
személyre át nem ruhazható. Aliudeu he
lyiségváltoztatás idejekorán bejelentendő.
A pénzügyőri közegek kötelesek ügyelni, 
bgy az egészségre ártalmas italok ne áru* 
sittassauak. Az italmérési illetékek 3 osz
tályba soroztatuak és azonkívül az üzletek 
terjedelméhez képest külön 3 alosztályba 
foglaltatnak. A kivető és felszólamlási bi
zottságok megalakítására részletes intéz
kedések vannak felvéve. A kimért szeszes 
italokért a törvényben megállapított mé
rési adó lesz fizetendő, a mely adót azou- 
ban ez év végéig az adóköteles fél az
eddig jogosított regaletulajdouosoknak il
letőleg bérlőknek tartozik fizetni. A bírság
összegek is ez év végéig a regál étolaj do- 
nosok javára esnek. A regáletulajdouok, 
illetőleg bérlőknek jogukban all folyó évre 
a kis mértékben árusítókkal italmérési 
adójukra nézve bizonyos atalányüsszegbeu 
megegyezni.

E fontos utasításból egyelőre adjuk a 
következőket:

A k i m é r é s  f oga i m a.
Kimérés alatt értendő bornak, gyü

mölcsbornak, sörnek és égetett szeszes ita
loknak mértékre való tekintet nélkül nyílt 
vagy zárt edényekben, ülő vagy álló ven 
dégek részére akár az arra nyitott helyi 
ségbeu, akár azonkívül fogyasztásra való 
iparszerü kiszolgáltatása és a szeszes ita 
lokuak ily módon kimérése czéljából korcs 
mák nyitása vagy a már meglevőknek fen 
tartása.

Kim é r é s i - j og .
A kimérést 1889. év deczember 31-ig 

gyakorolni kizárólag csak az jogosult, aki 
e joggal eddig is bírt, tehat az italmérési- 
(regále) jog tulajdonosa, illetőleg amennyi
ben az ezt a jogát bérbe adta, a bérleti 
időtartama alatt a bérlő, úgy nemkülönben 
a nemesi telkeken (Curiakon) gyakorolt, 
valamint az anyaországbeli egy fél vagy 
egynegyed évi úrbéri u n. három havi
k.irta korcsmáltatás jelenlegi haszonélvezői 
esetleg bérlői.

Eszerint a most elősoroltakon kívül 
bort, gyümölcsbort, sört és égetett szeszes 
italokat kimérni kizárólag csak az jogosult, 
aki az italmérési (regale) jog tulajdonosá
tól, illetve bérlőjétől erre az eugedélyt 
megszerezte és pedig azon mérvben és 
terjedelemben, amilyenben az engedélyt 
kinyerte.

Pénzügyi hatósági engedély a kimérés 
gyakorolhatásához nem szükséges; ha azon
ban a kimérés Üzletszerűen arra rendelt 
külön helyiségekben (korcsmákban, vendég
lőkben, borpinczékbec) gyakoroltatik, az 
italmérési üzletekre nézve eddig fenállott, 
vagy az 1889. év folyamában kibocsátandó 
újabb közrendészeti, közbiztossági és köz
egészségi szabályok és intézkedések to
vábbra is szigorúan betartandók.
Ki v é t e l e s  i t a l mé r é s i  k e d v e z m é n y

Az italmérési (regale) jog tulajdonol 
sánuk, illetve bérlőjének engedélye n* k«

való kimérésnek as eddig feunállott törvé
nyeknek és szabályoknak megfelelőig kö
vetkező esetekben van helye:

a) Vasútépítés, csatornaásás, védtölté 
sezés s más, nagyobb számú idegen vidé 
kékről összesereglő munkásokat igénylő 
építkezések vállalkozói saját munkásaikat 
az építkezés helyén, annak tartama alatt 
szeszes italokkal elláthatják, ha az épít
kezés a községen kívül, vagy egyáltaláu 
oly helyen történik, hol ily italok kimérése, 
végett a regale jog alapján rendes korcsma 
nem létezik.

b) A bányabirtokosuak az átalános 
bányatörvény értelmében joga vau kizáró 
lag saját bányamunkásait, iparszerü nyere
ség nélkül, bárminemű szeszes italokkal is 
nagy vagy kis mennyiségben ellátni 8 ille 
töleg ezen czélból egyszersmiudenkorra 
meghatározott, a közigazgatási és rendőri 
hatóságnál elölegeseu bejelentendő helyisé
get a bányatelepen belül tartani, ahol ide
genek kizárásával egyedül saját bánya 
munkásainak az italokat kiszolgálhassa.

c) A volt határőrvidéken a sőrfőzők 
ez általuk termelt sört a sörház helyiségein 
belül Üzletszerűen kimérethetik.

d) a katonaság által megszállott lak 
tanyákban és fióklaktanyákban a regále- 
jog tulrydonos a katouai igazgatás felhí
vására köteles markotányost tartani. A 
markotányos a laktanyai rend és fegye
lem tekintetében a laktanyaparaucsnokság 
alatt áll.

Ha a regale jog tulajdonosa ezen kö
telességének eleget nem tenne, a katonai 
igazgatóságnak leeud joga, a katouaság 
által megszállott minden laktanyában és 
tióklaktauyábau, de csak a csapatok ki 
zárólagos szükségletére, markotauyosokat 
alkalmazni.

A markotáuyos alkalmazását a fenn 
álló italmérési jog nem gátolhatja. A mar 
kotányosság bérlője tartozik azoubau a 
regále-jog tulajdonosával az italmérésért 
fizetendő kártalauitás iránt egyességre lépui 
s ha a felek közt egyesség nem jönue 
létre, ez esetben az évi méltányos kurta 
lanitási összeget a közigazgatási hatóság 
határozza meg. A határozattal meg nem 
elégedő félnek, birtokon kívül, a törvény 
rendes útja vau fentartva.

(Folyt, kör.)

Szövetkezzünk!
Ezen czimuek vajmi kevesen fogják 

fel fontosságát, pedig a mai szorult viszo
nyok között — a midőn a társadalom 
majduem minden rétege megérzi a meg
élhetés utáni küzdelem keréknyomait — 
bízón sokaknak érdekükbe állana, több 
horderöt tulajdonítani.

A dúsgazdagok, vagyis, miut4 mond
ják felsőbb osztály előtt, bizonyara pusz
tában elhaló felkiáltás lesz, mert ezek a 
jólétben — miut igeu sok eset mutatja — 
megteledkezuek némely nemes czélt part 
fogolni, mely auyagilag, talau, ha kevés 
sel is, de segithetue a sorstól nem oly 
kedvezményben részesített embertársaikon.

Az alsóbb osztály, melyhez úgyszól
ván, csakis — miut mondani szoktak — 
a földhöz ragadt szegények és muukas 
emberek tartoznak, kik kénytelenek reg 
géltől késő estig vouni az igát, hogy sa
ját maguk és családjaik részére a megevö 
falat kenyeret — munkaadójuk állal zsa
rolva — beszerezhessék. Ezektől meg 
épen semmit sem válhatunk. Ezen sorstól 
sújtottak — a megpróbáltatas által okulva 
— tálán érdeklődnének némely hasznos 
czél iránt, de ezeknek inegkötvék jóakaró 
tehetségeik, miud anyagilag, mind pedig 
állásuknál fogva.

Vissza vau a középosztály, melyhez 
a gazdaembereket és iparosokat soroljuk. 
Hát ezektől mit várhatunk ? A gazda
közönség, kinek kenyeret adó földjein, 
majd jégeső, majd pedig a kártékony fér
gek teszik tönkre a várva-vart termést.
A szőlőket meg filoxéra emészti fel las
sankéut. A kevéske jövedelemből kihúzza 
a maga részét a nagy adó, a kegyetlen 
adóexekutor. A szomszédos államok saját 
érdekeiket előmozdítandó, egyik a másik
tól hódítja el a piaczot, vámemelésekkel 
védve a maguk terményeit az idegen ver 
8euy ellen.

így aztáu gabua-áraiuk uuuyira le- 
szállvak, hogy gazdaközönségüuk terme 
lééi költségeit is alig fedezheti gabnája 
árából.

Iparunk is csak úgy teng, mert bizon 
ha a gazdáuak nincs micu vásárolnia, 
hiába dolgozik az iparos, mert saját ipar
gyártmányainkra külkeresletre épeu nem 
számiihatunk. Sőt mi több még külföldi 
gyártmányok nyomják alá sajat gyártmá
nyainkat is.

Ily viszonyok között, úgy a gazda, 
mint az iparos — hogy nyomorúságos éle
tét fenttartsa — kénytelen — mint a 
vízbe fuló, ki a szalma-szálhoz is kap 
— a végsőhöz nyúlni. És mi az, a mi 
által segíteni gondol magán? Utolsó fillér
jének kizsákmáuyolója, munkássága gyü
mölcsének elnyelője és öreg napjaira, 
mely a koldusbotot a kezébe adja az 
uzsora, a zsidó tóke.

A mértéken fölül nyomott keresztény- 
ség láthatja az általános pusztulást, lát 
hatja, Aogy parányi rész, gonosz faji sajátságai- 
val szmleq a törvény erős védbástyái mögött, száz
ezrek tönkrejutásán vagyonosodik és szorítja le sa
ját leikéről, melyért még talán dédatyja ontá vérét.

De elég ebből ennyi, ne lebbentsük 
feljebb a fátylat, mert kitudja, hogy még 
mi minden van alatta.

Gondoljunk inkább arra, hogy miként 
segítsünk magunkon !

Kövessük más államok példáját! szö
vetkezzünk, miként szövetkeznek egyszerű

emberek Angolországban, kik ezelőtt vagy 
40 évvel összeraktak vagy 300 forintot, 
mely összeg lassankint növekedett, úgy- 
annyira, hogy jelenleg a 300 irtot alig 
meghaladó összeggel megalakult szövet
kezetnek Angolország majdnem minden 
nagyobb városában saját földbirtokai, gyá
rai, hajói és árucsarnokai vannak felállítva 
s évi pénzforgalma túlhaladja a másfél 
millió forintot.

De nem csak angolországbau alakí
tottak ily szövetkezetét. Alakítottak a né
metek is, kik az angolokhoz hasonlóan 
áruraktárakat állítottak fel, hol a szövet
kezet tagjai olcsóbbau szerezhetik be 
szükségleteiket. A tagok szorult helyze- 
tökbeu kölcsönben részesülnek, melyet 
részletenkint visszafizethetnek.

Van most már hazánkban is ily ne
mes irányú szövetkezet.

1886. május hóban alakult meg fővá
rosunkban a „Gazdák és iparosok álta
lános hitelszövetkezete.“ Ezen szövetke
zetnek elnöke Dr. Balogh Sándor a szt. 
László társulat elnöke s a pápai szt. 
Gergely-rend középkeresztese. Vezérigaz
gatója: Tömöváry László földbirtokos.

Alig harmadfél évi üdvös működése 
után van ezen szövetkezetnek 150 fiókja 
és körülbelül 100 Ugyvivősége az ország
ban, s összegyűjtött 2 millió forintot meg 
haladó alaptőkét.

Bővebb felvilágosításul ezen szövet
kezetről szolgáljon alapszabályainak rövid 
körülírása.

Nemes czélja ezen szövetkezetnek, 
úgy a gazdaközönség, miut az iparososz- 
tályuak alkalmat uyujtaui arra, hogy bár 
mily kissebb összeg megtakarithatása mód
jában legyen és a nagyobb miut kisebb 
jogos hiteligények általa kielégittetbes 
senek.

A gazdaközöuség terményeinek és úgy 
a kész, miut nyers iparczikkekuek küny- 
uyebb értékesítése czéljából árucsarnokok 
felállítása; — fogyasztási szövetkezetek 
alakítása, úgy a nagyobb iparczikkekre, 
miut a közönséges haziszükségletekre uézve.

A szövetkezeti társulás alapjáu tag 
jai számára muukástelep és házépitkezési 
egyesületek szervezése; a szövetkezeti ta
gok számara hitelt nyujtaui; személy hitel - 
egyletek alakítása s tagjaitól kamatozó 
takarékbetéteket eitogadui; — végül : a 
szövetkezetnek sajat czéljára szolgáló in
gatlanok szerzése, valamiut a tagoknak 
árverezésre jutott ingatluuaiuak megvétele.

A szövetkezet a vidéki tagok szám
arányához képest, a magyar korona terü
letén bái hol is fióktelepeket alakíthat.

A szöveikezet alaptőkéjét képezik a 
tagok által aláirt 20 Irt névértékű s szel 
vényekkel ellátott részjegyek, melyeknek 
értéke egyszerre, vagy részletekben 200 
hét alatt letörleszteudő; a részbeni tör
lesztések elölegeseu törlesztendők s havon
kénti fizetésnél (részjegyenként) 40 kr. — 
heteukint pedig 10 krajezáros részletekben.

A szövetkezet megaiakultuak tekin
tendő, mihelyt 100 részjegy 2000 Irt név- 
értékben jegyeztetett, s a budapesti keres
kedelmi- és váltótörvényszékuél miut ilyen 
ezégeztetett.

Ezen szövetkezetnek tagja lehet bár
mely keresztény hitfelekezethez tartozó 8 
erkölcsileg kilógás alá uem eső miuden 
tisztességes önállásu férfi és nő, valamint 
kiskornak is.

A szövetkezet tagja egyeulöeu része
sül a szöveikezet nyereményeiben, miből 
kifolyólag következik, hogy mindeu tag 
egyformán élvezheti a tagok jogait.

A szövetkezet igazgatósága a szövet
kezet tagjai számára, úgy a központban, 
mint a fióktelepek székhelyén, a szükség
hez képest közös aruraktárakat és áru 
csarnokokat nyit, honnau a szövetkezet 
tagjai a legelönyösb árak mellett csakis 
jó minőségű áruczikkekkel láttatnak el.

A szövetkezet raktárai egyszersmind 
alkalmul szolgáluak arra uézve is, hogy 
tagjainak gyártmányaikat, iparczikkciket, 
úgy szintén a gazdák, földművesek termé 
uyeit el árusítás végett — csekély kezelési 
dijak mellett — átvegyék, sőt kiváuatukra 
azokra tulajdonosai az áruezikkek 50 
százalékáig előleget is uyerhetuek. A köz
ponti, vagy esetleg nagyobb forgalmú fiók
telepek árucsarnokaiba az egyes vidékek 
specziális ipartermékeiből és az egyes vi 
dékek specziális házi ipar czikkeiböl minta 
raktárakat szervez és azok értékesítését 
közvetíti.

Az áruraktárak és csarnokok tiszta 
jövedelmei a szövetkezetek azon nyere
ményét képezik, melyet az összes rész- 
jegytulajdonosok egyenlően élveznek.

Miud azon községekben hol 100 drb. 
részjegy 30 tag által aláíratott és a tagok 
többsége azt kívánja — az igazgatóság 
kiküldötte közreműködésével — fióktele
pek szerveztetnek.

A fióktelep megalakulván, ha az igaz
gatóság által hozzá csatolt területtel együtt 
1000 drb. részjegy aláíratott, ezégét az 
illetékes bíróságnál bejegyezteti.

A fióktelepek részjegy - tulajdonosai 
saját tagjei közül egy elnököt, egy hat 
tagból álló kezelő-bizottságot és egy há
rom tagból álló ellenőrző bizottságot vá
laszt. A 6 tagból álló bizottság saját ke 
beléből megválasztja pénztárnokát, és ki
nevezi a még szükséges kezelő személy
zetet!, kiknek neveit a központi igazgató
sághoz 8 nap alatt megerősítés végett 
beterjeszti s az igazgatóság jóváhagyása 
után a megválasztás érvéuybe lép.

Azou községekben, hol fióktelep nem 
állítható, egy 3 tagú Ugyvivőség választa- 
tik, egy titkár, pénztárnok és egy ellenőr 
czimmel.

A „Gazdák és iparosok általános hi
telszövetkezeté44 -nek nemes czélját némileg

r
| megismerve, láthatjuk, hogy mily előny

nyel jár az úgy a gazdagra, mint a sze
gényre; úgy a gazdaközönségre, mint az 
iparososztályra.

Ha tehát a zsidó - befolyásoktól és 
minden uzsorától óvni akarjuk magunkat: 
szövetkezzünk egyesült erővel mindannyian, 
használjunk fel minden alkalmat, hogy úgy 
a terményeink, iparczikkeink értékesítése, 
mint a pénzhitelben, üzlet és kereskede
lem terén, a szédelgésektől lehetőleg távol 
tarthassuk magunkat.

Tartsa feladatának az okosabb, a ke- 
vésbbé felvilágosultakkal, minden nemes és 
üdvös czélt megismertetni és a gonosz 
szédelgés cselvetéseitől lehetőleg megóvni.

Szövetkezzünk, értsük meg egymást, 
mert csak igy tehetünk valamit a zsidó
ság túlnyomást ellen.

if|. Brigi József.

F ö l h í v á s
Pécs szab. kir. város közönségéhez.

Nem ismeretlen a közönség nagy ré
sze előtt a vörös kereszt egylet magasz
tos czélja.

Háborúban megsebesült vagy megbe
tegedett harezosokat ápolásban részesíteni, 
rokkant katonákat és a háborúban elesett 
harezosok hátragyott családjait segélyezni, 
rendkívüli szerencsétlenség, úgymint: ár
víz, tűzvész, ínség, járvány esetén a szü- 
külködőket segélyezni, mind oly czélok, 
melyek a vörös kereszt egyletet a jóté 
konyságot gyakorló testületek közt — lég 
kitünőbbé emeli s melyeket minden hon
polgárnak tehetségéhez képest előmozdítani 
eddigelé is kötelessége volt auuál inkább 
most, amidőn a népfelkelés szervezése 
által a hadkötelezettség oly mérveket öl
tött, hogy most már alig vau család, mely 
nek egyik vagy másik tagja a hazáért és 
királyért való küzdelemben életét kocz- 
kara tenni hivatva nem volna.

Borús fellegek tornyosulnak a politi 
kai láthatáron s ha hazáu't s királyuuk 
java azt kívánja, hogy síkra lépjünk, úgy 
a modern harczaszat fegyvereinek fejlet- 
sége mellett előreláthatólag nagyobb lesz 
a sebesült harezosok száma, miut eddig volt.

Felebaráti kötelességünk tehát, a há
ború iszonyait mérsékelni s mindazt már 
béke idején előkészíteni, a mivel a har
ezosok fájdalmait enyhíthessük.

Ez azoubau csak akkor vihető sike
resen keresztül, ha a nemzet minden egyes 
tagja zászlónk ala sorakozik.

Felhívjuk tehát Pécs város nemes 
szivü közönségének miuden egyes tagját, 
hogy tehetségéhez képest egyleti ezéluuk 
előmozdításához hozzájárulni szíveskedjék, 
hisz kiki saját testvéreinek javát hordja 
szivén, a midőn ezt cselekszi.

Nemesebb s hazafiasabb czélra nem 
adakozhat!

Alapitó tag lehet mindenki, egyén 
vagy testület, ha az egylet czéljaira leg
alább 20 frtot mint alapítványt befizet.

Keudes tag az, ki vagy egyszer minden
korra legalább 10 forintot fizut, vagy arra 
kötelezi magát, hogy hat éveu át éveukint 
egy forintot fizet az egylet pénztárába s 
magára vállalja azon kötelezettséget, kogy 
a menuyibeu azt körülményei engedik, az 
egylet emberbaráti és hazafias feladatának 
előmozdítására közreműködni fog. Rendkí
vüli tag az, ki hosszabb kötelezettség vál
lalása nélkül, évenkiut egy forintot fizet 
az egylet pénztárába.

Adományok köszönettel fogadtatnak 
s hirlapilag nyugtattatnak.

Tagul jelentkezhetni alulírott egyleti 
elnökuél, Moravitz Lajos cs. kir. őrnagy, 
egyleti pénztáros urnái Scytovszky-tér 8. 
sz. alatt, dr. Tróber Aladár egyleti jegy
zőnél, a helyi lapok tettes szerkesztőségé
nél , továbbá a gyűjtő ivekkel ellátott 
egyleti választmányi tagokuál.

Pécsett, 1889. évi jauuár hó 15-én. 
Aidinger Ilka a. k. Mendllk Ágoston a. k.

alelnök. elnök.

K ü l ö n f é l é k .
— A pécsi ifjúság mozgalma a véd

erő-javaslat elleu. A pécsi jogakadémia 
hallgatói kedden délután tartottak újból 
jogász gyűlést Egry Dezső elnöklete alatt 
a véderő-törvény ügyében. A gyűlés elha
tározta, hogy az országos ifjúsági gyűlésre 
meneszteudő 10 tagú küldöttség péntekeu 
délben 12-kor indul a fővárosba. — A 
küldöttség Egry Dezső vezetése alatt a 
következő joghallgatókból áll: Nédler La
jos, Benkó Károly, Repich Gyula, Pintér 
Ferencz, Philipp Ferencz, Csák Károly, 
Éry Márton, Halász Géza. A küldöttsé
get este a fővárosban küldöttség fo
gadja. A pécsi küldöttség tisztelegni 
fog a függetlenségi körben, Perczel 
Miklós képviselőnél, résztvesz a ma 
tartandó elöértekezleten, a népszínházi 
díszelőadáson. A küldöttség kék-sárga — 
a város színeit jelző — szalagot fog vi 
selni. A nagy gyűlést megelőző szombati 
elöértekezleten fogják megállapítani a nagy 
gyűlés elé terjesztendő határozati javasla 
tokát és ezen fogják kiszemelni a nagy 
gyűlés szónokait. A pécsi küldöttség névé- 
beu Egry Dezső fog beszédet tartani. Az 
egyetemi olvasó kör a vidéki ifjúsági kül
döttek tiszteletére vasárnap este rendez 
bankettet, a melyre az orsz. képviselőket 
is meghívják, sőt már is többen megígér
ték részvételüket. A népszínházban dísz
előadásul a „Sárga Csikó4 czimü népszín
művet adják elő, melyet „Prolog4* fog meg
előzni. Az előadás közben szavalat is lesz.
A budapest-pécsi vasút társaság hazafias 
igazgatósága félj egyeket adott a küldött
ségnek. A magyar ifjúság országos gyűlé

sén jelen lesz lapunk szerkesztője, Várady 
Ferencz is, k i a mai déli vonattal utazik 
a fővárosba.

—  A vádhatározatok indokolása. Fon- 
tos rendeletet intézett az igazságügyminisz- 
tér a törvényszékekhez, mint a „Jogtudo
mányi Közlöny"-ben olvassuk. Utasítja eze
ket, hogy a vádhatározatot önállóan inde 
kolják meg s tartózkodjanak az ügyészi 
vádinditvány indokainak lemásolásától.

—  A pécsi kath. legény-egylet 26-áu, 
azaz ma a Scholtz-féle sörcsardokban zárt
körű tánczvigalmat rendez. Belépti díj: 
pártoló tagoknak 50 kr., nem tagoknak l 
írt. Ezen estélyen Jónás János zenekara 
működik közre. Kezdete 8 órakor. Jegyek 
előre válthatók mindenkor az egyleti helyi, 
ségben Megye utcza 22. sz. a., és a táncz- 
vigalom estélyén a pénztárnál.

—  A városi tanügy állása az 1888-ik 
év második felében: A város területén volt, 
illetőleg van 16 községi, 4 felekezeti és 
2 magán, összesen 22 iskola: ezen kívül 
2 árvaház, a püspöki 18, a városi 70 ár
vával, a kereskedelmi középiskola 41 ta
nulóval, egy alsó fokú ipariskola 712, egy 
alsó fokú kereskedelmi iskola 76 tanuló
val és egy ovoda 179 növendékkel. A 
tankötelesek száma: 6—12 éves 3993, és 
13—15 eves 1521, összesen: 5517. Ezek 
hözül iskolába já rt: elemibe 3516, ismét
lőbe 1093, polgáriba 140, magánintézetbe 
138, középiskolába 576, összeseu 5463. 
Iskolába uem járt 54. A tanulók közül 
4654 (85°/#) r. k., izraelita 630 (11 5°/#) 
görög keleti 20, ev. ref. 62, ágostai 88; 
auyanyelvro: magyar 4693 (85*/,) német 
533 (9%), tót 195, horvát 34, szerb 7, 
romáu 1. Tankönyve volt miud az 5463 is
kolád gyermeknek, kik közül 2908 össze 
seu 38730 iskolamulasztást követett el, 
melyből pénzbírsággal 433 büntettetett. Az 
iskolából kilépett 678 tauuló, kik mindauy 
nyiau tudtak írni, olvasui. Tanító működött 
79, közülük 38 férfi 41 nő; segédtanító 
17. Az iskolák bevételei: 93454 frt. ter
ményekben 15898 frt. összesen 109,352 
frt. Kiadások : rendes tanítók fizetése: 40967 
frt, segédtanítók 8790 frt, fűtés, tisztoga
tásra 5155 frt, fölszerelésre 1324 frt, sze- 
géuy gyermekek segélyezésére 1075 Irt, 
vegyes szükségletekre 16098 frt, tőkesités, 
vásárlás, építkezésre 85133 frt, összesen 
109,352 frt, 46222 Írttal több, mint a múlt 
évben, mely összegbeu az izr. uj iskola 
költségei foglaltatnak. A múlt évhez képest 
a tankötelesek száma emelkedett 5-tel, az 
iskolába járók száma pedig kevesbedett 
81-gyei, mely szám az ismétlő iskolásokra 
esik 8 magyarázatát abban leli, hogy az 
iparostanonezok száma 1127-röl 1093-ra 
apadt.

—  A város közegészsógi állapoia az
elmúlt félévben elég kedvező volt. Úgy a 
megbetegedések, miut a halálozások szama 
tetemesen apadt; meghalt ugyanis az 1888 ik 
év első felében 551 egyén, a második fél
évben pedig 478. Járvány e félévben nem 
volt, úgy trachoma (egviptomi szembeteg
ség) sem fordult elő a városban, a vidék
ről azoubau 7 ily beteg hozatott be a köz
kórházba, hol elkülönítve kezeltettek. A 
kórházakban ápoltatott az első félévben 
1811 beteg, a másodikban 1479 s igy az 
apadás 332; ápoltatott a városi kórházban 
1076, az irgalmasokéban 336, a bányate
lepen 67, Elhait a kórházakban 108 egyén, 
közülük 89 idegen. Élve született 532 gyer
mek, meghalt 478 egyén s igy az idegen 
elhaltak leszámításával a születési többlet 
143, vagyis 0 95% (ami nagyou kevés.) 
Az uj szülöttek közül 278 fin és 254 leány : 
vallásra uézve 464 r. k., 50 izraelita, 18 
ágostai evangélikus. Törvényes származású 
448,- törvénytelen 84, vagyis 73%. Há
zasságra lépett 149 pár. Iker született 4 
izbeu. A meghaltak között volt 247 ti- és 
231 nüuemü; vallásra nézve: 443 r. k, 
izraelita 21, ágostai 7, helvét 1, görögke
leti 1. Legmagasabb kort egy 95 éves öz
vegy nő ért el. Halva született 42 gyer
mek, közülük 34 törvényes, vagyis 81J,. 
— A piaczon hígított tej 15 Ízben, éret
len gyümölcs 26 izbeu, gyanús gomba 10 
ízben, romlott hal 12 ízben koboztatott el.

— Statisztikai adatok Baranyavárme 
gye hírlap-irodalmáról. Barauyavármegyé 
beu a lefolyt évben összesen 11 hírlap 
vagy folyóirat jelent meg, ezek közül 
Pécsett 8, Mohácson 1, Siklóson 1 és 
Baranya-Szabolcson 1. Ézen lapok közül 
csakis egy, nevezetesen a „Fünfkirchuer 
Zeitung44 jelent meg idegen, uémet nyel
ven. Tartalomra és magatartásra oéxre 
ezek közül három politikai (Pécs, Pécsi 
Figyelő és Füufkirchner Zeituug), 4 hely- 
érdektt illetve vegyes tartalmú (Pécsi Hír
lap, Mohács és Vidéko, Siklós és Vidéke 
és az időközben megszüuk Kiállítási érte
sítő), 3 szaklap (Gazdasági Néplap, Nép
tanoda, Rózsa újság) és végül egy élezlap 
(Veréb Jankó). Hetenként megjelent két
szer a Pécsi Hírlap és Fünfkirchner Zei
tung, a Rózsa Újság évenként 8 számban, 
a többi pedig hetenként egyszer jelcut 
meg. — A pécsi kir. pósta és távirda- 
igazgatóság területén, mely magában fog
lalja Barauya, Somogy, Tolna és Zala 
vármegyéket, megjelent magyar nyelveu :
4 politikai, 13 vegyes tartalmú, 7 szaklap 
és 1 élezlap; német nyelven: 1 politikai; 
magyar és vend uyelven: 1 vegyes tar
talmú hírlap : miud ezek összesen 263,147, 
példányban lettek posta utján szétkttldve. 
Hogy ebből az egyes, főként pedig a pé
csi lapokra bány esik ? . . .  szerkesztő1 tit
kot képez.

— Pénzfo galom. A pécsi kir. posta 
és távirdaigazgatóságnak alárendelt összes 
pósta és távirda hivatalok 1888. évi pénz
forgalma : 74.161,374 forint és 64 kr. volt.

— A Zsolnay-féle gyár betegsegélyezö 
egylete f. hó 20 án tartotta évi rende
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köigyttlését. Tisztikara a folyó éne  követ
kezőleg alakult meg: Mattyasovszky Ja 
kab eloük, Grobmauu II. elnök, Beck 
jegyző, Marx Náudor aljegyző, Kallenberg
T. pónztárnok, Koecbtl II. péoztárook. 
Választmány: Scbeschin (a IV. oszt. kép
viselője), Steidl (a IV. oszt. helyettes kép
viselője), Kofler, Knerr, Luhm, Sacber, 
Skedl, Sipos, Ziegler. Ellenőrök: Jaronek, 
Schwarzeuberg, llnger. Póttagok: Hosser, 
Kankovsky, Oláh, Sandmaun, Seherbing, 
Wiesinger. Az egylet a múlt évben 511 
tagot részesített segélyben és 5 haláleset 
után viselte a temetési költséget. A va
gyon 4254 frt 13 krt tesz ki a hozzánk 
beküldött kimutatás szerént. — Gratulá
lunk a derék gyárosnak ; a humánus in
tézmény szelleme, tudtuukkal ö — s veje 
ki az egyletnek elnöke, szintén elismerést 
érdemel, hogy erkölcsi támogatásával fen- 
állását s fejlődését biztosítja.

—  Városi gazdálkodás. A „gyanúsítás 
művészete“ uélkül elmondhatjuk, hogy 
botrányos dolgok merülnek föl a városi 
gazdálkodás körül. Több külvárosi polgár 
jelent meg szerkesztőségünkben s a követ
kezőket beszélték el. Evek óta „gyauus" 
szemmel nézik, hogy a városi majoros, 
Németh István, minden ellenőrzés nélkül 
működik; végre hosszas figyelem után 
sikerült a turpisságra jönni. Ugyanis Wei 
senberger József fia István, ki daczára, 
hogy az egész hetet fuvaréval Weber 
építőmester szolgálatában töltötte, fölvéte 
tett Németh István majoros által a heti 
tisztába, mintha a városnak dolgozott volua 
é a rá következő vasárnapon 14 frt 30 
krt fizetett ki neki a városi pénztár a 
tiszta alapján fuvardíj s 1 frt 50 krt gya
lognapszám fejében. Megjegyzendő, hogy 
gyalognapszámot Weisenberger egyátaláu 
soha sem is teljesített. Ezeu ocsmány 
visszaélésnek, a város megkárosításának 
egy városi bizottsági tag volt szemtanúja, 
ki az itt mondottakért mindenkor helyt 
áll. Szó, a mi szó, de már szégyenletes 
dolog, hogy ilyen esetek elő fordulhatnak 
s a mi tő : megtorlás nélkül hagyatnak. 
Nem tudjuk, hogy hol tanulta a majoros 
ezt a gazdálkodást, csak annyit tuduuk, 
hogy valamikor Aidinger János polgár- 
mester házi szolgája volt; az azonban bi
zonyos, Logy az ilyen máuipuláczió meg 
nem türheiö. Még megérjük, hogy azt 
mondják, aogy — tévedés. Elülhátul csal
ják, lopják a város közvagyonát. Vizsgá
latot kérünk !

—  A pécsi magán to rna -tá rsu la t a
Scbolz-téie sörcsarnok helyiségébeu feb
ruár hó 1-éu jelmez-ünnepélyt rendez. A 
zenét az52-ik gyalog ezred zeuekara látja el. 
Földszint-tornászat és egyéb bolondériák. 
Belépti jegy személyenként 50 kr. Kez
dete 8 órakor. Jegyek előre válthatók 
Trebitz Ottó, Hemmerich Károly torna
tanár uraknál és este a pénztárnál. Csak 
meghívóval ellátottak jelenhetnek meg.

— A „Mohácsi keresk. őnképzö és 
betegsegélyző egyletu Köbeim Ferenczné 
szül. Musquitta Hermio védnöksége alatt 
február hó 2. napjáu a „mohácsi iparos 
olvasóköre" nagy termében jótékonyczélu 
zártkörű tánezvigálmát rendez. Belépti dij 
személyjegy 1 frt, családjegy 2 frt 50 kr. 
Kezdete 8 órakor. A meghívó másra át 
nem ruházható és kívánatra a pénztárnál 
felmutatandó. Felülfizetések a jótékonyczél 
iránti tekintetből elfogadtatnak és hírlapi 
lag nyugtáztatnak.

— Fölhívás. Egy Mágocson alapítandó 
takarékpénztár eszméje iránt érdeklődök 
ugyanott 1888-ik évi november hé 22-én 
értekezletet tartottak ; mely ez üdvös iu 
tézmény létesítését kivihetőnek találta és 
egyúttal anuak alapméreteit kijelölte ak- 
kép, hogy az „Mágocs-vidéki takarék
pénztár" uevezet alatt, kibocsájtandó ezer 
darab ötveu forintos részvény mellett (mely
ből az alakuláskor a részvény névértéké 
uek 5u% lesz befizetendő) lép életbe ak
kor, ha a szétküldött aláírási iveken Mágocs 
és vidékének résztvevői által a kellő számó 
részvény jegyeztetett. — Mintán még a 
megkívánt számú részvények uem jegyez
tettek, de mégis mivel az eddigelé már 
500 darabon felül jegyzett részvéuyek 
aláírói a legtekintélyesebb családokat kép
viselik megyénkben: a kezdet e sikeré
től felbátorítva a végrehajtó bizottság elha
tározta a részvényjegyzést kiterjeszteni a 
három szomszédos Tolna, Baranya és So- 
mogymegyékre olykt peu, hogy c közlés a 
három megye lapjaiban felhívásul szolgáljon 
a közönséghez, mikép a takarékpénztár ala
pításában résztv^nui akarók akár a „Pécsi 
kölcsöuös segélyzö egylet" „Szegzárdi Ta
karékpénztár" „Somogy-kaposi Takarék
pénztár" „Bonyhádi Takarékpénztár" „Hő- 
gyészi Takarékpénztár" és Dombóvári Ta
karékpénztár" akár egyenesen Halvax Jó
zsef eluökhöz intézett levélben jegyezhessék 
az általuk elvállalni szándékolt határozott 
számú részvényeket bezárólag f. évi február 
hó végéig. Megjegyezzük, hogy túljegyzés 
esetéu a részvéuyek a jegyzett részvények 
arányában lesznek elosztva. A záros idő 
elteltével, ha a részvények kellő számban 
jegyeztettek, az egyenlőre csak erkölcsi 
kötelezettséget vállaló aláírók f. évi már- 
cziu8 hó első felében Mágocsra alakuló 
gyűlésre hivatnak meg, melyen vagy szemé 
lyesen jelennek meg, vagy az általuk jegy
zett részvények kötelező elvállalása iránt 
nyilatkozatot küldenek a végrehajtó bizott
sághoz.

— Jelmez-estély. A nőegylet által 
rendezett jelmez-estély, eltekintve attól az 
intermezzótól, mely egyik rendező e egy 
igen előkelő iparos család közt merült föl, 
a rendező tapiutatlansaga folytán; igen 
sikerültnek* mondható. Szép számú közön 
ség jeleut meg s a mulatság igen kedé 
lyas volt. Ott láttak: Magyarly Róza, Bo-
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gyay Pongrátzné, br. Ottingerné, Decisva 
Vilmosué, Dulánszky Károlyné, Thaler 
Gusztáváé, Aidinger Jánosné, Opris Pé- 
terné, Mklnár Kálmánná, Brodszkyné, Bar- 
tosság Imréné, Kauímann Nándorné, He
gedűs Imréné, Krassnay Mihályné, Leksza 
Károlyné, Polgár Jenőné, Angyal Pálné, 
Hoffer Károlyné, Dragouescu Dömjénné, 
Förster Béláné, Laky Gáborné, Herbert 
Jánosné, Scholt Gyuláné, Ratkovics Fe- 
renezué, Littke Józsefné, Fischer Ferenczné, 
Krasznay Miklósáé, Baros Kálmánná, Koch 
Ferenczné, Zsiga Lqosné, özv. Virtlné, 
Sávéi Kálmánné, Szalayné, Kohárics Já 
nosué (Siklós), Bockné, Kovácsics Jánosné. 
Erreth Kálmánná, Lukácsuó, Böhm C, 
F.-né, Dworzsákné, Szondy Mástyásné, 
Valentin Ottóné, Girardy Józsefné, Kö- 
csönne s Vécsey Istvánné urhölgyeket, 
továbbá: Dobszay Mariska (lengyel), 
Szinkevics Mariska (Olasz), Obetkó-növérek, 
Talián nővérek, Nagy Aranka, Hoffer 
Melanie (ó-német), Váry Piroska, Schue- 
ckenberger Julcsa, Petrás nővérek, Neudt- 
viehVilma (mefisztó), Scheirer N., Nagy 
Flóra, Gyenes N. (Gyfid), Gálovics Janka, 
Rihiner Ada (szerb), Dulánszky nővérek, 
Moravitz Karla, Holtzmann Aranka (szerb), 
Vizkelethy Fenn a (Stuart Mária), Bogyay 
Leontin, Aidinger Róza, Littke Mariska, 
Ratkovics Ilka, Bartosságh Józsa kisasszo
nyokat. Az első négyest 50 pár járta. A 
zenét a katouazenekar szolgáltatta.

—  A kereskedőd bálja. A kereske
delmi ifjak kebelében elhatároztatott, 
hogy a farsangban a saját „firmájuk" alatt 
bált rendeznek. A bálrendező bizottság 
kövétkezőleg alakult meg: Obetko Gyula 
főrendező, Csurda Henrik pénztáros, Wal- 
ter S. Gyula, Kindl S. Ferencz ellenőr, 
Marton Árpád jegyző, ifj. Bédö Imre, 
Böhm József, Bós Gy. Antal, Eötvös Jó
zsef, Guba József, Hárs Zsigmond, Hájek 
Fülöp, Kerner János, Markovics József, 
Póth Vilmos, Szent Gály Jenő, Walter S. 
Gyula. A bálon Horváth Feri zenekara 
játszik.

— Esküvő. Szerdán tartotta esküvőjét 
dr Mi há l f f y  Ernő jogtanár F r i e d l  
Aranka kisasszonynyal az apáczák temp 
lomában. Az eskedést Mendlik Ágoston 
apatplebáuos végezte. A lakoma dr. Feszti 
Károly kanonoknál, a menyasszony nagy
bátyjánál tartatott meg.

— Jégünnepély. A pécsi korcsolya- 
egylet jégünuepélyt rendezett csütörtökön 
délutáu az egyleti jégen a katona-zenekar 
közreműködése mellett. Igen szép és nagy
számú közöuség vett részt Voltak érdekes 
kosztümök: Littke Mariska telet ábrázolt 
díszes hópelyhes öltözékével, Hiuka Ilka 
jeges-medve kosztümben, Hinka Mariska 
leugyel nemzeti viseletbeu igen érdekesek 
voltak. Sávéi Kornélia és Brodszky N. 
galamb-kosztümöt viseltek. A férfiak közül : 
Zsitvay és gr. Zichy bohóczoknak öltöz
tek, if). Sávéi Kálmán balleriuának öltö
zött. Volt két verseny is hölgyek és 
férfiak részére, a nők részéről Petrasch 
Hedvig, a férfiak közül Zsitvay Jenő győ 
zött. Az akadályverseny elmaradt. Este 5 
óra tájban meggyujtották a magnézium- 
lámpát és a lampionokat, mely igen szép 
festői képet nyújtott; az azonban tagad 
hatlan, hogy az elektromos világítást semmi
féle fény meg nem közelítheti. Nem volt 
elég erős a világosság. Értesülésünk sze
rint, ha az idő kedvez, az egylet még egy 
nagyobbszabásu jégünnépélyt fog rendezni.

— Halálozás. Pucber Vilmos városunk 
törzs-polgára, f. hó 25 én életének 66 ik 
évébeu, hosszas szenvedés után jobblétre 
szenderült. Hült hamvai ma délután 4 
órakor fognak örök nyugalomra tétetni. 
Béke poraira !

—  Fábián Sebestyén, a  város ezen 
fogadalmi ünnepén, mint minden évben, 
az idén is nagy ünnepély és féuyes la
koma volt az irgalmasoknál. A nagy mi
sén Zsinkó István apátkanonok czelebrált 
fényes segédlettel; nagyban emelte az 
ájtatossagot Schreier Iloua k. a. éneke, 
ki több templomi magánéneket adott elő; 
úgyszintén Meiszner Imre G-dur miséje, 
melyet Meiszner és Buzagits adtak elő. 
A mise végeztével Auerbach László szt. 
ferenezrendi áldozár mondott emelkedett 
szellemű hazafias szent beszédet. Délben 
a rendház diszebédet adott, melyen jelen 
voltak: Kardos Kálmán főispán, Zsinkó 
Istváu upátkanouok, Sávéi Kálmán tör- 
vszki elnök, Krasznay Mihály kir. tanácsos, 
Aidinger Jáuos kir. tanácsos polgármester, 
Opris Péter póstaiguzgató, Dragonescu 
Dömjén pénzügyigazgató, Kierhstein mű
építész, dr. Koharits Károly tiszti főorvos, 
dr. Hölbling megyei főorvos, dr. Schwartz 
Frigyes, dr. Czirer Elek orvosok, Majo- 
rossy Imre, főjegyző, Fekete Mihály vá
rosi t. ügyész, dr. Erreth Lajos városi 
kórházi igazgató, Kindl köles. seg. egyl. 
igazgató, Egry József a rendház jogtani 
csosa és mégjsokan. Az első toasztot Kardos 
Kálmán főispán mondotta a rendház tag
jaira; utána egyik toaszt a másikat érte.

— A „Gazdák és iparosok általános 
hitel szövetkezet pécsi fióktelepe f. év 
január hó 24 én (vasárnap) d. u. 2 óra
kor saját helyiségében (sörkáz-uteza 7 
szám) rendes évi közgyűlést tart, melyre 
kéretnek a t. részvényesek minnél na 
gyobb számban megjelenni.

— Az új színház ügye. Az üj sziuház 
ügyében kiküldött bizottság vasárnap dél
előtt a városház közgyűlési termében tar
tott ülésén osztotta szét a gyüjtöiveket az 
egyes vállalkozó gyűjtök között s jelelte 
ki az utczákat vagy városrészeket az illető 
gyűjtőknek. Az ülés kezdetén Krasznay

| Mihály elnök fölolvastatta a gyűjtésre 
I szóié fölhívást. Ez utáu Jeszenszky Ferencz 
I alispáu állott föl s a pécsi uemzeti casiuo 

nevében, mint auuak elnöke kijelentette,

hogyeasino az uj színház a iap javára 1000 
frtot szavazott meg. A kijelentést lelkes 
éljenzés követte. A gyüjtöivek és utczák 
a következőkép osztattak szét: Széchenyi 
tér és Király-utczában gyűjtenek Fekete 
Mihály és Lukács Adolf; Mária- és József- 
utczákban; Grünhut Ignácz és Aubregh 
Antal; Anna, Megye-, Plébánia- és Sze- 
pessy-utezákban: Liszkay Bálint és Per
esei Béla; Mór-, Káptalan- és Papnövelde- 
utczákban: dr. Gerecze Péter és Zavaros 
Péter; Nagy.Flórián-, Kis Flórián- és ’Já- 
nos-utezákban: Szieberth Nándor és Re- 
hérics Imre, Sörház- és Malom-utczákban: 
dr. Seb Károly és dr. Nick Alajos, Apá- 
csa- és Ferencziek ulczában: dr. Toldi 
Béla és dr. Krasznay Miklós; Iskola-ut- 
cza és Scitovszky-téren: dr Egry Béla és 
dr. Nemes Vilmos; az egész Ország-utón, 
Indóház- és Pálya-utezákbán: Höffler Antal 
ésj Schlauch Imre; Kistér, Kistér-utcza, 
Deák-, Irgalmas- és Teréz-utczákban: dr. 
Szekrényessy Ferencz és Bereczky Miksa; 
Nepomuk-, Siklósi-, Perczel-,Majláth-utczák- 
ban, a Majláth- és Hal-tereken ; Bolgár Kál
mán és dr. Krausz Jenő; Budai-föutczában, 
Vásár téren és a FölsŐ-vámház-utczában: 
Papp József és Zsolnay Miklós, a Szigeti
külvárosban — az ország-ut kivételével — 
Haksch Lajos és Várady (?) Ferencz. — A 
többi utczák, melyek e lajstromban még 
uincsenek fölemlítve, utólagosan osztatnak 
szét. Ezeken kivül az összes hivatalok fejei 
kaptak gyüjtöiveket, melyeket hatáskörük
ben köröztetnek, a helyi hírlapoknál pedig 
állandóan le van téve egy-egy gyüjtőiv

— Betörések. Péntek virradóra uem 
kevesebb, mint 15 betörési kísérlet tör
tént városunkban. Beköszöntőnek ennyi, 
azt hisszük, elég. Az egész téli szezonban 
eddig alig történt a város területén efféle 
kísérlet s most egy éjszaka valóságos 
rabló-hadjárat volt városunkban. A nagy 
lövöldözés fölriasztotta, a közelben lakó
kat álmaikból s oly uagy volt az ijede
lem, még másnap is r e m e g v e  beszél
ték el az illetők a rabló-járást. A betö
rök csákánynyal törték föl az ablakokat s a 
hol rájok lövöldöztek, mindenütt lövéssel vá
laszoltak s lön háborús durrogatás. A ga 
zok a budai külvárosban kezdték el a 
betörés művészetét gyakorolni. Apróbb 
szatolc8-boltokba és magán házakba kí
sérlettek betörést, de mindenütt sikerte
lenül, mert a fölébredt lakók elriasztották 
őket. Az első „ütközet" a malom utczá- 
bán történt, hol a betörök nemcsak a 
lakókra lövöldöztek, de a „háborús hangra" 
elősietett Littke-kaszárnyabeli katonákra 
is kik, szintén lőttek a betörők után. 
Mezei mükerté8z boltjába is betörtek, a 
szobában alvó inasra rálőttek, de a töl
tény csütörtököt mondott s a fiú kétség
beesett ordítására menekültek. Miczky 
szigeti külv. országúton lévő keresltedé 
sének ablakait föltörték s a kirakatból 
forgó-pisztolyokat vittek el. Itt is megza
vartattak. Miczky az emeletből lelőtt rá
juk, ezek vissza lőttek s tovább mene
kültek. A kaszárnya utczában éppen egy 
ablakot feszitettek, midőn a rendőrség 
nyomukba ért Hermann reudőr tizedei 
lálőtt a betörőkre, de nem sült el a töl
ténye. A betörők egy vadvizárokou mene
külőtök tova s nyomtalanul eltűntek. Az 
éjjel s másnap számos befogatás történt.

H I B D E T E S E Z ,

„Nincs t ű é  köhögés!“ ^
így fog minden egyen nyilatkozni, ak1 

már egyszer kísérletet tett a hírneves és 
dijjutalmazott

melyekre t. ez. olvasóinkat ezúttal figyel
meztetni kívánjuk.

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

Pécsett:

Sipöcz István, Erreth János, Zsiga László, 
Göbel Kálmán urak és az Irgalmas-rend. 

gyógyszertárában.
E s té k en  :

Gobetzky I., Dávid Gyula ás Dines S. K- 
gyógyszerész uraknál.

V il lá n y o n  -•
a Csaló-féle gyógyszertárban.

a T s r l l t - t ó r - * )

Kdszdnet-nyilvánitás.
Mindazok, kik felejthetetlen eoiléktl 

kedves nóm: Schrey r  Károlyné szel. 
Mészáros Anna elhunyta s hűlt ham- 
vaiuak Őrlik nyugalomra tétele alkal 
mával számos megjelenésük > részvé
tük kifejezése által fájdalmunkat eny
híteni igyekeztek, fogadják Őszinte 
szivblil eredő köszünetUnket.

Pécs, 1889. január hé 26.
Schreyer Károly

férj
és családja.

-) £  rovat .Ü lt m .fjelentekárt n.m  rálUl fe- 
•lőséget a Mark. ________

vrj .̂arr yuRjnaroz
laptnlajilonoa.

K I S  J  6  7. K E I ,  VáKADY I  KREN! Z
lap vozár.

v V T T W V I Y T ' V  / V W

• •  Egy jó könyv. 9
„ • • • • A küldött könyv ntnintasásai ugyan 
rövidek éa velősök, do mintha csak a gyakorlati 
használatra termettek volna; nekem és családom 
nak a legkülönbözőbb betegségi osotakhen igen 
kivilé szolgálatokat tettek:4 Így és hasonlóképen 
hangoznak a köazöoóiratok, melyeket Richter 
kiadó-intézete „A Betegbarát" czitnű. rajzokkal 
ellátott könyv elküldébcórt majdnem napúéként 
kap. Mint az ahoz nyomtatott a a szerencsésen 
meggyógy Kottáktól származó értesítések tanúsít
ják, az abban foglalt tanácsok követese által 
még oly betegok ts gyógyulást nyertek, a kik 
már Minden reményt feladtak. E könyv, melyben 
hosszá évek tapasztalatainak eredményei vannak 
letéve, megérdemli a legkomolyabb figyelembevé
telt minden beteg részéröl, bármi bajban is szen
vedjen. Ki e becses könyvet megszerezni óhajtja, 
az Írja egyszerűen egy levelező lapra magyar 
nyelven „Egy betogbar;í*ot“ és pontos czimet s 
czímezze a levelezőlapot Hiehter kiadó-intézetébe
•  Lipcsében. A megküldés ingyen történik. ■*

Az 1889-iki párisi kiállításra szer
ződtetett

női zenekar
Zelenka J. ur kitűnő vezetése alatt 
naponta zemüelőadást tart az

„Európa“-kávéházban,
melyre a n. é. közönséget tisztelettel 
meghívja

S * á lla 8 y  A la jo s ,
káaés.

■MT S z a b a d  b e m e n e t .  J M

Bouillon.
E x tra c te , <«•-■»

elvan ismerve, hogy a legjobb 
legolcsóbbés a

leves-kivonat husvagdalékkal, 
leves-liszt hövelyesveteményekböl.

p ny theáskanál kivonat egy 
edény forró vízben azon

nal minden más hozzátétel nélkül 
erős és jóizü húslevest szolgáltat.

Főraktár Auittria-Magyarorstágra :

Julius M aggi & C o „
Wi e n ,  I- Jasomirgottstrasse 6.

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

F ü rd ő -m eg n y itá s .
Van szerencsém a n. é. közönség szives tudomására adni, misze

rint saját telkemen (siklsi országút 40. sz. a.) újonnan fölépített
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gőz-, z u h a n y -  és k á d f ü r d ő m e t
hétfőn, m. hó 17-én megnyitottam.

Nem kíméltem semmi költséget, sem fáradságot, hogy fürdöinté- 
zetem a jelenkor igényeinek úgy a közegészség, mint kényelem tekinte
tében teljesen megfeleljen, miért is kényelmes

g>őz-, lég '- é s  lcéi<±f-üj:<a.őlcxől
gondoskodtam, melyekben 25 zuhanyt alkalmaztam. — Ezenkívül meg- 
említem, miszerint a

m eleg - és h id e g -m e d en ezék
n a p o n k in t  ú j r a  tö lte tn e k ,  tehát folyton friss vizzel vannak ellátva.

Fürdő-intézetemmel kapcsolatban csinosan berendezett olvasó-, il
letőleg p ih e n ő - te rm e t rendeztem be, mely a n. é. fürdő közönség ren- 
delkezésére dll

Midőn mindezeket a n. é. közönség becses tudomására hozom, ké
rem pártfogását és tömeges látogatását.

Kiváló tisztelettel PWTÉR JÓZSEF,
a „Ferencz József4 fürdő-intézet tulajdonosa

F ü r d Ő - A r a f e  •
1 giizfUrdójegy . . . . 60 kr. j  1 kádftlrdöjegy 1 személyre 60 kr.

25 „ ................................10 frt. 1 „ . » 2 » • "X ”
1 katonajegy............... 40 kr. 1 1 k a to n a jeg y ....................... ; _ 4U ”

=  Een árak törül krt ő kendő és lepedővel értetnek. —
A  g ő z fü r d ő  n y i tv a  v a n :

Férfiaknak : reggel 7 órától 12-ig. — Hőknek : délután 2 órától 5 ig. 
K á d f ü r d ő k :  reggel 7 érától 12-ig, délitán 2-tJI 7-ig.

R E Z S Ő
( P é c s e t t .  M á r ia -u tc z a  A. sz.)

a k á p t a l a n t  K o r c s m a  f ö l ö t t  j o b b r a  l e v ő

téglagyár tulajdonosa és cserepes
elvállal mindenféle cserepes munkákat és javításokat 3 vagy 6 évi szerződés 
mellett, valamint W T  uj t- tö m to k  bo födé.é t V S  egy ev, jótállás mellett. 

Suliit ÍI írni téglát, cteut ltnot, eltelt MWt á  heiiek.t i IrgiiélUijissbhan mktlt lm.
B ér- és fu v a r k o c s ik

mindenkor a l e i j n t i n y o . a b b a n  kaphetdk.
■ V  A  K ö z ö n s é g  K é n y e l m é r e  t e l e í o n - ö s s z e K ö l t e t é s

a házzal és a téglagyárral.

feleld, . f .rk e a r tő . j
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Titcza a a - l l t  . z i m

elvállalja * ,  .
t©a=CL©tlc©zés©lx r e n d e z e s e t

a tulajdonát képeaó francai a minta szerint épített díszes légmentes üveg- es nyi.ott 
kocsijaiban, itt helyben és vidékre, olcsón és legsaebb kivitelben.

Díszes ravatalozá
sok feláilitását
minden osztályhoz.

A halottat szállítását minden 
irái yban.

B akU r á r é i-  é l fekoporiókbél, „ e m fe d ik , .irk o .eo rn k , férfi- é .  női ha lo tta l ruhák.
& pontos kivitelárt »  intáeet .tolirott tnlejdono.ei ke«e.kedn.k :

Hsffm.n Károly. Edhoffer Fera.cz
Hártl Feroacr Szlgnart Jánu.

Kindl Fsrmoz. Laaber R trtl . -
Gindl á l.jo t raadaao.


