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Rudolf királyfi.

Az ország izgatott zúgásába komo
ran, tompán vegyül bele a gyász-szó
zat : a királyfi meghalt! A szülők öröme, 
a nemzet reménye, országok büszke
sége, daliás férfikora kezdetén, várat 
lanul, hirtelen kitör ültetett az élők 
sorából, álmában támadtatva meg a 
lopva jövő gyikos kórtól, mig ifjú neje 
csókra s vadász vendégei férfiúi kedv
telésre várták.

A fájdalom, a gyász komor érzete 
egyelőre elnyomja bennünk az elkese
redést, mely az egész országban hábo- 
rogva kért hangot. A király gyásza a 
nemzet gyásza is, még ha, akit gyászol, 
nem állna is oly közel szivünkhöz, mint 
akit most siratunk.

Hűségűnk, melyet századok ke
serves viszontagságai sem tudtak meg
ingatni, részt kér a bánatból akkor is, 
midőn a gyászban magunknak nincs 
veszteségünk. Hát még akkor, midőn, 
akiért a király gyásza van, azt a nem
zet már rég befoglalta szivébe s meg
tanulta szeretni és tisztelni, mint akire 
az a dicsőséges feladat várt, hogy maj
dan. ha az Isten úgy rendeli, fejére 
tegye a szent koronát és uralkodjék 
két fényes birodalmon: a magyar és 
az osztrákon.

A gondviselés, melynek utjai oly 
heláthatatlanok, hogy véges elménk
ben olykor kétség támad bölcsességük 
iránt, úgy akarta, hogy a fiút az apa 
előtt érje utol hatalma a királyok ki
rályának, akinek neve — halál. Előtte 
egy hosszú élet, büszke remények, di
csőséges vágyak, komoly tervek; szel
lemében és helyzetében megadva min
den tényező, hogy népeinek büszke
sége, országoknak boldogítója legyen; 
s ime, a halál alattomos és gyors mé
regként ölő kór alakját öltve magára, 
a reménynek, büszkeségnek, dicsőség
nek egyszerre hirtelen véget vet. A 
trón helyett, melyet a jövő Ígért szá
mára, ime, a ravatal jut neki, melyhez 
hogy oly közel van, nem is álmod
hatta senki.

A monarchia népei, első sorban a 
magyar nemzet, igaz szivből jövő 
könnyekkel állják körül ezt a kopor
sót. Túl azon az általános emberi rész
véten, melyet egy fiatal, reményteljes

T Á R C Z A.

Fővárosi életképek.
— A  bérkocsisok világa. —

A tramvay egyre öli őket, minden 
helyi érdekű vasút megnyitásával szem
látomást apad a létszámuk. Maholnap ta
lán csak páros viaskodásokra és becsület
beli ügyekben veszik majd igénybe, a 
miket sza/.ados gyakorlat szerint csak bér
kocsikon lehet elintézui. Sietnem kell írni 
róluk mig ki nem pusztították a villamos, 
gőz és vasparipak.

De mig bérkocsisok létezDek, nem 
fog megszűnni az a balbiedelem, mit a 
modern társaság róluk tart. Nem ismerjük 
őket, s e tudatlanságunkból azt következ
tetjük, hogy ők sem ismernek bennünket.

Egy este reporteri hivatásom — mely 
nein sokbau kttlümbözik a csatornatisztí
tóétól — a Hajós utczai scbwemmjükbe 
▼itt, ahol (várakozni szoktak szódás bor 
mellett az operában élvező uraságaikra) 
a tisztelt bérkocsi-igazgató urak. Itt pil
lantottam be először a bérkocsis világ 
rejtelmeibe, miket, megvallom, sokkal ér
dekesebbeknek találtam, mint sok sálon 
themáját.

A scbwemm tömve volt; josefstádle- 
rül beszéltek, a minthogy valamennyien 
is millitnárikból kerülnek ki.

A vita általánosságban folyt; a pas- 
sasérok osztályozásáról volt szó. Ebből 
tadtam meg,hogy általában bárom osz
tályba soroznak minket, a magyar szent 
korona országainak polgárait.

Az első osztály bérkocsin megy a Fe- 
rencziek teréről a nemzeti színházba. Ez 
a wnrzn.

Pililcut az a bácsi, ki nejével, búrom 
leányává! és pesztonkájaval felszáll * csá

biét hirtelen megszakadása mindenki
ben ébreszt, siratják a trón örökösét, 
a komoly, nemes és nagy hivatását 
igazán átérzett férfiút, aki tevékenysé
gével, a kulturális és társadalmi érde
kek felé forduló szakadatlan figyelmé
vel, már is jogot szerzett arra, hogy 
ne csak reményeket kössünk hozzá, 
de igaz érdemei előtt tisztelettel hajol
junk is meg.

Nagy ami veszteségünk, nagy a mi 
fájdalmunk. De részvétünk mégis fő
kép azok felé fordul, akik legveszte- 
sebbek: a fejedelmi szülők felé. Ma
gyarország királya és Magyarország 
királynéja gyászában kivétel nélkül 
osztozik az egész nemzet és félretesz 
haragot, keserűséget, gyűlölködést, 
megszakítja a harczot jogai védelmé
ért, hogy e részvétet, e gyászt méltó- 
képen fejezhesse ki.

Majd megjön a küzdés ideje újra ; 
most gyászoljunk. Most altassuk el a 
magunk sebének sajgását s gondoljunk 
csak arra a sebre, melyet királyunk 
és királya88zouyunk szivén a kegyet
len sors ütött. A küzdelem elválasz
tott s el fog választani újra; legyünk 
a gyászban egyek! Sirassuk a magunk 
nagy veszteségét és vegyük körül rész
vétünkkel , hódoló szeretetünkkel a 
királyt, akit a korona fénye nem men
tett meg a csapástól, de aki iránt a 
csapás annál nagyobbá tette a nemzet 
hodoló ragaszkodását és szeretetét.

A trónörökös halála.
A budapesti hivatalos lap következő

leg hozta a királyfi halálhírét : „A sorsnak 
megrendítő csapasa érte a legmagasabb 
uralkodóbázat, az osztrák magyar monar
chia összes népeit, uhudén magyart, min 
den osztrákot. Rudolf trónörökös, kit miu 
denki szeretett és tisztelt — meghalt. A 
király és a királyné Ö Felségének böu 
szeretett fiuk, Stefánia trónörökösné a sze
rető hitves, életéuek boldogsága, Gizella 
és Mária-Valeria föhcrczegnökuek szeretett 
fivérük, az uralkodóbáz összes tagjainak 
büszkesége, a hűséges népek reménysége, 
életének virágjában, tevékenységének tel
jes erejében, korai sírba szállt. A rnonar- 
cbia népei legmélyebb gyászszal eltelve 
és fájdalmas szívvel, a trón felé vetik ha
gyományos szeretetükben és hűségűkben 
tekintetüket és mindnyájan együtt azon 
benső imát rebegik : isten adja meg a sze
retett nralkodópárnak és az egész uralko- 
dáháznak e nehéz órában a vigasztalást, 
melyet az emberi szó, még ba milliók aj
káról hangzik is, megadui nem képes."

Magáról a halálról pedig a követke-

szárfUrdönél és kibajtat a tisztvisetötelepre. 
— Végi 1 balek a sikkasztó pénztáros, 
haszár önkéntes és a 24-ik éve előtt nagy- 
korusitott gazdag árvagyerek. Ezek képe
zik a fiakkeresek Kaliforniáját. Hozzájuk, 
de esak külsőleg hasonlítanak a dűltetek, 
kik clngranak az átjárattal bíró házakba 
a viteldij kiegyenlítése nélkül.

Tapasztalati tény, hogy pl. Eötvös 
Károly képviselőt fürdő utczai lakásán 
nem lehet bérkocsin a nélkül meglátogatni, 
hogy a viteldij kiszálláskor meg ne térít
tessék. Ez a legbirbedtebb dnrebhaus s 
valóságos réme a bérkocsisoknak.

Ez az általános osztályozás ; a rész 
letet még érdekesebbek.

Ha elgondoljuk , hogy Budapesten 
nives ‘rónbeszéd, betörés, párbaj, házas
ságkötés és — törés, utczai baleset, bál, 
elfogatás — bérkocsik nélkül, könnyen 
elképzelhető, hogy tág látóhatár nyílik a 
bakról a fővárosi élet tanulmányozására.

A schwe aiban azután letárgyalják az 
eseteket. A vén fiakeresek levonják a 
következtetéseket is szakvéleményt adnak.

Az egyik ismeri L. gróf miuden kül
városi barátnőit, a másik egy ügyvéd fe
leségéről mesél, ki már hat év óta jár a 
kocsiján lefestetni magát egy ismert fő
városi piktorhoz. A harmadik vitte Szikáts 
Törvényszéki elnököt Szimics János akasz
tásához. Találkozik olyan is ki Literátyt 
szállította ki párbajozni a csepelszigeti 
gyöpre. — Párbajoknál különben nagyon 
bálás passasér a balek, kit följelentéssel 
fenyegetnek, ka nem hagyja magát meg
zsarolni.

Párbajnál csak a házasságtörés fizet 
jobban. Képzelhetni annak a szegény hölgy
nek meglepetését, midőn rangjának meg
felelő czime/éssel hallja magát a bérko
csistól megszólhatni midőn már bárom

zökép ir t: „Ó fensége a trónörökös teg
napelőtt vadászatra ment Mayerlingbe (Ba- 
deu mellett) s meghívott több vendéget is, 
köztük Kóburg Füiöp herczeget és Hoyos 
grófot. A feuség azokban kissé már teg
nap is gyöngélkedett, miuélíogva kényte- 
télén volt kimeuteni magát, hogy a Burg- 
ban reudezett családi ebéden nem jelen
hetik meg. Midőu a vadásztársaság ma 
reggel összegyűlt és a trónörökös nem je
lent meg, a társaság tagjai részvétteljes 
tudakozódásukra azt a megdöbbentő bírt 
veitek, hogy ő fensége a trónörökös szél- 
büdés következtében kilehelte nemes lel
két. Derült égből lesújtó vilámcsapáskéut 
érkezett a megrendítő bir a Hofburgba. A 
felséges császári házat eltöltő kimondha
tatlan fájdalom láttára önkéuyteleuül e sza
vak toluluak miuden osztrák ajkára : „Is
ten tartsa, Isten óvja, Isten áldja meg ő 
felségét, a királyt s a felséges királyi há
zat és adjon erőt miuduyájunkuak, hogy 
állbatatosau elviselhessük a nagy csapást !u 

*
O cs. és kir. fensége Rudolf föber- 

czeg trónörökös kedden több vendégével 
vadászati kirándulást tett Badeu melletti 
Meierliugbe. Hivatalosak voltak Koburg 
Ágost berczeg ö fensége és Hoyos József 
gróf ó nagyméltósaga is. Ü fensége azon
ban m ár kissé rosszul érezte magát 
és e miatti a Burgbau megtartott családi 
ebédről is ki kellet magát mentetnie. Mi
dőn a vadásztaisasag tagjai egybegyűltek 
s 6 fensége trónörökös körökben meg uém 
jelent, rögtöni részvétteljes tudakozódásukra 
íájdaloaitól megtörtén vették azt az irtó
zatos hirt, hogy ö fensége szélhüdés kö
vetkeztében meghalt. Mint a villám de 
rült égből sújtott le eunek a megrázó ese- 
m* nyuek híre a cs. és kir. Burgba.

*
A Burgbau uralkodó gyászról meg

rázó dolgokat beszélnek. A királyné, a 
trónörökösné és Mária Valéria föberczeguö 
egész nap könyekbeu úsztak.

Legmegreuditöbb volt a király fájdalma. 
Egy udvari tiszt elbeszélése szeriut sem 
Bombeles gróf, sem Hoyos gróf uem mer
ték magukra vállalni, hogy az uralkodó
nak megvigyék a lesújtó hirt. Miudenki 
tudt.t, mily bálványozó szeretettel csügg a 
király ez egyetleu, e geuiális fián. Senki- 
uek sem volt bátorsága r szerencsétlen 
apának tudtára adui a végetelen gyászt; 
senki sem bízott magaban, hogy elég ereje 
lesz látói a fájdalom első kitörését

Fia halálát a királyné és trónörökösné 
tudatták először a felséggel. Ok vállalták 
magukra a kimoudbatatiau uebéz köteles 
séget, hogy előkészítsék a boldogtalau apát 
a fájdalomra.

A király, mikor megtudta a gyászt, szinte 
magán kívül vonult be szobáiba. Senkioek 
sem volt szabad hozzá belépui. Végre ő 
felsége reudkivüli önuralommal összeszedte 
erőit és hozzáfogott a uebéz munkához: 
megtenni a rendelkezéseket, a melyeket * 1 2

órahosszant barangoltak a régi lóverseny
téren egy szürke kabátos úrral.

— Hát ismer engem jó ember?
— Hogyne ismerném, kezét csókolom, 

kisz akár hányszor vittem méltóságos a s 
szonyomat a jogászbáira, még leány korá
ban ! — Ilyen ismeretségeket azutáu csak 
nagyobbszabásii bankjegyekkel lehet elfc 
lejtetni.

Az emlékezőtehetség ugyanis néha 
kétségbe ejtő módon van kifejlődve ezek
nél a ficzkókuál. Agyvelejükbeu ugylátszik 
külön fiók létezik a rendkivüli vagy gya 
nús utasok nyilvántartására. Innen van, 
hogy hasonlóan a házmesterek, a bérko
csisok is mind született titkos rendőrök. 
Majdnem minden nagyobb büuügynek meg 
vau a maga bérkocsisa, a ki u bUnöst 
vagy az áldozatot szállította kocsiján s 
igy nyomra vezette a boszuló tbemist. Egy 
ismert fővárosi reporter csakis a béi ko
csisok barátságának köszönbeté bámulatos 
iuformáczióit, a mikkel kollégáit oly gyak
ran lefözte.

Mindezekből a következő két fősza
bály vonható le :

1. Ha találkára sietsz, szállj le min
dig néhány házzal a végczélod előtt;

2. ba pedig gyilkolni mógysz, soha 
se használj bérkocsit, ba még oly rósz is 
az időjárás. Gondold meg, hogy a kötél 
sokkal kellemetlenebb mint egy kis nátha.

Mialatt én ezeket az igazságokat el
mémben levezettem, fiakercseim beszélge 
tésükben áttértek vallási kérdésekre, majd 
a belgyógyászatra.

Az egyikük egyenlően gyógyít embe
reket és lovakat de különös előszeretettel 
lovakat, mert ezeknek csak egy idegük 
van. mig az embernek öt, t. i az öt aj ja !

A mór

egyetlen, virágzó férfikorában elhunyt fiá
nak halála tett szükségessé.

*

A  „B u d a p esti K ö zlö n y“ legutóbb 
k ia d o tt r e n d k ív ü li  szá m a  ír ja , hogy  
a trónörökös n e m  szé lhüdés követ
keztében h a lt m eg f h a n e m  önkeze á l
ta l:  f ő b e  l ő t t e  m a g á t .

Rudolf trónörökös.
— Életrajzi adatok. —

Nagy csapás, nagy gyász érte a ma
gyar királyi családot s vele együtt az 
egész nemzetet. Rudolf trónörökös, királyi 
szüiőiuek egyetleu fiivadéka, a magyar trón 
örököse, váratlanul, előzmények nélkül, 
mint a birteten letűnő csillag, élete virá
gában, életereje teljességében hirtelen — 
meghalt.

Avval a veszteséggel, mely uralkodó- 
házuukat s nemzetünket e halálozással érte, 
lapuuk más helye vau hivatva foglalkozni. 
Itt az elhunytról, mint emberről s a köz
élet munkásáról, szóval életéről emlékezünk 
meg. Hogy a boldogult trónörökös mily 
kedveltje volt Ausztria Magyarország miu- 
deu népének, mindenki tudja. Széleskörű 
tudományos és irodalmi műveltsége kivá
lóvá tette öt a fejedelmi sarjak között, 
kik rendesen csak a politikai és katonai 
kiképzésre szoktak súlyt fektetni.

De ennél még inkább az a gyakori 
sürdölödés népei között tette öt ismertté 
és kegyeltté, uieiylyel miudenütt megtudta 
nyerni a rokouszenvet.

A kitűnő s szenvedélyes íejedelmi va
dász évről évre bejárta hazánk kiválóbb 
vadászterületeit, hol vidám vadásztársak 
körében Uzte-hajtotta erdeiuk hatalmas 
vadjait.

Ki bitté volna, hogy e kedvelt szóra
kozásán érendi utol végzete, mit reámért 
a gondviselés.

Rudolf föherczeg, az osztrák császári 
és magyar királyi trón örököse 1858-bau 
aug. 21-ikén született Bécsben s az ural
kodónak egyetleu fiúgyermeke és tróuutódja; 
igeu alapos, sokoldalú nevelésben rés/.esUlt.

1877. juu. 24-ikén uagykorusitották s 
a következő évbeu lépett a hadseregbe, 
szolgálatát a 36. gyalogezrednél tényleges 
szolgalattal kezdvén meg.

1880. évben lépett elő vezérőrnagygyá 
s egyúttal elleutengei nagy gya 1881. ápril 
6-ikan a prágai 18. számú gyalogdandár 
parancsnokává nevezték ki. 1881. május 
10 ikéu kelt egybe Stefánia belga kir. bér* 
czeguővel, a mikor is a uászüuuepólybeu 
úgy a magyar nemzet, mint a monarchiái 
másik államának népei osztatlan örömmel 
vettek részt. Házasságukból egyetlen le
ánygyermekük, a kis Erzsébet föherczegnö 
született 1883. szeptember 12 én. 1883-ban 
altábornagygyá és altengernagygyá lép
tették elő s átvette Bécsben a 25. had- 
hadosztályt. A múlt évben pedig a gya
logság főfelügyelőjévé neveztetett ki; ami
kor is, mint tudjuk körutat tett a biroda-

A macskákról.
A nagy Dumas uem restéit leszállaui 

az Olympusról és megzengeni, halhatat
lanná tenni a macskákat és kutyákat. Aki 
elolvasta Dumas szellemes csevegését a 
matrónák kedvenezéröl az nem fog cso
dálkozni azon, hogy most már akad toll- 
forgató ember, aki vállalkozik a macskák 
történetének megírására.

Macskák története ? . . . .
Furcsa ugyan, de ba ma megírjuk a 

föld alakulásáuak, egyes kőzetek sőt egyéb 
élettelen tárgynak történetét, legalább is 
indokolt az élő léuyek történetének meg 
írása is, babár négy lábú is az.

Pedig a macskáknak van valóságos 
történetük is, amennyiben az emberhez 
való viszonyuknál fogva egyes mozzana
tokat jegyzett föl róluk a történelem.

Az egvptomiaknál a macska már szent 
állat volt. Isis istennőnek ugyauis tetszett 
egy izbeu macska alakot ölteni magára, 
amint azt az egyptomi papok állították 
és tauitották.

Ebből valóságos macska kultusz fej 
lödött ki. Ha egy czirmos kimúlt, az 
egyptomi jobban gyászolt, mintha család
jának tagját kellett siratui.Halállal büubődött 
az, aki egy macskát megölt vagy bármi mó 
dón hozzájárult ahoz, bogy a macska be
fejezte pályafutását.

Cainbyses, a ravasz perzsa király 
tudta ezt és midőu Egyptom ellen háborút 
viselt, pajzs helyett miuden katonájának 
egy macskát adott. Az ütközetnél az egyp 
tömi barezosok eldobták fegyvereiket mert 
féltek bogy a perzsák a macskákban kárt 
tesznek.

így okozták Egyptom vesztét a
macskák.

A tölökökuéi még ma is szokatlau 
tisztelet tárgyát képezik a macskák, mert

lom helyőrségeinél s az ez alkalommal 
szerzett tapasztalatai alapján tett reform- 
javaslatai felett épen a napokban tanács 
koztak a legelsöbb katonai körök.

Rudolf föherczeg tulajdonosa volt egy 
tüzér- és egy olánus-ezrednek, továbbá 
cgy-egy porosz, bajor és orosz ezrednek.

Mindenki előtt tudva van, mily ked
velője volt a föherczeg a tudomány- és 
irodalomnak. Az ornitbologiábau igazi szak- 
tekintély, a természettudományoknak is 
szorgos kutatója volt.

Tanulmányainak s utazásainak első 
irodalmi eredménye a „Tizenöt nap a Du- 
nánu czimü munkája, melynek első kia
dása 1881-ben, a második pedig 1885-ben 
jelent meg Bécsben. Ezt követte az „Uta
zás a keletenu mely 1884-ben jelent meg.

De legnagyobb irodalmi vállalata volt 
az „Osztrák magyar-monarcbi irasban és 
képben", melynek első füzete 1886-ban 
jelent meg külön magyar és német kiadás- 
ben s melynek szerkesztésében Magyar- 
ország és Ausztria legkiválóbb írói vesz
nek részt.

Országgyűlés.
Viharosabb nap alig volt még a ma

gyar parlament történetében mint a keddi. 
A Sándor ntcza elejét már kora reggel erős 
rendőr-csapatok szállották meg s tartották 
vissza a mind nagyobb tömeggé összeve
rődő közönségei. A házban benn az Uiés 
mindjárt izgalommal kezdődött. Szentkirályi 
Albert szóba hozta azt a botrányt, bogy 
a ház az elnök tudta uélkül detektivekkel 
volt tele. E közben lépett a terembe Tisza 
Kálmán, kit pártja tüntető éljenzéssel fo
gadott. Ez az időszerűtlen, idétlen provo- 
káczió még ingerültebbé tette az ellenzéket, 
mely hangos zúgással adott elégedetlensé
gének kifejezést. Szentkirályi ezután foly 
tatta beszédét s felvilágosítást kért az el
nöktől a detektivekre vonatkozólag. Az el
nök a történtek lelöl meglehetősen kitérő, 
a jövőre nézve azonban megnyugtató fe
leletet adott. Polónyi Géza szólt még a 
kérdéshez s az eloük és Szentkirályi Al
bert felszólalása után a ház napirendre tért 
e csúnya ügy felett.

És most következett Ugrón Gábor zá
róbeszédé. A levegő tele volt villamos te* 
szUltséggel 8 amint Ugrón első szava fel 
hangzott, a lelkesedés, a taps, az éljenzés 
egy perezre sem szüut meg. A láz átragadt 
a karzatokra is s midőn Ugrón beszéde 
folyamán kije entette, hogy jogait a nem 
zet feladni semmi áron nem fogja, a ház 
éljenzését viharosan ismételte a karzat.

Errre a kormánypárt tagjai felugrót 
tak és többen (köztük Asbóth János és 
Palszky Ágost) az elnöki székhez köze
ledve sürgették a karzatok kiürítését.

Az elnök az első pillatban utasítást 
adott a karzatok kiüresitésére : de ezt az 
utasítást rögtön visszavonta, mert Madarász 
József felvilágositá, bogy a házszabályok 
szerint az elnök előbb meginteni tartozik

a czirmosok kedvencz állatjai voltak Mo 
baraednek, a nagy prófétának.

Hiszen meg van írva, bogy mikor 
a próféta tanácskozott a kalifákkal, kaf
tánja szélére ráült egy czirmos és ott 
elszunnyadt. Mikor aztán távozni kellett 
észrevette az állatot.

— Allah büntessen meg eugem — 
szólt — ba megzavarom nyugalmát!

Ezzel éles kést vett elő és leszelte 
zöld selyem kaftáujának azt a sarkat, 
melyen a macska feküdt.

Ugyancsak Mohamedről van följe
gyezve, hogy egy jó emberét, akinek nagy 
köszönettel tartozott, ily képen tisztelte meg;

Légy legnagyobb az igazhivök között! 
Légy a „macskák atyja!" A macska, 
mint a nagy próféta kedveueze és ellen
sége minden tisztátalanságuak, még ma 
is nagy tiszteletnek örvend a mohamedá
noknál s ez az egyetlen állat, melynek át 
szabad lépni a moacbék küszöbét.

A középkorban a macskáknak gyó 
gyitó erőt tulajdonítottak. Ki uem hallotta 
még, bogy a kuruzsló véuasszonyok macska 
zsírral gyógyítottak nagy betegeket s a 
magyar vidék babonás népe még ma is 
csodákat mesél a macskazsir gyógyító 
erejéről.

Egy Weinrich nevű német tudós, az 
orvosi tudományok e kapaczitása egész 
komolyan jegyzi föl egy erre vonatkozó 
esetet. Egy nürnbergi parasztleány nyava 
lyatörés ellen vén asszonyok tanácsára 
macskavért ivott. Betegsége csakugyan 
elmaradt, de az orvosság gyakori baszna 
lata után a leány nyávogni kezdett, ké
sőbb egereket fogdosott

Annyi bizonyos, bogy Weinrich ezt a 
XVII. században mily komoly tényt irta 
meg, de hisz hisz akkor komoly tudomány
nak tartottuk az armuesiuáiást is. De a 
bölcsek kövét meg sem találtak meg.
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a hallgatóságot és csak, ha ez doqi hasz
nált, rendelheti el a karzatok kiürítését.

Az elnök utóbbi kijelentését éljenzés
sel fogadta a baloldal; és sokan kiáltoz
tak és integettek a karzati ifjúságnak, 
hogy: ne távozzék ! nem kell a távoznia.

Ezután Ugrón bevégezte beszédét, mely 
után sem Tisza Kálmán, sem báró Fejér- 
váry nem szólalt fel, hanem rögtön a sza
vazás következett. Tisza Kálmán minisz
terelnök különben Ugrón Gábor egész be
széde alatt távol volt.

A szavazás rendkívüli érdeklődés mel
lett folyt le. az egész cselekmény alatt 
egyetlenegy képviselő sem távozott a he
lyéről s minden beadott szavazatot éljen
zés vagy rosszaié zúgás kisért. A véletlen 
úgy akarta, hogy az első szavazó Vadnay 
Andor legyeu, a renegát. A „Judás", az 
„Áruló" hangzott feléje mindenfelől, mig 
ö előbb kipirulva, majd halál-sáppadt arcz- 
czal próbált szembeszállni a viharral.

Ezzel indult meg a szavazás és folyt 
ezután a képviselők zömének folytonos 
megjegyzései melleit. Valahányszor egy 
oly képviselő, kitől a javaslat pártolását 
várták, „nemu-mel szavazott, felhangzott a 
két ellenzék zugó éljenzése. Nagy zaj és 
kiabálás támadt, mikor Arany László „igené
nél szvazott. A szélsőbalról hangosan ki
áltották : „Ez az Arany János fia !u Mikor 
Hámos László, kiről a reggeli lapok azt 
írják, hogy kilépett a szabadelvű klubból, 
igennel szavazott, a lúg* etleuségi párt za
josan követelte, hogy mi tassa magat. Bi
zonyos moraj követte a Horváth Gyula 
igeujét is ; de azután közbekiáltották, hogy 
Horváth nincs elleukezésbeu önmagával, 
mert csak a 14. § nál tog ellene szavazni. 
A Jókai Mór „igeuu-je guuyos kiáltások 
közben jutott el az elnökig.

Érdekes, hogy a szélső baloldalról, va
lahányszor egy kormánypárti képviselő 
halk hangon adta be a pártoló szavazatai, 
hangosan kiáltották a Mészáros Lázár mon
dásat variálva: „A piuczéből szavaz, hogy 
ne lássák arcza pirulását !"

Hosszantartó zajos éljenzés hangzott 
fel a két ellenzék részén, mikor egymás
után négy Károlyi: gr. Károlyi Gábor, gr. 
Károlyi lstvau, gr. Károlyi Lészló és gr. 
Károlyi Sándor a javaslat ellen szavazott. 
„Ezek magyar mágnások !“ hangzott a meg- 
uiegujuló éljenzések közepette.

A négy Károlyi „nemijének a kor
mánypárt négy Tisza „igen"-jót szegezte 
e.ébe, ami nagy derültséget keltett.

A kormánypártról a javaslat ellen 
szavazott: Zaj Albert, gróf Zichy Jenő gr. 
Kudlovich Imre és a partból tegnap kilé
pett Teleki Domokos gróf. Az ellenzék 
mind a négyet zajosan megéljenezte.

De a lelkesedés vegre is mit sem ért 
a többséggel szembeu. Fél kettő volt, mi
dőn a szavazás befejeződött s az elnök 
kihirdette az eredményt. E szeriut a ja  
vaslat m ellett szavazott 2C7, ellene 141 
képviselő és igy az 126 szótöbbséggel 
átalánosságbau elfogadtatott.

„Szégyen, gyalázat !w hangzott az el
lenzéki padokról s a karzatokról; az el 
nők pedig sietett véget vetni a zajos je 
leneteknek és az ülést berekesztetti..

A képviselők izgatottan tódultak ki 
felé, de az utczán mar ezerekre szaporo
dott tömeg várta őket. „Le velők, le a 
hazaárulókkal!" „Nem szégyenük mago 
kát!" „Gazemberek!" stb. hangzott a 
kormánypárti képviselők felé, mig az ellen
zék ösmertebb krtiait zajos éljenek üdvö
zölték. Valóságos forradalmi hang volt az, 
ami megtöltötte a levegőt s a kormány- 
párti urak, kik csak az imént büszkélked
tek nagy többségükkel, halálsápadtan, re
megve igyekeztek látatlanul elsurrauni a

Petrarca, a nagy olasz költő végtele
nül szerette szép fekete macskáját, mely
nek vMlamos szőrét és smaragdzöld szemeit 
meg is énekelte. Sőt mikor a mac ka 
elköltözött az árnyékvilágból a következő 
verset irta sírkövére :

A florenczi költő kettőt szeretett,
Az isteni Laurát, no meg engemet !
Laurája tette,
Hogy sonettektől zengett a berek 
De ki művelte, hogy a sok írást,
Mind meg nem ették a bősz egerek?

Páduában, ahol a költő, száműzetése 
után második hazát talált, a sok Petrarca 
reliquia közt még mos is őrzik a kedveuez 
macskának csontvázát.

De Maine hcrczegnő és De Houlier 
asszony, a két kiváló franczia költőnü 
szintén versekben örökítik meg kedvencz 
czirmosaikat.

Müller, a hires történész is uagy 
macskakedvelö volt. Colbert franczia mi
niszter szobáiban harmincz negyven macska 
is futkosott s többnek emléket is emelt 
Páriában a nagy államférfi.

Nürnbergbeu 1784-beu egy Neuville 
nevű gazdag ügyvéd meghalt, s mikor 
végrendeletét fölboutották, a következő 
passzust olvasták benne :

„Minden vagyonomat gazdasszonyom 
nak Rost Annáuak hagyom. Kikötöm azon* 
bau, hogy macskáim, életük végéig a 
házban lakjanak s ápolásukat és élelme
zésüket Rost Anna a legszorgosabban 
végezze

Párisban Du Puis asszony a hírneves 
hárfásnő, macskájának 5000 arany tallért 
hagyott és ápolását Drexel jezsuita pá 
térré bízta.

Vannak kttlönezök még most is, akit 
hasonló végrendelettel tűnnek föl. A macs
kák nagy tisztelői azonbau manapság fő | 
lég a vén kisasszonyok, akik külöuösen i 
félnek az egerektől.

tömeg közt. Péchy Tamás, a ház elnöke, 
Hoitsy Pál védelme alatt menekült; pe
dig, hogy nem volt oka félelemre, mutat 
Iák az éljenek, melyekkel a sokaság 
fogadta.

Tisza és Fejérváry, a hatalmas mi
niszterek, kréta fehér arczczal, reszkető 
térdekkel jártak fel 8 alá a ház folyosóin. 
Hiába haugzott be : „Tiszát akarjuk látni, 
mutassa magát, nem lesz baja", a két 
generális nem mert a nép előtt mutatkozni. 
Végre úgy segítettek rajtuk, hogy a lovas- 
rendőrség egyszer csak egész váratlanul 
közibe ugratott a közönségnek s az erre 
támadó zűrzavarban kaptak kocsira a mi
niszterek s vágtattak — az Eszterházy- 
utczára kerülve ki, — át Budára. — Egy- 
pár jól megérdemlett czim azonban még 
utolérte őket. így szökött, mint az igazság 
keze elöl bujdosó gyilkos, Magyarország 
miniszterelnöke egy parlamenti győzelem 
után, mely megmutatta, mily óriási több 
ségre támaszkodhatik.

Méltó béfejezése annak a tragikomé
diának, melyet a nemzet költségére a kép- 
viselőház kormánypárti többsége rendezett.

Szendrey Gerzson
a haranyavári járá* orezágeyIllési képviselője a 

a véderő törvényjavaslat elleu.
Európa összes államai közt alig kép 

zelek államot, melyben a törvényhozónak 
oly súlyos és felelősség teljes feladat ju 
tott volna mint n tlunk éppen most a szó
ban forgó törvényjavaslatnál. Már uapokik 
tart e felett a diskurzió a magyar képvi- 
8elüházban. Sajnos! hogy ez nem épen 
kedvező benyomást tett a ház minden tag 
jára, valamiut a házon kívül a magyar 
nemzetre. Felszólalásomat egyedül azzal 
iudokolom, és csodálkozásomat fejezem ki, 
hogy t. ház 445 tagja közt legalább 300 
fel nem iratkozott, hogy megmondja az 
okát, miért fog c törvényjavaslat mellett 
vagy ellene szavazni. T. ház, való szent 
igaz s szent meggyőződésem, hogy én sem
minemű közösügyuek barátja uem voltam, 
uem vagyok, de nem is leszek; engem 
egyedül a független állam eszméje vezet, 
s azért ón politikai tekintetben csak azon 
párthoz tartozom, a moly ezen eszmékért 
él és ba l: mert nem tudom magamnak el
képzelni azt, hogyha egy állam magára 
nézve bármily irányban is függetlenséget 
tartani akar, miképen tarthat közös had
hadsereget 8 miért uem önállósítja azt ?

De t. ház! éu a tárgytól messze el
térni uem akarok, hanem a tárgyhoz szo
rosan ragaszkodva, ha már a dualismus 
kényszerhatása alatt élűi kénytelenek va
gyunk, röviden bátor vagyok a törvény- 
javaslatot a következő megjegyzésekkel s 
észrevételekkel kísérni.

T. ház! mint majdnem miuden előt
tem szóló, úgy én is azzal kezdem, hogy 
a nyelv tekintetében szólok hozzá. Eugedje 
meg nekem a t. ház minden tagja, hogy 
a mint éu uem tekinthetem a magyar nyel 
vet Csáky szalmájának, ép úgy uem te
kinthetem a magyar kocsisok, juhászok, 
disznópásztorok, csikósok és gulyások szá
mára teremtettnek csak ; hauem tartozunk 
azt megőrizni, és tartozuuk aunak szépsé
gét és jogosságát a királyi palotában ép 
ügy mint a kunyhóban lakóktól elismer
tetni, s annak használatát kötelességé tenni.

Minden nemzet a világou féltékeny, 
ősi ereklye kiueakéut őrzi nyelvét, s csak 
a magyar nemzet leuue'? mely nyelvének 
megőrzésére nem lenne féltékeuy még a 
hadseregnél is. Hiszeu őseink magyar nyelv
ben hódították e hazát, ebben tartották 
fenn, s csak mi uem tudnáuk azt igy utó
dainknak átadni. Most pedig, a midőn a 
jelen törvényjavaslatról szólok, akkor azt 
kérdezem, hogy az a jó lelkű ő felsége a 
ki 1867 aug. havaba a magyar alkotmány 
ra magyar nyelveu esküdött, a kiért mint 
királyunkért magyar nyelven imádkozuuk, 
kérdém váljon nem jogtalanságé ez? s 
megfelel-e az a dualistnus'oól kifolyó pa
ritásnak ! mikor a magyar ifjú odaállitta- 
tik a fekete sárga zászló alá császárjának 
és megkoronázott magyarkirályának hűsé
get és ragaszkodást esküdni, a fekete sárga 
zászló mellett nem lobog egyúttal ott a 
magyar nemzeti lobogó is. Nem jogtalan
ság-e az, hogy a Lajthán túl besorozott 
ujonezok uem esküsznek a fekete-sárga 
zászló mellett miudig a magyar nemzeti 
lobogó alatt is ? Vagy igazságos-e az! hogy 
a magyar nemzet sárga-fekete zászló mel
lett lelkeseu küzd az osztrák császárért, 
mig a Lajthán túl a magyar nemzeti lo
bogók alatt nem lelkesülnek a magyar ki
rályért ! Vagy kérdem igazságos-c az, hogy 
a közöshadsereguek úgy a Lajthan túl mint 
itt vezetett jegyzőkönyvei nem vezettetnek 
magyarul is ? Nem igazságtalanság e az, 
hogy békében vagy háborúban a közös- 
hadsereguél a fekete-sárga zászló mellett 
soha sincs ott a magyar nemzeti lobogó ? 
ez pedig nem felel meg a paritásnak. Kér
dem t. ház, hogy midőn köztudomás sze 
rint a közöshadseregbeu a tisztikar osztrá
kokból és magyarokból áll, a nevök mégis 
csak az, hogy osztrák tiszt, pedig a valódi 
nevén úgy kellene nevezui, hogy osztrák 
és magyar tiszt, valamint, hogy nem osz
trák hadseveguek, hanem osztrák és ma 
gyár hadseregnek kellene nevezni. Hiszen 
Bosznia okkupáczióját is osztrák győzelem
nek tulajdonítják, a hol pedig magyar vér 
folyt elég

Az egyéves öukénytesi intézményre 
nézve hasonló jelenségek találhatók fel, 
ugyauis mig a magyar koroua alá tartozó 
ifjak ezen törvényjavaslat értelmében kocz- 
kázatnak vaunak kitéve a német nyelv tu
dása vagy nem tudása miatt, hogy azok 
egy esetleg két évet szolgáljanak. Egyéb
iránt kérdem a t. háztól, hogy ezeu tör
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vényjavaslat alapján mondja meg nekem 
valaki, micsoda fogalom, illetőleg miként 
lehetne definiálni az egy évi önkéntesi fo
galmat ? Én legalább erre nézve határozott 
defiuicziót egyáltalában nem találok, ellen
ben a 68. XI. t. czikkbeu az egy évi ön
kéntesi intézményt határozottan definiálni 
lehet. (Helyes ! Igaz !)

Van még egy más ezélzata és hibája 
is ezen véderőtörvényjavaslatuak, mely kü 
lönö8en abban jeletkezik, hogy a tartalé
kosok tényleges szolgálatba behivhatók 
akármikor, midőn a generálisoknak tetszik, 
és anuyi időre amennyire nekik tetszik.

T. ház! Megtörtént az is, hogy Pécs 
város aljegyzője, ki mint tartalékos tehát 
szolgálatban uem álló tiszt, megfosztatott 
tiszti rangjától, mert szolgálaton kívül po
litikai nyilatkozatot tett.

Az is czélja tehát ezen törvényjavas 
latnak, hogy hazája érdekébeu a katona, 
ha még tartalékos is, megszűnt valódi pol
gár és hazafi lenni, ha pedig hazafi mer 
lenni és nyilatkozatokat tesz, megfosztják 
tiszti rangjától és megbüntetik ; az a czélja 
tehát, hogy az igy lábatlaukodók, — hogy 
a tényleges szolgálatban nem álló tisztek 
bihivassanak és politikai utó.) tett nyilat
kozatokért felelősségre vonattassanak.

De pénzügyi tekiutetben is jogos ki
fogás alá esik a törvényjavaslat. Mórt 10 
évre vau megállapítva az a létszám, mely
nek felemelését a törvéuyjavaelat czélozza ; 
igy időközben a szükséghez képest esetleg 
leszállítani ueui lehet. De más tekintetben 
s igen veszélyes a létszám felemelése, ak
kor, mikor az állami javakat a kormány 
eladogatja, s akkor, mikor az állam éveu 
ként folytonos deficzittel küzd, (Ugyvau ! 
a szélső baloldalon,) tetemes bevételei da
czára és akkor, a mikor miudig póthitekre 
van szüksége, és akkor, a mikor folytou 
indemnityvcl él. (Úgyvan ! Igaz!) és ak 
kor, a mikor az adó folytou emelkedik, 
közvetve és közvetlenül. S akkor, a 
mikor a kormány, hús, bor, sör fogyasz 
tási igazságtalan törvényével préseli a ter
melőket és akkor a mikor a regele tör
vény ily szerencsétlenül oldatott meg a 
nemzet uagy kárára, akkor, a mikor Ma
gyarországon a földmives osztály terményét 
tisztességes árért sem képes értékesíteni,
— és akkor a mikor Magyarországon min
den sülyedésnek és megsemisitésnek vau 
kitéve és akkor, a mikor a kisebb nagyobb 
ingatlanok mindenuap a nyomor és száz 
féle teher miatt gazdát cserélnek s igy 
vagyunk az ipar és kereskedelmi terén 
miudenütt! (Ugyvau ! Igaz !) Azért ha nem 
a magas állami érdeket tartják szem előtt, 
hauem az államban lakó polgárok még 
magasabb érdekeit, akkor ezen küzdelmek 
bizonyára elő nem állottak volna.

Ézeket kívántam kimutatni a jelen 
törvényjavaslatnak tarthatatlanságát, — me
lyek folytán én a törvényjavaslatot álta- 
láuosságban sem fogadhatom el a részle 
tes tárgyalás alapjául. (Helyeslés a szélső 
baloldalon.)

A pécsi jogakadémia tiltakozása.
Régóta észleltünk jogakademiánkon 

oly mozgalmas uapokat mint a véderő- 
törvény elleni demonstráczió alkalmából. 
Az akadémia 10 tagú küldöttsége Egr y  
Dezső vezetése alatt pénteken hagyta cl 
városunkat, hosszú kocsisorban hajtattak 
kollegáiktól kisérve a pályaudvarba. A 
küldöttséget szállító vouat este 7f9-kor 
robogott a budapesti központi pályaházba 
a jelenlevő óriási közönség és egyetemi 
hallgatók egetrázó éljenzései közepeit. 
Először a központi bizottság uevében dr. 
T a k á c s  Zolfáu lelkes szavakban üdvö
zölte a pécsieket, majd P á n d y  István 
egyetemi hallgató a bpesti egyetemi ifjú 
ságuevébeu mondott szives „Isten hozottu-at. 
A küldöttség nevében E g r y  Dezső meg
ható szavakban, a jelenlevők szlluni nem 
akaró éljenzései között köszönte meg a 
nem várt fényes és kitüntető fogadtatást,
— e szavakkal végezvén beszédét: „fo
gadjátok a meg nem érdemelt megható 
fogadtatásért soha meg uem szüuö köszö- 
netünket és biztosításunkat, mely szent 
jelszó gyanánt hatja át lelküuket „min
dent a hazáért és a jövő nemzedék bol
dogságáért." Szünui notu akaró éljenzések 
között vezették a küldöttséget a készeu- 
tartott bérkocsikhoz és egyenesen a „Ma
gyar király" szállóba hajtattak a hol a 
küldöttség el is szállásoltatok. Miután a 
küldöttség tagjai atöltözküdtek a Reuter 
étteremben tartott ismerkedési estélyre 
siettek, hova rövid idő múlva a selmccz- 
bányai, máramaros szigeti küldöttségek is 
megérkezve csakhamar az estély baukett- 
szerb jelleget öltött, melyen a pécsi jogá
szok kiváló figyelem tárgyai voltak, a mit 
jogászaink nem is késtek a bpestieknek 
megköszönni és hasonlóan viszonozni.

Szombaton azaz január 26-áu ismét 
a bpestiek előzékenysége folytán a kül
döttség miuden tagja a kcpviselőházba 
juthatott, melynek ezúttal különös érdé 
kéltségét Meszléuyi Lajos szellemes beszéde 
adott; ülés után küldöttségünk a Szikszay 
bán megebédelvén, a már készen álló 
lóvonatú vasúton a városligeti nagyven
déglőben tartott előértekezletre indult. Az 
elöértekezleteu a vidéki küldöttségek közül 
Polcnyi orsz. képv. elnök által szólásra 
jogakadémiáuk szóllittatott föl elsőnek, 
mint a mely legnagyobb számban képvi
seltette magát az összes magyarországi 
küldöttségek közül. A pécsi jogakademia 
nevében E g r y  Dezső mondott hazafias 
szellemű, gyújtó beszédet, kijelentvén, hogy 
Orbán János határozati javallatát pártolja. 
Szavait meg-megujuló lelkes éljeuzésekkel 
kísérte a jelenlevő nagyszámú hallgatóság. 
Gyűlés utáu -  mely csak esti 6 órakor

ért véget — a küldöttség a népszínházba 
készült, melynek lefolyásából a fővárosi 
lapokból olvasóink már bizonyára értesül
tek. Vasárnap virradt föl a pécsiekre is 
a legfontosabb napja küldetésüknek: az 
országos nagygyűlés napja. Közel négyezer 
ember a budapesti intelligenczia szine-java 
— köztük számos országgy. képviselő — 
gyűlt össze a fővárosi vigadó nagytermé
ben, mely e napon oly impozáns képet 
nyújtott, mely örökké emlékezetes leend 
annak, ki e gyűlésen jelen lehetett.

P o l o n y i  Géza orsz. képviselő elnök
lete alatt az ülés d. e. 10-kor vette kez
detét, melyen ismét nagy rész jutott ki a 
dicsőségből a pécsieknek a mennyiben 
Polonyi eluök indítványára az összes aka
démiák és főiskolák nevében szóllásra 
E g r y  Dezső jogászgyülési elnök kéretett 
föl, ki miután a sor reá következett föl 
lépett a szónoki emelvényre és a követ
kező beszédett moudotta:

Tisztelt országos közgyűlés !
Szeretett Polgártársak !

Negyven éve immár, hogy dicső sza
badságharczunk lezajlott és meghozta — 
bár nagy áldozatok áráu — azon hőn 
óhajtott nagyszerű és magasztos elveket, 
melyek magokban rejték a jogegyenlőség 
és nemzeti szabadság magvait. Negyven 
év nagy idő tisztelt uraim, de nagy külö
nösen ott a hol egy nemzetnek oly fontos 
történelmi missiója jutott a polgáriasoddá 
és alkotmányosság mezőjén. A magyar 
nemzet mindenkor tántorithatlanul őrzött 
meg egy 8zent elvet — az alkotmányos 
szabadság elvét. (Élénk helyeslés.)

Negyven éves küzdelem után el jutót- ■ 
tünk idáig tisztelt polgártársak, hogy uem- j 
zeti érdekeink védelemre szoruluak és | 
nyomatékkai kell hivatkoznunk elődeink 
szeplőtlen működésére, kik rendithetlen 
hazafisággal küzdöttek azon áramlat ellen, 
mely önállóságunk, alkotmányunk és nem
zeti érdekeink ellen vala irányozva. (Föl 
kiáltások: Igaz ! úgy van.)

E nemzet, uraim ! féltve Őrzi az ősei 
által reáhagyott örökséget az alkotmányos 
szabadságot, a haza szent oltárán teszi le 
az erények legszebbikét a hazaszeretetei, 
hogyne riadna hát föl e hon ifjúsága ha 
idegen kéz érinti vállait, hogy fölrázza 
elmélkedéséből és egy éjszaknyugati szél 
eifujni igyekszik ama szövésekként vilá
gitó láugot, mely őseink hagyományos 
politikája, — ez az a mit mi nem enged 
hetünk szeretett polgártársak, hanem ha 
szükség úgy kiváuja, mellünket fogjuk 
odatartani alkotmányosságunk védpajzss 
gyanánt. (Hosszantartó zajos éljezés.)

Volt egy korszakot alkotó idő e nem 
zet történetében és ez negyven év előtt 
volt, föllángolt szivében a magyarnak a 
függetlenség isteui érzete, fölriadt a nem 
zet, hogy herkulesi erővel zúzza szét ama 
bilincseket, melyek megalázták. A békók 
lehullottak s a miuden szenvedélyeiben 
fölzaklatott nemzet töltartoztatkatlanul ro
hant azon véres és dicső harezba, mely 
porrá morzsolva a servilismus kötelékeit 
egy szebb és boldogabb Magyarhon alapí
tását tűzte ki czélul. (Hosszau artóéljenzés.)

A föllángolt hazaszeretet Világosuál 
végződött ugyan, de meghozta a boldog
talan nemzetnek a béke olajágát, meg
hozta a mire akkor oly nagy szükség 
volt: „a világosságot." (Zajos éljenzés.)

Ez akkor volt. Ma az 1867-iki ki
egyezés áldásait élvezzük, de nem úgy a 
mint azt Deák szelleme gondolta. Egy oly 
táuak elfajult gyümölcsét akarják ezúttal 
velünk megizlcltetni a véderötörvénybeu, 
mely nem e föld talajába való tisztelt 
uraim / ávagy tán ez is gyümölcse azon 
fának, melyről azt mondják, hogy gyökere 
a uépszeretet, hajtása a szabadság uralma 
és gyümölcse a megelégedés. Keserű gyű 
mölcs ez mondhatom és nem irigylendő 
azon nemzet sorsa melynek talajában az 
ilyeu fa megterem és még szánalomra 
méltóbb a kertész mely ily gyümölcsösei 
dicsekszik. (Élénk helyeslés. Fölkiáltások: 
Igaz ! Úgy van!)

Minél tovább gondolkozom e tárgyról 
tisztelt polgártársak, annál mélyebbeu vé
sődik keblembe loirhatlau komoly volta 
és érzem súlyát a füladatuak, mely ezúttal 
reánk hárul és az ifjúságtól várja Ugyéuek 
sikeres megoldását. A nemzeti önérzet 
most is megalázva tartja ősz fejét és ke
resi a félhomályban azt az ösvényt, mely 
nemzetüuk boldogitására vezet. A magyar 
ifjúság meg fogja találni ez ösvényt, ha 
vállvetett működéssel járul a szőnyegen 
forgó határozati javaslat megvalósításához 
és oly dolgot müveit — ha ezt teszi — 
mit a jövő időben a történelem tolla gyö
nyörrel fog följegyezni. Ez a nagy prob 
lema, mely előttünk áll. Minden egyes 
tagja a nemzetnek járuljon hozzá megol
dásához. A leguagyobb mértékig kielégít
heti szelleme legnemesebb dicsvágyát e 
hon ifjúsága és egy újra éledt nemzet 
boldogságában és hálájában örökkétartó 
emléket építhet magának. Most hatalmas 
ez ifjúság 8 ha hatalmához erélyesség is 
járul, az utánuuk jövő nemzedék elérheti 
a napot, a melyet mi a legjobb igyeke
zettel készítünk előre s a melyet remé
lünk , hogy mihamarább megérkezond. 
(Élénk tetszés.)

Ha ősapánk szelleme fölkelne sírjaik 
ból, hogy nemzetünk becsületének ezen 
vérnélküli, de elkeseredett harczában lel 
kesitsenek úgy a túlvilág) éj homályából 
bizonyára e szavakat súgnák nekünk: 
„viribus unitis.u Ez a jelszó lelkesítsen 
tehát bennünket is szeretett polgártársak, 
midőn Orbán János tisztelt barátom hatá
rozati javaslatát pártoljuk. (Hosszantartó 
zajos éljeuzés.)
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Ezután a többi szónok következett, 
végül Irányi Dániel és br. Kaas Ivor orsz. 
képviselők tartottak lelkesítő beszédet az 
ifjúsághoz. Az ülés végén Polonyi elnök 
fölolvasta a 7 pontból álló határozati ja
vaslatot és azt egyhangúlag elfogadottnak 
jeleutette ki, mire a lélekemelő ünnepély 
véget ért. .

Hétfőn küldöttségünk jelen volt gr. 
Apponyi Albert képviselőházi zárbeszédén, 
melynek lefolyása után P e r e z  el Miklós 
városunk képviselőjénél tisztelegtek, hol 
ugyaucsak E g r y  Dezső tolmácsolta meleg 
szavakban a pécsi joghallgatók ragaszko
dását és nagyrabecsülését. Perczel meg- 
hatottan válaszolt a küldöttségnek, örömét 
fejezvén ki, hogy róla is megemlékeztek. 
A véderőtörvényjavaslatról moudá, hogy 
mindent megtett annak meghiúsítására, de 
a kormány makacsul ragaszkodik állás
pontjához, mégis hiszi, hogy némi enged 
ményeket sikerülni fog kieszközölő1 a ja
vaslat ellenzőinek. A küldöttség távozásakor 
úgy nyilatkozott, hogy nemsokára körünkbe 
érkezik, mit valóban benső örömmel ve
szünk tudomásul.

Kedden reggeli */48-kor indult haza a 
küldöttség hova délután ‘/,5-kor nagyszámú 
közönség lelkes éljenzései között és az 
itthonmaradt joghallgatók meleg üdvözlése 
mellett érkeztek meg. A jogászok ünne
pélyesen zászlókkal vonult ki a pálya 
udvarba, hol miután a vouat mcgállott 
S z i n k o v i t s  Károly joghallgató bensöleg 
mondott köszönetét a küldöttségnek műkö
déséért, erre E g r y  Dezső válaszolt, ezé- 
lozva ama lelkesedésre melyet szivükben 
hoztak magokkal a visszaérkezettek. A 
jelenlevők éljenei között kocsikra ülve a 
város főterén át a küldöttség elnök Egry 
Dezső lakása elé menve szívélyes bucsu- 
zás után ki-ki otthonába tért. Éste 8 óra 
kor a „Nemzeti étteremben" megtartott 
társas vacsorán, mintegy 50-en lehettek 
együtt. Az összejövetel méltó volt az ügy 
komolyságához és jogakademiánk polgárai 
ezúttal is beigazolták, hogy komoly férfiak
hoz illő módon érez és gondolkodik; hogy 
felkü8zöutökbeu nem volt hiány tán mon
danunk sem kell P i n t é r  Ferencz a leg- 
alkotuiáuyo8abb királyra F e r e n c z  J ó 
z s e f r e  emelte poharát szavait a jelenle
vők állva hallgatták meg. C s á k  Károly 
beszámolt a küldöttség működéséről és 
végül E g r y  Dezső küldöttségi elnököt 
éltette, mint a kinek e mozgalomban és a 
küldöttség megalakításában leguagyobb 
érdemei vannak. E g r y  Dezső megköszönte 
a megemlékezést és az érdemeket maga 
tói elhárítani igyekezett szépen fejtvén ki, 
hogy a mit tett nem érdem, hanem köte
lesség volt. N é d l e r  Lajos joghallgató a 
pesti egyet, polgárságot, Me i s z n e r  a 
mozgalom vezetőit, É ry  Marton a nemzet 
csalogányát, Blahánét és végül Sz t nko-  
vi ch a küldöttséget és annak vezetőjét 
éltette. Vacsora után a jelenvoltak a „Kos
suth nóta" gyújtó hangjai mellett E g r y  
Dezsőt lakására kisérték és többször zajo- 
sau megéljenezték. Ezzel véget értek azon 
örökemlékezetes napok, melyek a pécsi 
jogakademia polgáraira is fényt deriteuek, 
de a jövő nemzedékre is Útmutatóul kell 
hogy szolgáljanak, midőn tőlük a haza 
tetteket vár. Mi tanúi voltuuk jogászaiuk 
lelkesedésének és vállvetett működésének 
és ebből láttuk azt is, hogy a pécsi jog 
akadémia sohasem késett első lenni ott a 
hol hazafiságról volt szó, ebből láttuk azt 
is, hogy a pécsi jogakademiai polgárokra 
komoly ügyben is mindenkor bátran szá 
mithatunk. Éljeuek sokáig.

Az italmérési jövedékről.
— Kocsmárosok, kávétok, keipskedők stb. 

figyelmébe. —

A k i m é r é s  g y a k o r l á s á r a  v o n a t 
k o z ó  h a t á r o z m á n y o k .

A italmérési-jog gyakorlására nézve 
általában az eddig érvényben állott törvé
nyek, szabályok és szabályrendeletek 1889. 
évi deczember 31-ig továbbra is érvény
ben maradnak.

A kimérés gyakorlásért az 1889. év
ben, valamint a regale-jog tulajdonosa, úgy 
aunak bérlője s átalán mindazok, kik a 
tulajdonostól vagy bérlőjétől nyert enge
dély alapján kimérést gyakorolnak, utób
biak a tulajdonossal, illetve bérlőjével 
szemben szerződésszerűen elvállalt pénzbeli 
vagy egyéb szolgáltatásokon kívül, csakis 
az eddigi törvényekben és szabályrende
letekben m egállapított adókat é« egyéb 
közadózásokat tartoznak viselni és sem 
italmérési illeték, sem italmérési adó fize
tésének kötelezettsége alá nem esnek.

Azok kik italmérést nem gyakorolnak, 
az emberi élvezetre alkalmatlanná tett (de
naturált) szesz eladásával nem foglalkoz
hatnak.

A jogosult és bérlők, illetőleg enged
ményeseik közti viszony magánjogi termé
szetű lévén, az ezeu viszonyból kifolyólag 
felmerülő vitás kérdések eldöntése az ille
tékes bíróság hatásköréhez tartozik.
A k i s m é r t é k b e n  va l ó  e l á r us i t á s r ó l .
(A kis mértékben való elárusitáe meghatározása.)

A szeszes italoknak kis mértékben 
való elárusitására 1889. évi febr. hó 1 töl 
kezdve nyílt helyeken, ide értve Budapest 
és Pozsony zárt városokuak az adóvoualou 
kivül eső területét is, a pénzügyi hatóság 
eugedélye szükséges.

Ilyen eugélyre az 1889. évi deczem
ber hó végéig terjedő időre czakis azok 
tarthatnak igényt, kik szeszes italoknak 
kis mértékbeu való elárusitására az eddig 
feunállott törvények és szabályok értelmé
ben jogosultsággal bírtak, vagy kik az óv 
folyama alatt oly üzletet uyituak, mely- 
lyel összekötve az eddig fennállott törvé
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nyék és szabályok szerint a kis mértékben 
való darusítást is gyakorolhatták volna és 
mindazok, kik az anyaországban saját ter
mésű boraikat kívánják kis mértékben el
árusítani.

Szintúgy a szeszes italok kis mérték
ben való elárusitásának módja, illetőleg 
fogalma is, 1889. év végéig az eddigi tör* 
vények és szabályoknak megfelelőleg tar 
tátik tenn.

K ik n y e r h e t n e k  i t a l m é r é s i  
e n g e d é l y t ?

llagyarorxságOD, ideértve Siilágymegyét ia.
Éhez képest az állami italmérési jö* 

vedékröl szóló törvényben s a jejeu uta
sításban foglalt feltételek teljesítése mellett 
engedélyt nyerhetnek:

1. a bejegyzett czégtt anyag , fűszer
es vegyes kereskedők: a) houi csemege- 
és kölföldi boroknak ; b) külföldi söröknek;
c) valódi szeréuii szilvóriuiuuak; d) édesí
tett égetett szeszes italoknak, mint likőrnek, 
rumuak, rosegliának, és pedig mindezen 
italoknak 50 litereu alóli mennyiségben 
mértékre való tekintet nélkül fö-üzletükbeu 
zárt edéuyekben való elárusitására. e) szesz
nek, melynek a százfoka s/.eszmérö szeriül 
legalább is 75 fokot kell tartalmaznia, 
iparosoknak mesterségük folytatására, vagy 
másokuak is házi czélokra egy liternél 
nem nagyobb és fél liternél nem kisebb 
menuyisegben fő-üzletükben zárt edények
ben való elárusitására „Házi ciéloku ki
fejezés alatt értendő a szeszuek, mint áru- 
czikkuek egyedül oly czélokra való hasz
nálata, melynél a *zesz csakis a maga 
tiszta valóságában, vagy orvosi szerekkel 
vegyítve, miut a tisztitó vagy gyógyszer, to 
vábbá kávé , tbeafözésre s a többire hasz
náltaik.

Kis mértékben elárusítható honi cse 
megebornak csupán az a bor tekinteudö, 
melynek ára literenkint legalább 1 írtban 
van megszabva; ebbeu az árbau a palaczk 
értéke is benfoglaltatik, mely azonbau li 
tereukint 20 krt meg nem haladhat.

Külföldi borok és külföldi sörök alatt 
csupán a vámterületen kívül termett borok 
és sörök értendők.

A likőr, rum és rosoglio csak akkor 
tekinthetők kis mértékben elárusítható ita
loknak, ha azok ára literenkiut üvegestől 
legalább 4 forintban vau megszabva.

A kávésok és ezukrászok (ide nem 
értve a tisztán csak kavéméréssel foglal 
kozó iaarosokat) saját üzleti helyiségeikben 
vendégeik részéré édesített, égetett szeszes 
italoknak, miut likőrnek, rumnak, rosoglió- 
uak poharankint való kiszolgáltatásara, 
megjegyeztetveu, hogy az ilyeu kis mérték
ben való elárnsitást csak azok a ezukra- 
szok vehetik igénybe, akik a «zó szoros 
értelmében, a ezukrászati üzlet körének 
igényei szerint az üzleti czikkeket legna
gyobb részben maguk állítják elő s azokat 
a fogyaztó közöuség kívánalmainak meg 
felelőleg folytonosan friss miuöségbeu kész
letben tartják.

3. A szőlőtulajdonos bortermelők saját 
termésű uj és régibb boraiknak 50 literen 
alóli mennyiségben zárt edéuyekben, az 
üzleti vagy elárusitási helyen kívüli fogyasz 
tásra egyedül a község belterületén levő 
saját helyiségben való el árusításra.

Az ilyen bortermelők saját termésű 
boraikat az előszabott korlátok között, a 
termelési község határáu kívül, egyedül 
csak azou községben árusíthatják el kis 
mértékben, ahol áilaudóau rendesen laknak 
és ott is csak az esetben, ha ezen község
ben saját borpiuczével is bírnak, melyben 
az önmagok áltál termelt borokat tartják 
és kezelik. Magatói értetődvén, hogy azon 
bortermelők, kik a bor kimérését regale- 
jog czimén gyakorolják, az italmérésre 
szolgáló vagy azzal szoros összefüggésben 
levő (szomszédos) helyiségben a kis mér
tékben való elárusitast külöu engedély nél
kül is gyakorolhatják.

Ott, hol borpinezék nincsenek, amennyi
ben helyettesíthetők a borpinezék az ugyan
azon czélra haszuált kamarák, vermek által, 
azt az e tekintetben létező helyi viszonyok 
határozzák meg: minél, elvül szolgáland 
az, hogy pinc/.ének tekinteudö mindazon 
helyiség, melyben az illető bortermelő hor
dókban levő borait rendszerint és áilaudóau 
tartani szokta.

K ü l ö n f é l é k .
— Az országos gyász Pécsett. Rudolf 

trónörökös halálánaa híre városunkban is 
mely megdöbbenést keltett. Az első sür
gönyök. melyek a gyászos hirt hoztak, kí
nos meglepetés és kétség közt fogadtattak. 
Csütörtökön már megérkezett a hivatalos 
értesítés. As összes hivatalokra, középüle
tekre, intézetekre fekete lobogót tűztek ki. 
Utoo-utfélen a királyfi gyászos elhunytáról 
beszélnek. A város a gyászt bárom napig 
viseli. Ez idő alatt semmiféle nyilvános 
mulatság sem fog tartatni.

— Az első betelt gyüjtőiv. A színház 
érdekében szétosztott gyüjtöivek közül 
a 4. számú, melyre a Mór- és Papnövelde 
utczákban dr. Gerecze Péter és Zavaros 
Péter gyűjtöttek, már vissza érkezett. A 
legelső magán adakozók, olyan szép pél 
dával meunek elül, mely mind a kicsiuy- 
hitüeket elnémítja, mind pedig az ügynek 
szép lendületet igér. Ezen az ivén össze
sen húsz adakozó irt alá, tehát az említett 
utczák még nincsenek is bejárva egészen ; 
sőt az aláiratkozottak is, a legelső és a 
legdusab adománya dr Koharits Károly fő
orvos kivételével bizony nem a legtöbb adót 
fizetők közt szerepelnek, s mégis 174 frtot 
áldoztak öukéut jó szívvel, sőt egyik má
sik még trhetsi géu felül is , a mi két
ségtelenül mutatja, hogy Pécs polgárai 
távolról se vélekednek a színházról úgy

mint erkölcstelen, mint idejét múlt, hiába 
való intézményről. Ezt a felfogást ma egy 
bizonyos kaszt nevében kolportálják 
ugyan, de bizonyos, hogy épen o kaszt ér
telmesebb tagjai tiltakoznának e vélemény 
ellen, ha valaki előttük és róluk mondaná 
ezt. A 4. sz. gyűjtő ivén adakoztak : dr 
Koharits Károly 100 trt, Matuska István, 
Hajmási Ignácz, Salamon József és För- 
ster Joscphiue 10—lo frt. Odor# Gyula és 
neje, Hegedűs Károly és neje, Özv. Antal 
Jánosnó és leánya s Mayerhoff S. 5 —4 írt. 
Halász István és neje 4 frt. Gerdeuics Jó 
zsef és neje 2 frt, Szabó Sándor, Trifon 
Menyhárt és neje, Pintér József, Eötvös 
Teréz, özv. Farkas Józsefné, Székely Er
zsébet, Ruvald Emília és Szvacsek Mihályné 
1—1 frt Összeseu sz á z h e t  ven n é g y  frt.

— Orgona-verseny. A pécsi székesegy 
ház második orgonista állására hárman fo
lyamodtak : ifj. Simacsek Alajos és Eck 
hardt Autal Pécsről, továbbá Laczkó Ágos 
tou Budapestről. A verseny kedden folyt 
le az apáczák templomában. Schlesinger 
soproni orgonista, ki másfél év előtt Jaksch 
Ede briliáns művészi játéka mellett szín 
téu kiválót uyujtott, s kinek ezen második 
állás betöltésénél előnyt biztosítottak, most 
nem pályázott, mivel, mint értesülünk, idő
közben más, jövedelmezőbb helyet uyert 
el. A keddi versenyen csak ifj. Simacsek 
Alajos tűnt ki szép előadásü és kiváló 
techuikára valló orgouajátékával épugy, 
mint kellemes choralénekével. Eckhardt 
készültséggel és tanulwánynyal játszott, 
Laczkó játéka, úgy, miut éneke azonbau 
bírálat színvonalára még nem emelkedett. 
Simacsekben, ki miudeu valósziuüség sze 
riut elnyeri ezen állást, törekvő, képzett 
és tehetséges ifjú orgonistát fog nyerni a 
székesegyház, ki bizonyára ambiczióvai 
fogja szép zenei készültségét tökélyetc- 
siteni.

—  Kardos Kálmán főispán, mint mii 
vészel pártoló. Ormos Z-igmond, Temes- 
megye főispánja, a „Délmagyarországi ré
gészeti muzeuai-egylet“ megalapítója és 
számos mütörténelmi mii szerzője igeu ba
rátságos levélbeu kérte föl Vizkelethy Imre 
ny. pénzügyi tanácsost, a ki számos festmé
nye és Pompeji leírásával tette uevét is
meretessé, hogy mint temesmegyei szüle
tésű művész ajándékozzon a „Déiinagyar- 
országi régészeti és tört. muzeum-egylet** 
képtárának egy sajátkezű festméuyt s csa
tolja hozzá életrajzát. Érdemes festőnk a 
legnagyobb készséggel ígérkezett a kérést 
teljesíteni, szándékozván a szigetvári hős 
Zrínyi Miklós egykori arczképét lefesteni. 
— Szigetvár város azonban nem volt haj
landó a nagybecsű képet a testének Pécsre 
küldeni ; itt pedig előkelő magánosaink 
között senki sem akart a képért ideigle
nesen felelősséget vállalni. Az ügy azon
bau főispáuuuk tudomására jutván, azou: 
nal a legnagyobb készséggel intézkedett, 
hogy a kép Szigetvárról az ő felelősségére 
Pécsre küldéssék, sőt a megyeházán saját 
irodája mellett kéuyelmes termet bocsátott 
a festő rendelkezésére, a ki most zavarta
lanul készítheti el a hős arczképét s egy 
becses müvei gyarapíthatja az említett 
muzeum képtárát.

—  A pécsi kereskedelmi és iparkam 
rának legutóbbi közgyűlésén a kamarai elnök 
azon örvendetes jelentést tette, miszerint 
egy vám — és sóhivatalnak Pécsett leendő 
felállítása érdekében a kamara által kifej
tett mozgalom az ügyet a kormánynál oly 
stádiumba hozta, hogy most már csak a 
várostól függ ezen az itteni forgalmi vi
szonyokra igen kedvező befolyást gyakorló 
intézmények létesítése. Egy szénkéueg gyár 
nak Pécsett leendő felállítása érdekében a 
pécsi szöllösgazdák egyesületétől vett át 
iratot a kamara nem tette magáévá, mert 
e vidékeu a faszén drága s mert Pécsett 
niucsen kohómii a hol a szénkéueg mint 
melléktermény előállítható lenne. A cs. kir. 
közös badügyminiszteriumuak böruemü-had- 
felszerelési czikkek szállítása iránt való 
pályázati felhívását a kamara már előző
leg meggyőződött arról, hogy a feltételek 
és súlyos volta miatt e kamarai kerületből 
senki sem akar e szállításban részt venni 
s azou iparosok is, kik két évvel ilyeu 
szállításra vállalkoztak csak keserű tapasz
talatokat szereztek.

—  Bianchi hangversenye elnapolva. 
Bianchi Bianka k. a. udvari, és kamara- 
énekesnő jan. 30-ára hirdetett hangver
senye az országoB gyász miatt február hó 
26-ára halasztatolt. A jegyek a jelzett 
napra érvényesek.

— Polgári batyu-bál elhalasztva. A
mára hirdetett batyu-bál a közbejött or
szágos gyász folytán elhalasztatott. Ha — 
mint halljuk — a „Nemzeti Casinou ez 
idei bálja teljesen elmarad, ügy február 
23 áu fog a feuti mulatság megtartatni. 
Erről a rendezőség falragaszokon fogja a 
közönséget értesíteni.

— Hymen. Grüustein Ferencz az Alt 
és Böbm-féle ezég első segéde, a múlt 
héten jegyezte el De u t s c h  Ida urhüi- 
gyet Kaposvárott.

— Halálozás. Trenscbiner I. VV Róza 
teguap hunyt el életéuek 72-ik, házassá 
gának 50 ik évében. A boldogult bitit 
hamvai vasárnap d. u. 3 órakor tétetnek 
örök nyugalomra.

— A pécsi katholikus legény egylet va
sárnap, febr. hó 10-én d. u. •/* 6-kor föl
olvasással és színi előadással összekötött 
ez évi első nyilvános közgyűlését tartja. 
Műsor: I. A közgyűlés tárgyai: l)alelnök, 
ellenőr és a bizottsági tagok választása; 
2) pénztári jelentés ; 3) fő védnök válasz
tása. II. dr Rézbányay József, másod el
nök fölolvasása (kezdete pont 6 órakor) 
„A legény-egyletek alapítójáról**. III. „Ha 
rom Kalap** vidjáték 3 felvonásban. Sze-

| mélyek : Dupraillon Edgár Gyeuis F. Isa-

bella, neje Fekete Gizella k. a., Luiza le
ánya Novatsek Mar. k. a. Témipart Adolf 
Decsy Antal., D’Hervey Pál Cziol Alajos, 
Szilveszter Jenő Pehr Náudor. Baptiste, inas 
Kerékgyártó István. Szobalány Wolf Aranka 
k. a. Belépti dij nincsen. Kéretnek a m. 
vendégek, hogy pontosan megjelenni szí
veskedjenek !

— Polgári bál. Február hó 7-én a 
Scholz-féle sörcsarnokban zártkörű polgári 
bál tartatik. Kezdete fél 8 órakor. Belépti 
dij személyenkint 80 kr. Ezen estélyen a 
cs. kir. 52-ik gyalogezred zenekara fog 
közreműködni. A tánezreudezést szívesség
ből Herczenberger J. vállalta el.

— Álarczosbál. A vörös kereszt pécsi 
fiókja részben a városi szegényház alapja 
javára, részben a fiókegyleti pénztár ja 
vára február hó 9-én este 8 órakor, a 
„Hattyú** termekben álarezos bált rendez. 
Miheztartásul megjegyezzük, hogy páholy 
és belépti jegyek a bál napjának esti 7 
órájáig Valentin Károly könyv- és mü- 
kereskedésében, azontúl pegig a „Hattyú** 
terem péuztári helyiségében kaphatók, még 
pedig : páholy 8 írtért! belépti jegy 1 írtért. 
A jótékony czélra való tekintetből felaján
landó adómányok illetőleg felülfizetések 
köszönettel fogadtatnak s hirlapilag uyug- 
tattatnak.

Tizennégy óra hosszat a Duna je
gén. Mohács mellett a Duna jegén, valami 
Szabó Árou nevű ember kétségbeejtő hely
zetben volt kéuyteleu kitölteni az egész 
éjjelt. A borzalmas esetet igy írja le a 
„Mohács és Vidéke**: Múlt szombaton este 
5 órakor ifjú Szabó Árou mohácsi lakos 
azou szándékkal ment le a Duuára, hogy 
ott majd halászgat. Szabó, hogy könnyeb
ben juthasson a czélhoz, a Duna szélén 
levő jégre ment; azonban a jég a part 
szélétől hirtelen elindult és őt magával so
dorta egész a „Mocskos** nevű Dunaag 
tájáig, hol aztán a jég a Duna közepén 
fönuakadt. Szabó sem jobbbra sem balra 
nem meuekü&etett; az is megtörtént vele, 
hogy a jég alatta többször beszakadt, úgy, 
hogy a víz  a csizmaszarakou behatolt; 
hogy tehát a csizmáiban levő viz jéggé 
ne fagyjon, kéuyteleu volt csizmáit levetni. 
Folyvást segítségért kiáltozott, de mivel a 
várostól távol levéu, segélykialtasait senki 
hallotta: kéuyteleu volt a leguagyobb két
ségbeesés között az egész éjjelt, vagyis 
este 5 órától reggeli 7 óráig a jégen töl
teni. Borbás György „Mocskos**-erdei őr 
se hallotta ugyau segélykialtasait, de egye
dül csónak nélkül, mit sem tehetett a men
tés érdekében; hanem virradatkor a szigeti 
révbe töljövéu, átkíaltolt az iuneusö partra, 
hogy egy ember a Duna közepéu ajégeu 
megfagyva fekszik. Szabó hozzátartozói 
értesülvén e hírről, egyikük érte ment; 
még élve találta cs haza szállította, hol 
azután orvosi ápolás utáu némileg fölüdült.

— Tanczeítély Szigetváron. Szigetvá 
rótt, február hó 11-áu a „Nemzeti Casino** 
által „Korona** vendéglő uagytermébeu 
jótékouyczélu házias jellegű tánczestély 
tartatik. Rendezőség: Duchou József, el
nök. Kopetzky Antal, titkár. Vargha Saudor, 
pénztárunk. Hóné Kálmán, Déghy Mátyás, 
üuchon Ödön, Farkas Gyula (szbiró,) Far
kas Gyula (tau.), Fenyőssy Ödön, Géresy 
Ferencz, Herczeg József, Dr. Hoffmauu 
Jakab, Hölscher Ferencz, Keserics Fereucz, 
Kainer Adolf, Kohárics Ferencz, Löffler 
Gyula, Miksa Gyula, Oscsodál Jáuos, Os- 
czodál Gusztáv, Oscsodál Lipót, Oesterei- 
cher Adolf, Papp Géza, Pákay Mihály, 
Perseuczky Lajos, Dr. Piszár Autal, Rih- 
mer Autal, Salamon Gyula, Stephaich Pál, 
Stern Lajos, Dr. Szabó Istváu, Várady 
János, Visy Sáudor, Weichart Rudolf, Wer 
mes György, Zsiga Károly. Belépti-dij: 
személyeukint 1 frt 50 kr. A tiszta jöve
delem a „Szigetvári tűzoltó egylet**javára 
fordittatik, mely czélra felüitizetések kö
szönettel fogadtatnak és hirlapilag nyug
táztalak. A vidékiek lakás tekintetéből 
febr. 10-ig Dncbon József biz. elnök úrhoz 
fordului kéretnek. Kezdete 8 órakor. Je
gyek előre kaphatók: Salamon Gyula és 
Oscsodál Gusztáv uraknál.

— A pécsi kereskedő ifjak 7, részben 
a „keresk. önképzö - egylet„ könyvtára, 
*/, részben a pécsi „Szegényház1* javára 
1889. évi február hó 16 án a „Hattyú** 
termeiben jótékouyczélu zártkörű táuczes- 
télyt tartauak. Rendezőség: Obetko Gyula, 
főrendező. Csurda Henrik, péuztáros Kindl
S. Ferencz, ellenőr. Marton Árpád, jegyző. 
Ifj. Bedö Imre, Böhm József, Büsch A. 
Gyula, Eötvös József, Guba József, Hájek 
Fülöp, Hars Zsiga, Kerner János, Marko- 
vics József, Póth Vilmos, Szent-Gály Jenő, 
Walter S. Gyula, reudezők. Kezdete 8*/* 
órakor. Személyjegy 1 frt 50 kr. Csalad- 
jegy 3 frt. Jegyek a meghívó elömutatasu 
mellett előre válthatók : Simou János, Pa 
cher Ede, Eizer János és Böhm Náudor 
urak kereskedésében és este a pénztárnál. 
Az estélyeu Horváth Feri közkedvelt nép- 
zenész teijes zeuekara fog küzremöködni. 
Fölülfizetések a jótékouyczéi érdekében 
köszönettel fogadtatnak és hirlapilag nyug
tattalak.

— A pécsi izr. nöegylet választmánya, 
f. é. márczius hó 2-án szombat este a 
„Hattyú** teremben táuczmulatságot rendez. 
A talp alá valót katonai zenekar fogja 
fújni. A tiszta jövedelem jótékony czélokra 
forditattatik. Meghívók nem fognak szét- 
küldetni, hanem falragaszok utján fog a 
közönség meghivatni.

— Ló erseny Pécsett. A 10-ik buszú - 
ezred titkára ez évi május hóban (a ver 
seny napja később fog köztudomásra ho
zatni) lóversenyt szándékozik rendezni a 
-katonai gyakorlótéren. A verseny olőter- 
jvezeti pontjai a következők : I. Tenyész- 
Iverseuy (sikverseuy). Barauya-, Somogy-

és Tolnavármegyékben ellett lovak szá
mára, melyek idomitás alatt még nem 
voltak. Süly: 3 évesnél 597, kg., 4 óves- 
nél és idősebbnél 607, kg., telivérnél 5 
kgmal több. Távolság: 1200 méter. T é t: 
10 frt. Bánatpénz 5 frt. Elsőnek : tiszte- 
letdij és a tétek fele. Másodiknak : tisz
teletdij. Harmadiknak: tét. II. Steple 
Chase. Baranya-, Tolna- és Somogyvár- 
megyében lakó birtokosok kizárólagos 
tulajdonát képező lovák számára. Távol
ság 3200 méter. Sülykiegyenlités nincs. 
Elsőnek: 100 frank és tisztcletdij. T é t:
5 frt. III. Vadászverseny. Részt vehetnek 
benne a közös hadseregbeli 10. huszár
ezred tisztjei és hadapródjai. Távolság: 
5000 méter sik vadászterület. Súlykiegyen- 
Iités nincs. Elsőnek és másodiknak tisz 
teletdij. IV. Stteeple-Chase. Barauya , 
Somogy- és Tolnavarmegyékbeu lakó bir
tokosok kizárólagos tulajdonát képező lo
vak számára. Süly : 4 évesnek 707, kg.,
6 évesnek és idősebbnek 127, kg., 
vérnek 5 kgmal több. Tét : 10 frt. Bánat
pénz 5 frt. Elsőnek tiszteletdij és pénz 
jutalom, másodikuak tiszteletdij és a té 
tek fele, harmadiknak : tét. Távolság 4000 
méter. V. Vadász-verseny. Részt vehetnek 
a 10. huszárezred öukéntcsei. Távolság: 
5000 méter sik vadászterület. Súlykiegyen- 
lités nincs. Elsőnek és másodiknak tisz
teletdij. VI. Jeu de Barre. Az ide vonat
kozó utasítások szeriut, a lovak lehető 
gyors mozgékonyságának és irányithatásá- 
uak föltiintetésével. Elsőnek és második
nak tiszteletdij. Részt vehetnek benne a 
10. huszárezred önkéntesei. VIII. Föld 
míves verseny. Elsőnek 5, másodiknak 3, 
a harmadiknak 2 arany. Általános hatá
rozatok : 1) Minden futtatásban (egész a 
VII-ikig) a lovaglók dress ben, vagy 
egyenruhában vehetnek részt. 2) Minden 
nevezés, a ló származásának, színének, 
komának, nemének és a vieudá súlynak, 
a lovas sziuéuek bejelentésével, úgy a 
bánatpénz nyilatkozatok Kirchmayer lovag, 
10. huszárezredbeli főhadnagy úrhoz (or 
szág-ut 39. sz.) intézendők. Nevezési vég
határidő: 1889. april 20. éjjel 12 óra. 
Báuatpénz nyilatkozatokra határidő 1889. 
april 20 ika. A pécsi futtatásra az osztrák
magyar monarchiában elfogadott futtatási 
szabályok érvényesek. 3) A pénz- és tisz 
teletdijak még nem lévén pontosan meg
állapítva, erre vonatkozólag még pótin 
tézkedés következik.

— Kimutatás a bevétel és kiadásokról az 
1889., ;anuár hó 19 én rendezett jelmez
estélyen. Bevétel (adományokkal és felül- 
fizetésekkel együtt) 344 frt 20 kr. Kiadás 
227 frt 1 kr., maradt tiszta jövedelmű 117 
frt 19 kr. Pdomáuyok : mélt. Cseh-Kövér 
Anna úrnő 21 frt, Erreth Teréz 5 frt, Er- 
reth Auna 2 frt; összesen 28 frt. Felülfi- 
zetések: N. N. ur 4 frt, N. N. ur 2 frt, 
mélt. Síuokál Manó, cs. kir. ezredes ur, 
dr Daempf Sáudor és dr. Nick Lajos 1 — 1 
frt ; összeseu : 9 frt. Pécsett, 1889. január 
20 áu. Magyarly Róza m. p. aleluük.

Irodalom.
=  Pályázat. A városunkban s megyénkben is 

elterjedt s közkedveltségnek örvendő „Képes Csa
ládi Lapok* betöltvén pályafutásának első évtize
dét a második évtizedet vagyis a tizenegyedik 
évfolyamot (1889. január 1-őn) egy irodalmi pá
lyázattal véli a legméltóbban megkezdeni. Kíván, 
tátik először egy humoreszk (beszélyke, rajz vagy 
tárczaczikk.) Tárgya az életből legyen merítve. 
Dij : 50 frank aranyban. Másodszor egy költemény, 
válfaja szabadon választható. Díj : egy darab 20 
frankos arany. Beküldési batáridő : 1*89. évi feb
ruár hó 17. A pályázat eredménye a „Képes Csa
ládi Lapok“-bau s az ország összes magyar hír
lapjaiban közzé fog tétetni s ugyanakkor szolgál
tatnak ki a pályadijak is. A pályaművek jeligés 
levélke kíséretében a „Képes Családi Lapok* szer
kesztőségéhez Budapesten, nagy koroua-uteza 20. 
szám küldendők. Reméljük, hogy az irodalomnak 
városunkban és megyénkben lakó munkásai közül 
is sokan vesznek részt a nemes versenyben.

=  A „Vasárnapi Újság* január 6-iki száma a 
következő tartalommal jelent meg: Mária Valéria 
főherczegnő és Salvatoi Ferencz főherczeg. (Két 
arczképpel.) — Újévkor. (Költemény.) Sántha Ká 
rolytól. — Képek Kelet-Indiából. (5 képpel.) — 
Mikszáth Kálmánnak. (Költemény. Képpel.) Bartók 
Lajostól. — Magától m^ggyuladás. — A Rosszul 
osztozott testvérek. (Életkép.) Irta Jókai Mór. (2 
képpel.) — Juhász Lidi menyegzője — Egyveleg.
— Dr Wagner János (Arczképpel.) — A bujdosó 
Wesselényi. — Madártörténetek. Irta B. Biittner 
Lina. (3 képpel.) — Az erdélyi sátoros czigányok 
karácsonyi és uj-évi szokásai. — A panama csa
torna épitése. (3 képpel.) — A makaróni. — Iro
dalom és művészet. — Közintézetek és egyletek.
— Mi újság? — Halálozások. -  Képtalányok — 
Sakkjáték. — Heti uaptár. — Szerkesztői mon 
danivaló. A „Vasárnapi Újság1' előfizetési ára ne
gyedévre 2 frt, a „Politikai Ujdonságoku-kal együtt 
S frt. — Ugyancsak a Franklin-Társulat kiadó- 
hivatalában (Budapest, egyetem utcza 4. sz.) meg
rendelhető a „Képes Néplap* legolcsóbb újság a 
magyar nép számára, félévre 1 frt.

== A szesz denaturálása és az adómentes 
szeszhasználat szabályai. A szesz-adótörvény nem
csak a kincstárnok tesz nevezetes szolgálatokat, 
liauem a társadalmi érdekek előmozdítására is irá
nyul, nevezetesen a bizonyos esetekben megáll a • 
pitott adómentesség által, — azonbau az ugyne 
vezett : denaturalás feltétele alatt, mely azon mű
veletet jelenti, mely által a szesz az emberi él
vezetre alkalmatlanná, basználkatatlanuá tétetik s 
átalakittatik. Hogy a törvény, illetve szabály ala 
pos ismerete, pénzügyi hivatalnokok, szeszfőzdék, 
gyárosok, iparosok, orvosok, gyógyszerészek ve
gyészek stb. számára teljesen nélkiilőzhetlen, azt 
talán felesleges is mondanunk. Megjele t és kap
ható Lampel Róbert (Wodianer F. és Fiai cs. és 
kir. udvari könyvkereskedésében Budapesten, Au- 
drássy-ut 21. sz. a. Ára 30 kr.

=  A „Tanulók olvasó tára. Eliscber József 
tankor, főigazgató, Dr. Jancsó és Dr. Boross ta
nárok szerkesztésében minden filasttel értékesebb 
vállalattá válik. A most megjelent 8. 9-ik füzet 
tartalm a: Kazinczy Ferencz, Pályám emlékezete 
és Kisfaludy Károly Iréuéje. Egy egy füzet ára 
20 kr. Megjalent és kapható Lampel Róbert (Wo
dianer F. és fiai) cs. és kir. udv. könyvkereake 
désében Budapesten, Audrássy-ut 21. sz a.

=  Pohárköszöntések Irta Mélyacsai Talán 
sehol sem toasztoznak annyit az emberek mint 
nálunk, s azért mégis mi bírunk a legkevesebb jó 
felköszöntő könyvvel. A  jelen könyv igeu ügyesen 
van összeállítva, a toasztok többnyire rövidek és

jó zamatos magyarsággal vannak írva. Megjelent 
és kapható Lampel Róbert (Wodianer F. és fiai) 
könyvkereskedésében Budapesten, Audrássy-ut 21.
sz. a. Ára fűzve 60 kr., kötve 80 kr.

Közgazdaság.
„The Gresham** életbiztosit társulat 

Londonban. E társulat évi jeleutése, mely
az 1888. június 30-án befejezett 40. Uz- 
letévröl szól és a részvényesek 1888. de- 
czember 28-áu tartott rendes közgyűlése 
elé terjesztetett, rendelkezésünkre állváu, 
annak kevetkezö főpontjait közöljük: Az 
elmúlt év eredménye rendkívül kedvezőnek 
mondható. A társulathoz az utolsó év alatt 
5932 biztosítási ajánlat uyujtatott be 
50,971.150 frank értkében, melyek közül 
elfogadtatott 5317 db. 43,993.750 frank 
biztosítási összeggel és erről a megfelelő 
száma kötvény ki is állíttatott. A díjbevé
tel a visszbiztositási dijak levonása utáu 
14,944.278 frank 95 ctsra rúg, mely ösz- 
szegbeu az 1,596.249 frank 17 ctst tevő 
első évi dijak bonnfoglaltatnak. A kamat- 
számla mérlege 4,217 019 frank 78 cts-ot 
te.- mi által a társulat évi jövedelme a 
díjbevétel hozzászámitásával 19,161,298.73 
frank-ra emelkedett. A társulat az elmúlt 
év folyamában 8,478.973 frank 10 cts-ot 
utalványozott oly követelések íolytán, me
lyek életbiztosítási kötvényekből eredtek. 
Lejárt kiházasitási és V6gyes biztosítások 
fejében fizetett a társulat 2,082.000 frank 75 
cts-ot, kötvények visszaváltására 1 138,985 
frank 10 cst-ot fordított A biztosítási és 
járadékalapok 4,241.651 frank 35 cts-mel 
gyarapodtak. Az összes cselekvő vagyon 
az üzleti év végével 102,846.222 frk. 47 
ets-ra rúgott Tőkebefektetések: 572.238 
frk. 03 cts, a brit kormáuy értékeiben, 
528,113 frk. 23 cts. az indiai és gyarmati 
kormányok értékeiben : 15,518 180 frank 
73 cts. idegen államok értékpapírjaiban: 
2,374.307 frank 18 cts vasúti részvények
ben, elsőbbségek és garantált: 43,316.000 
frk. 63 cts. vasuti- és egyéb kölcsün-köt- 
vényekben : 16,347,199 frk. 28 cts. „a tár
saság1* ingatlanaiban, mely összegben a tár
saság bécsi és budapesti házainak értéke 
bennfoglaltatik : 8,488.624 frk. 05 cts. jel
zálogban és végül 15,701.559 frk. 34 cts. 
külüubüzö értékekben A budapesti fiókigaz
gatóság az intézet saját palotájában a Fe
rencz József-téren vas.

£r  „Nincs többé IÉ ö g fe !“
így fog minden egyén nyilatkozni, aki 

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, ErrelhJános.Zsiga László 
Göbel Kálmán urak és az Irgalmas-rend. 

gyógyszertárában.
Eszéken •

Gobetzky I Dávid Gyula és Dines 8 K 
gyógyszerész uraknál.

Villányon  .

a Csató féle gyógyszertárban.

iT -A -G T S T  P E E E 1 T C Z
laptulftjdonos.

K I S  J Ó Z S E F ,  VÁRADY FERENCZ
lapvezér. felelős szerkesztő.

H ird etések .
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:  •  4 *  Jó tanács
aranyat ér! E szavak igazságát különösen 
betegségi esetekben lehet megismerni és ez 
okból jönnek -Richter kiadó intézetéhez a leg- 
szivélyösebb 1c öszonőí rátok „A Betegbarát “ 
cziraű, rajzokkal ellátott kis könyv elküldéséért. 
Mint a szerencsésen meggyógyultak hozzányom
tatott értesítései bizonyítják, a benne foglalt 
tanácsok követése által még oly betegek is 
gyógyulást nyertek, a kik már minden reményt 
feladtak. E könyv, melyben húszéves tapasztalat 
eredményei vaíinak letéve megérdemli a leg
komolyabb figyelembevetelt minden beteg részé
ről, barmi bajban is svenvedjen. Ki e becses 
könyvet megszerezni óhajtja az úja egyszerűen 
egy levelező lapra magyar nyelven „Egy beteg- 
barátot" es pontos czimét s czímezze a levelező 
lapot Richter kiadó - intézetébe Lipcsében. — 

,  A megküldés ingyen történik.

tk. 188#.

Brüsszelben a r a n y  e r e m m e l  
k i tü n te te tt  gazdag sz éu sav tarta lm u  

a sz ta li  és gyógyvíz

S A V A N Y U V I Z ]
f r l t t  tO lté tb tn  k a p h a tó  am oram ágot fó r a k t& r b b n :

fiWliifv | mafly. k és szerb k. udv ásvány- LUCÍhUtJ L., vízszállítónál Budapesten,  
nemkülönben gyógyszertárakban, füszerke- 

reskedésekben és vendéglőkben

Árverési hirdetmény.
A pécsi kir. törvényszék mint telek- 

könyi hatóság közhírré teszi, hogy Bara 
nyamegye gyámpénztára végrehajtatónak 
Tiszberger Konrád és neje Dtlrr Kntalio 
végrehajtást szenvedő elleni 10 frt tőke
követelés és járulékai iránti végrehajtási 
ügyében a pécsi kir. törvényszék terüle
tén lévő Mekéuyes községben fekvő a 
inekényesi 79. sz. tjkvben felvett 81. hsz. 
sz. a 114. számú ház mint felülépitmónyre 
az árverést 400 írtban ezennel megállapí
tott kikiáltási árban elrendelte, és hogy a 
fennebb megjelölt ingatlan az 1889. évi 
február hó 27-ik napján délelőtt 10 
órakor Mellényét* község ! ázában meg
tartandó nyilvános árverésen a megálla
pított kikiáltási áron alól is eladatui fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlan becsáráuak 10 , -át, vagyis 40 fo
rintot készpénzben, vagy az 1881: LX. 
t. ez. 42. §-ában jelzett árfolyammal szá
mított és az 1881. évi november hó 1-én 3333. 
sz a. kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. 
§-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a 
kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881 : 
LX. t. ez. 170. §-a értelmébeu a bánat
pénznek a bíróságnál előleges elhelyezé
séről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni.

Kelt Pécsett, 1888. évi decz. hó 2-ik 
napján.

A pécsi kir. törvényszék mint telek
könyvi hatóság.

Lukrits István,
kir. törvényszék' Mru

P f "  Eddig még fölülmulhatlan
a MAA GE R W.- fé l e

cs. kir. szabadalmazott, valódi tiszta

Csukam ájolaj
MAAGER VILMOSTÓL BECSBEN.

Az orvosi tekintélyek által megvizsgáltatott és könnyen 
emészthetősége folytán gyermekeknek is ajánlható, mert a leg
tisztább, legjobbnak elismert szer: m ell-és tüdőbajok, görvély, 

daganatok, kelések, bőrkiütések, m irigyek, gyengeség síb. elleu — egy 
üveg ára 1 fr*  — kapható gyári raktál bau : B é c sb e n , H e u m a rk ] 3 .  s z . alatt, 
valamint az Osztrák-Magyar birodalom legtöbb s jobb nevű gyógyszertáraiban.

P é c s e tt  k a p h a tó : Sipöcz István, Zsiga László Erreth János, gyógyszertárában; Reeh 
Vilmos és Spitzer fia kereskedésében.

r p o o e o c j
X Matros J ííiioi

X
X
X
*
X
X

vaskereskedö
I  11 í e, a K irá l  y -u le z á b a n

ajánlja nagyváiasztéku raktárát, melyben a lehető legjutányosabb áron kaphatók

korcsolyák, ___ t  szab. m o s ó g é p e k
gazdasági eszközök:

szecskavágók,
r é p a v á g ó k ,
a ra tó g é p ek

a legjutányosabb és legjobb
rendszerűek.

facsaróval, 
minden rendszerit

v a s k á l y h á k
fa-, szén- és koksz-llltésre. 

Meidínger-féle kályhák és 
központról fülök

több szoba fűtésére.

2 w T i n d e i i i i s i n . T 3 . _
konyha-fölszerelések,(vasak és  ̂ sat isafno

y j  nagy választékban kaphatók

* * *  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * :

első pécsi temetkezési vállalat
m is - t é r  3.1-IIr szé irrr.

Vau szerencsénk a nagyérdemű közönség tudomására hozni, miszerint 
a legváltozatosabb ravatalozások felállítására — temetések rendezésére, —- 
úgy a halottak szállítására létesített üzletünket ujjabb átalakítások, — min
dennemű igényeknek megfelelő felszerelések beszerzése, valamint tápintato* 
rendező alkalmazása folytán jelenleg oly helyzetbe hoztuk, hogy minden ősz 
tályu temetkezéseket — úgy helyben miut a vidéken

a legnagyobb pontossággal s az eddiginél és minden 
temetkezési vállalatnál

sokkal díszesebben és olcsóbban j
vagyunk képesek kiszolgáltatni. jj

Maradónk kiváló tisztelettel

„ CONCORDI A"  első pócsi temetkeési vállalat tulajdonosai: 
Timin tenrzrí, Krisztián József, Hrhubársky János, 

Hranitfch (if/örgt/.

Bouillon.
E x trao te , <*»--»

elvan ismerve, hogy a legjobb 
én a legolcsóbb

leves-kivonat husvagdalékkal, 
leves-liszt hővelyesveteményekből.

r ny tbeáskanál kivonat egy 
edény forró vizben azon

nal minden más hozzátétel nélkül 
erős és jóizü húslevest szolgáltat.

Főraktár Au ntria-Magy áron tágra :

Julius Maggi &  Co.,
W ien, I. Jasomirgottstrasse 6.

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

Üzlethelyiség változtatás.
Van szerencsém a nagyérdemű közönség szives 

tudomására adni, hogy 28 év óta a városház épületben 
fennállott

keztyn-üzletem et
saját házamban Király-utcza 5-ik szám

az „Arany-hajó" szálloda mellé helyeztem át.

Az eddig tanúsított szives bizalmukért köszöne
téin kifejezve, kérem ezentúl is vele megtisztelni.

Kiváló tisztelettel

llamerli J.,
keztyű-gyáros.

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

IO T  gazdasági gép- és fecskendő- és sziyattyu-gyár, vas és rézöntődé ~ 9 |
P É C S E T T .

Ajánlanak legjobb szerkezeti! gazdasági gépeket és fÖldniivelö eszközöket u. m. cséplőkészleteket gőz- és 
lóerőre, kitűnő sorvetőgépeket szecska- és répa vágókat, konkolyválasztó és tisztitó-rostákat, egy vagy több 
barázdás ekéket, úgy kapáló és töltögető eszközöket; továbbá minden eddigi készítményeket fölülmúló szab. 
városi, községi és kisebb fecskendőket és hydrophorokat, melyet az általunk szab. állítható érezdugatynk- 
kal vannak ellátva; ezek előnye abban áll, hogy bőrözést nem igényelnek és mindaddig, mig a szivattyú hen- 

sy, gere végleg el nem kopott, ennek átméretéhez könnyen igazithatók.
£, Elvállalnak v ízvezeték  b e ren d ezések e t, mély és közönséges kutak készítését akar köti, akár járgáuyliajtásra. Kész-

8* létben tartanak kutállványokat és kutkagylókat, kutcsöveket öntött vagy vont csőből.
Készítenek m alo m b eren d ezések e t gőz- és vizeröre, valamint a gép észe ti szak m éb e  végé  m indennem ű m un

kálatokat.
Javításokat elfogadnak, s azokat pontosan eszközük.

f Jól berendezett vas- és rézüntödéjUkben megrendeléseket bármily mennyiségben és nagyságban akar saját, akár idegen 
minták vagy rajzok szerint kitűnő anyag felhasználása mellett teljesítenek. Avult öntött vasat és rezet illő árban vesznek.

a legnagy

Legközelebbi
HÚZÁS

Csak

n  frt
havi befizetés

M E G H Í V Á S  e g y  á l t a l u n k  ö s s z e á l l í t o t t

s o r s je g y -a ik a lm i-tá r sa sá g b a  v a ló  b e lé p é sr e ,

1000 darab JÚ-SZITSORSJEGYET

már f. ó.
I február 15-én

tartalmas. Ezen sorsjegy társaság 50  rész t vevőből áll. A sorsjegy-társaság időtartama 45 hónap. Minden ezen idő alatt kihuaott ny ere J  
tá rsa sá g i tag o k  tu la jd o n á t  képezi. Aaon sorsjegyek, melyek a sorsjegy-társaság letelte után ki nem huzatnak, e g y e n lő  r e s z u e u  a tag  
közt o sz ta tn ak  fel. . -

Minden résztvevőnek 46 hónapon át 2 f r t  50 k r t  kell űzetnie. Csak az első három részlet, asas 71/ ,  f r t  lefizetés után, minden r ss vev
I sorsjegykönyvecskét kap, mely az 1000 drb sorsjegy sorozatait és számait tartalmazza.
A következő, azaz negyedik részlet 3 hónappal később esedékes. , , . *irsaaáir
A zou előnyük, melyeket a sorsjegy-vétel ilynemű alakja nyújt, igen jelentékenyek ; minden ilyen társaságna r ) »

egész tartama alatt 1000 sorsjegyre játszik, oly előny különben csak nagyobb tóke-eróvel érhető el, és a társaság folosaiáaakor kap a^Denze 
té sn e k  k ö r ü lb e lü l m egfelelő  szánni e re d e ti  so rs jeg y ek e t, melyeknek árfolyama rövid idő alatt magasabbra, mint a e s .. .
hetik. 0 9 “ Végre megjegyzendő, hogy minden résztvevő k én y e lm es módon egy k i s  tö k é t  g y ű jt,  mivel 3 /, forintos avi 
tése könuyü szerrel eszközölhetők

A fentemlitett sorsjegyek ellenőrzését, valamint a pénztérak allenzárát a sorsjegy- 
társaság egész tartama alatt szerzödésszerOlag a pásti magyar keraskadalml bank gya
korolja.

Egy r á ü lv e . ' több ■orjegjkönyvec.bére i .  előt.gyeibet. n *  m megbízás árka.á«ekor ..ónban  io„jegykön,T.c>ke nem Tóin. kéül.*  
ttlnkbeu, .znbftdságunkb.u áll .  k .pott öaazeget viaazaküldeni. — Vidéki megr.ndeléaeknél 20 kinyi többletet kérünk .  iorajegykonyvecke köt. 
dóséért mellékelni. Utánvételek költségesek és kényelmetlenek.

W  Sorsolási jegyzékeket minden húzás után küldünk szét.
A B a z ilik a -so rsjeg y ek  legnagyobb fő n y ere m é n y é t 200,000 fo r in to t  egy á l t a lu n k  e la d o tt  so rs jeg y  soro- 
z» t 2384. szám  65. n y e rte . — Az o s z trá k  fö ld h ite l-so rs je g y e k  fő n y e re m é n y é t  50 ,000 f r t o t ,  v a la m in t  s z á 

mos m ás m e llék n y e re m é n y t á l t a lu n k  ö s sze á llíto tt  so rs je g y - tá rs a s á g o k  n y e rté k -

K i v o n a t  a J ó - s z i v - s o r s j e g y e k  j á t é k t e r v é b ő l :
Évenkint 3 húzás van ás pedig fe b ru á r  15-én, június 15. és október 15. A sorsjegyek játéktartam a 60 év. Főnyeremények : 30 .000 frt* 
20.000 f r t ,  18.000 f r t ,  15.000 f r t  etb. ás saámos jelentékeny melléknyeremény. A magyarországi Jó-sziv-egyesület Tisza KáhnáBBS o excellen 
tiájának védnöksége alatt áll. A sorsjegykölcsön (nyeremények stb.) a legjobb állampapírok és késspénz letéteményezáse által teljesen biztosítva van-

I K O E I X Z  T - á J R S ^ .
bank- és váltóház

József-tér 4. szám alatt B UD APEST, a -Wurm utcza sarkán.

Nyomatott Taizs József könyvnyomdájában.


