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Szavazás után.
A véderőről szóló törvényjavaslat 

25. §-át a ház többsége elfogadta. A 
kínos harcznak tehát, mely a 25. sza
kasz köríti oly hossza ideig folyt, vége 
szakadt. Az egész ország és a külföld 
valamennyi állama figyelemmel kisérte 
az elkeseredett tusát, mely a magyar 
parlamentben a pártok közt egymás 
ellen és az utczán a tüntetők és a 
fegyveres közegek közt folyt.

A szavazás megtörtént.
Fájó, deprimáló hatás vett erőt a 

hazafias kedélyeken az eredmény után 
és csend, mély csend váltott föl a lel
kesedés hívének tiltakozó szavát. Az 
utczai tüntetők szomorúan, leverten 
oszoltak szét.

Az eredmény előrelátható volt. 
Szavazáskor a k o r m á n y n a k  109 
t ö b b s é g  j u t o t t .  451 képviselő kö
zül igennel szavazott 253, nemmel 
144, távol volt 53. A kormány a megfe 
szitett küzdelem alatt mindent elköve
tett a saját czélja érdekében s fölál
dozta leghívebb embereit is, csakhogy 
a fölizgatott közvéleménynél némi 
megnyugtató hatásra tegyen szert.

Az eddigi áldozatok F ab i n y i és 
Or c z y  miniszterek. Fabinyit állásá
ban tarthatatlanná tette a parlamenti 
vita alatt tartott ama beszéde, melyet 
a felségjog „megvédése" érdekében 
tartott Vastag tudatlanság jellemezte 
Fabinyi beszédét, melylyel nemcsak a 
kormánynak, de a dynasztiának is kel
lemetlenséget okozott s a vitát mér
gesebbé és terjengőssé tette. A minisz
ternek a felségjogról kifejtett ferde- s 
jogász körökben mély visszatetszést 
keltő álláspontját nem tudta a házban 
senkisem még csak támogatni is s a 
miniszter egyedül maradt a maga fixa
ideájával, blamálva, kinevetve, meg
vetve.

O r c z y  Béla báró, akit egyik fő
ispán barátjának nyilvánosságra ke
rült famózus levele az ellenzék czél* 
táblájává tett, tovább már tarthatatlan 
volt. Különben is az öreg báró már 
rég kiszolgált és a megérdemelt nyu
galom utáni joggal vágyakozhatott. A 
belügyminiszteri tárcza ideiglenes ve
zetését B a r o s s  közlekedésügyi mi
niszter vette át, aki a megyei közigaz
gatás terén bő szakértelemmel bir s 
erélyes tud lenni a túlmenésig is.

T Á R C Z A .

A becsület áldozata.
Irta: Aggteleki U. Ferencz.

Egy öngyilkos barátomtól a következő 
tartalmú levelet kaptam volt:

Kedves Barátom !
Nekem sokkal nehezebb volt az élet, 

mint amily nehéz leszeu a megbalás ! Mire 
e sorokat olvasandod, akkor már nekem 
nem fog fájni az é le t! Oh ! ue ítélj el, 
— ne mondj méltatlan barátnak, aki 
gyenge voltam az élet akadályainak leküz
désére, — nem, haldoklásom perczébeu 
mondom neked, hogy én e halállal a be
csületnek tartoztam. Sóba se hittem volna, 
hogy az életnek oly bonyodalma is létez
nék, amelynek megoldására, a becsület 
megóvása , tekintetéből, a golyóra volna 
szükség. Es ime, most én jutottam oda, 
hogy egy nyomorult ólomdarabot röpítek 
agyamba !

Tudod,„ hogy Margitot mily rajongva 
xzerettem. Ő volt mindenem, — benne 
össpontosnlt minden, ami lelkemet föl 
emelte, cselekményeimnek irányt jelölt és 
ami szivemet lekötni képes volt. Mi ter- 
mészetesb ily esetben, mint az erős vágy 
az egyesülbetésre ! Hisz szerelmemet oly 
erősnek éreztem, amelylyel minden aka 
dályt leküzdök, — oly állandónak, amely 
a változás eshetőségének kitéve nincs. 
Ha ő nem, agy akkor senki sem leszen 
nőmmé — mondám sokszor — mert érez
tem, hogy élhetésem az ö akaratától van 
függővé téve.

Később bevallottam neki, hogy sze
retem. Ő is szeretett! — Hűséget eskü
vőnk, hogy egymáséi leszüuk. Az ö s/.e 
relméuek tudata erőt kölcsönzött nekem

Fabinyi utóda, Szilágyi Dezső, a 
mérsékelt ellenzék kiváló tagja.

Pénzügyminiszterül Weckerlét em
legetik.

A kormány gyökeres átalakítása 
politikai szükségesség kifolyása. És 
azok a szakminiszterek, akiknek par
lamenti helyzete a lefolyt politikai há
borúban megingott, távozni fognak 
mind, Fehérváry és Baross kivételé
vel. De lesz egyéb epuráczió is.

Ez a véderővita 14. és 25. §-ának 
következménye és az ellenzék csatá
rozásának eredménye. Némi megnyug
tató haszon azért a veszteségért, me
lyet a legutolsó szavazás alatt szen
vedett.

A 25. §. tehát törvénynyé válik a 
Gajáry-féle javaslat módosításában.

Tiltakoztunk eleget ellene nem
csak szóval, de tettel is; minden befo
lyásunkat és szenvedélyünket bele
vittük az ellene küzdött harczba. 
Minket az utókor ne vádoljon.

Fajó rezignáczióval viseljük a se
bet és megadással szenvedünk egy 
jobb kor reményében ami nem késhe
tik már sokáig!

Szendrey Gerzson
a baranyavári választókerület orstáyyy. képviselő
jének bestédé a képviselöhdt mdret. 22-iki ülésén

T. ház! Midöu a magyar nemzet ép
pen történelmünk múlt eseményei alapján 
ián ét a megpróbáltatás napjait éli, akkor 
senki se védekezzék, ha ismét felszólalok, 
azért én is igen röviden épp’ úgy, mint 
az általáoos vitánál, kívánok a törvény- 
javaslat ezen legsérelraesebb, 25. szaka 
sza ellen szólani.

T. ház! Első kérdésem az , van-e 
Magyarországon alkotmány és szabadság? 
Vagy ezeu alkotmány feltétlen alkotmáuy-e, 
s ezeu szabadságnak nevezett szabadság 
feltétlen szabadságé? Az én meggyőző
désem az. hogy a mi alkotmányunk hamis 
ékszerekbe burkolt alkotmány, szabadsa
gunk hamis kövekkel kivert szabadság, 
semmi más. Jobb ba egy nemzet egy 
becsületes absoluticus rendszer alatt áll, 
mintha hamis ékszerekbe burkolt alkot 
máuynyal éli keresztül azon sérelmeket, 
a melyekre egyáltalában egy uemzet sem, 
de külöuösen a magyar nemzet nem érde
mes. Hol készült el t. ház, ezeu hamis 
ékszerbe burkolt alkotmány és szabadság? 
Talán ez a véderőtörvényjavaslat képezi 
az alkotmánynak és szabadságnak hamis 
ékszerét ? Nem ! Hanem képezi és alap 
jául vehető kisebb-nagyobb mértékben 
mindazon szerencsétlen törvény, a mely 
eddig a magyar parlamentben megalkot 
tatott. Hogy csak egyet hozzak fel, nta

a cselekvésre. Siettem tanulmányaimat 
befejezni, hogy állást nyerve, nőmmé te- 
hessem. Mindig az első tanuló voltam, igy 
akarván magamat érdemesbé tenni ke
zére. O b! bár soha sem távoztam volna 
azon városból, amelyben megismertem!

Sokáig volt ö álmaimnak tárgya, vele 
foglalkoztam szívben, lélekben, mig végre 
az új környezet új arezokat állított sze 
meim elé, — új kimagasló női lelkeket, 
hogy azok megcsodálásával fátyol borul 
joo az ideál arczára, hogy elbomályosul- 
jou emlékezetemben nyájas tekintete ; — 
szóval, hogy felejtsek, s egy ujonau alko 
tott ideállal lelkemben egy új eszmény 
nek hódoljak, hogy egy aj érzemény lo* 
pódzék szivembe.

Margitát még folyton szeretem, — 
fájó szánalommal szeretem ; de ma már 
nem oly égő szerelemmel, iniut egykor,
— szerelmem tárgya más. Ob ! én érzem, 
hogy ezen érzelemcsere nem bűnöm, mert 
minden erőmmel körülsánczolám szivemet, 
hogy a hülni kezdő érzést élesztve elné
mítsam azon hatalmas bangót, amely ér 
czességével legyűrte az akaraterőt, amely 
keresztülszakitá a sáuczokat, hogy elfog 
lalja a féltve őrzött terepet.

Tehetek-e róla, hogy átkommá vált 
a szerelem érzete, — bűnöm e, hogy oly 
nagyon szeretek? — Nem! — Hidd el 
jó barát, én erzem, hogy birbatása nélkül 
nem élbetek ! Tán az ész megfontoló erejére 
hivatkozol ? — Oh! hisz e pillanatnyi ön
tudatnál érzem, hogy e felkorbácsolt sz ív - 
világ megtébolyitott. Jolán nélkül nem 
élbetek! S vájjon nőmmé tehetem-e -  
öt? — Nem tartja-e — a becsületszó 
zárva ajkamat ? — Nem esküdtem-e bü 
séget Margitnak ? — S vájjon elbírnám 
e a lélek fardalását, hogy öt megcsaltam?
— Vagy érzelmeim ellenére vegyem el 
öt? — Hisz akkor is megcsalnám! U oly

lók azon törvényre, mely elősegítette az 
alkotmányt és szabadságot meghamisítani 
hivatkozom, a mindnyájunk által ismert 
választási törvényre. Mert kérdem t. kép 
viselőbáz, hogy akkor, a mikor a magyar 
nemzetnek minden fia száz meg száznemü 
terhekkel és kötelezettségekkel terbeltetik, 
vájjon igazságos dolog-e az ? hogy ezen 
terhek is kötelezettségek viszonossága fe- 
jébeu jogokat egyáltalában nem élvezhet, 
— vájjon igazságos-e, hogy a legnagyobb 
terhek és kötelességek és akkor, mikor a 
magyar nemzet mar 20 éves korában 
jogelleues cselekményért börtöure és bitó 
fara érettnek uyilvánittatik jogreudüuk 
szerint — vagy a haza iránti szereteteért 
szolgálni köteles ifjú a katonai büutelő 
törvények súlyát is elviselni kénytelen; 
kérdem váljon igazságos-e az? hogy ily 
terhes kötelességek fejében még választási 
jogot sem gyakorolhat. Mert kérdezem t. 
baz, a mikor a választási törvények értel
mében képviselők választatnak; oly vá
lasztó joggal bíró tényezők folynak oda 
be, a kik külüubeu oly alappal sem bir- 
uának a választói jogra, miut a kik onnét 
éppen a választási törvény alapjáu kizá- 
ratuak. Hogyan történhetik ez t. képviselő- 
ház? Vau Magyarország valamely választó 
kerületében — mondjak — egy kisebb 
vagy nagyobb község, a melybeu két 
szomszédos birtokos legalább anuyi adót 
tizet, a melynek alapján, ba adóját rende
sen befizeti — okvetlenül választói joggal 
bir. Tegyük, hogy az egyik >zomszéd ha 
50 frtot tizet választói joggal bir ; a másik 
tizet 1000 frt adót. Mar most ba az 50 
tilos adóval megterhelt polgár az ö adó 
jat, az összeírást megelőző év apr. bó 
15-éig rendesen befizeti, a választói tör- 
véuy érteimében választói jogosultsággal 
bir, ba pedig az 1000 Írttal megterhelt 
polgár az ö adójat az összeírást megelőző 
év április bó 15-ig rendesen be nem fizeti, 
hanem csak egy Írttal, vagy csak egy kraj- 
czárral is adós marad: úgy, ha 998 frtot vagy 
999 frt és 99 krajezárt fizetett, választói jogo
sultsággal nem bir és kibagyatik a választók 
névjegyzékéből. Pedig t. ház, a józau ész 
is követeli, hogy amely terheket a polgár 
hibáján kívül, vagy hibája miatt le nem 
róhat az állammal szembeu, az allam 
kényszereszközökkel kényszerítheti, hogy 
irauyaban kötelességét teljesítse, sőt az 
állam jogtalanul több jogot gyakorol a 
magánjogi törvények ellenére is, mint gya
korolhatnak az egyes állampolgárok egy
más ellenében, mert épen az adó törvény 
érteimében, mikor valaki adóját lefizetni 
nem képes — anélkül, hogy tényleges 
végrehajtási költségek czimén minden frt 
után 3 krajezárt keil fizetni, és ezenkívül 
a figyelmeztetesért, gondolom 10—20 kraj
ezárt fizetni. Midöu tehát ily szerencsétleu 
politika folytattatik Magyarorszag parla
menti többségé által s midöu ezeu szereu- 
csétleu politikának már is van elég, többé- 
kevésbe szerencsétlenül alkotott törvénye. 
Kérdem : hogy azon esetben, midőn már 
Magyarország lakosságának nemcsak min-

nagyou szeret, s e szentelt érzeményét 
csak közönynyel viszonozzam ? Amig egy 
kegyelem • kézszoritáskor leliauyatlanának 
karjaim, addig lelkem Joláu tekintetén 
pihenjen ?! Vájjon a csalásnak, melyik 
neme menthetőbb?

Jolán tudja, hogy szeretem, bár ezen 
érzeményt egy szóval sem árultam el. Ob! 
e néma, e meg nem szólaltatható kiuló- 
dást nem tudom elviselni! Jolán érzi, hogy 
forrón szeretem, — hisz szemoim mindig 
tekintetét keresik — de ismeri Margittal 
szembeni lekötöttségemet. Látom, hogy 
leikéből szán és jól esik lelkemnek, hogy 
becsülését bírom, bár e becsülés ára egy 
elviselhetlen fájdalom ! Ma már állásom 
van, — oly viszonyok közt vagyok, bogy 
nősülhetnék. De vájjon ki legyen nőm ? — 
Margit, akit szerelemmel uetn tudok sze 
retui, — vagy Joláu, akit szeretni a be
csület tilt?

Te meg fogsz eugemet érteui, — meg
fogod érteni szerenesétlcn barátod lelké
nek e megtörését és nem fogsz vádolni 
kislelküséggel. Tudom, bogy halálommal 
két nemes szivet zúzok össze; de e meg
tört szivekkel az éu szivem is foszlányokká 
szakad, s igy legalább becsülésöket, s 
tán egy-két fájó könnyűt viszek magam 
mai siremba! Boldogság nekem a mégha 
lás, mert e kínos élet kioltásának jutal
mául a megmentett becsületet nyerem! 
Hiszem, bogy te sem fogsz hantot dobni 
síromra, amiért a becsületet, az élet ér
téke fölé emeltem.

« •
•

A levél vétele után azonnal vonatra 
ültem, bogy szerencsétlen barátomat eset
leg megmenthessem. Csak a sírjára halla
tott könnyűimmel szólhattam már hozzá! 
A temető ajtajáuál két, sűrűén lefátyolo
zott bölgygyel találkoztam. Visszatekintve,

den férfi tagja, de minden női tagja is, 
minden néven nevezendő terhekkel meg 
róva, s köteleztetik a terhek viselésére, 
vájjon nem lett volna-e igazságos dolog, 
hogy mielőtt ezen törvényjavaslat a ház 
asztalára letétetett, épen ezeu közterheket 
viselő nők érdekében, ezen terhek viszon
zása fejében — azon nők is, a kik még 
váltójogi kötelezettségekkel is bírnak, 
választói jogosultsággal feliubáztassanak ? 
Én jót állok érte, hogy ha Magyarország
nak ily módon összes választói leszavaz
tatnak, ezen törvényjavaslat az általános 
vitánál okvetlenül megbukott volna, és nem 
kellene most uekünk a nemzet nagy rová
sára eltölteni annyi időt és annyi mindent 
nemzeti nyelvünk érdekében elmondani és 
annyi kellemetlenséget keresztül élni, mint 
a mennyit a nemzet e lazában ma eltűrni 
és elviselni kénytelen.

Ne csodálkozzék, t. ház, itt senki, 
ba ezeu törvénylavaslat és annak igen 
sérelmes része ellen ismét felemelni bátor 
vagyok tiltakozó szavamat és tőlem kitel
hető módon ellene mindent elkövetek, 
bogy ellensúlyozzam a 25. §. nak a nem
zetre sérelmes nyomását, a melyet itt 
érezni kénytelenek vagyunk. De én tisz
temet, kötelességemet teljesíteni akarom, 
e tisztemtől és kötelességemtől lelki-testi 
megnyugvásom végett is egyáltalában nem 
akarok eltérni.

Nem kívánok igen hosszasan szólani 
és beszédemet nagyou röviden be is fo 
gom zárni; azoubau t. ház, ba a múltak 
eseményeiből egykét esetet feltalálok 
hozni, méltóztassék meghallgatni, és báláúl 
viszonzásúl Ígérem, hogy akkor még rövi* 
debb fogok lenni. (Halljuk ! Halljuk !)

Éu hitvallásom szerint egy gyékényen 
árulok a miniszterelnök úrral, mint kálvi
nista ember. Mindeu embernek van bité 
szeriut hite, de e hit nem lehet hite. A 
t. minisztereinek ur és köztem a különb
ség csak az lehet, bogy ezen bitnek egy 
pontjában nem értünk egyet. A t. minisz
terelnök ur bizonyára itt a képviselőház
ban a reformált egyházszertartásainál al
kalmazni szokott LXXVI1I. zsoltárnak 
egyik idézetét kívánja alkalmazni, és 
érvényesíteni, a mely igy szól: (Halljuk ! 
Egy hang a jobboldalán: Énekelje el! — 
Azt is megtudnám teuni, hiszem, bogy a 
túloldal segítene ! — Lehet, hogy a mi
niszter ur, odahaza mindig énekli: „Hall
gass én népem, az én törvényemre, füle 
det hajtsd az én beszédemre, melyek az 
én számból származnak." Ez szép bit. 
Mindenki szeretné az egész világot meg
győzni az ő hitéről. De ez lehet a minisz
terelnök urnák oly sajátságos hite, mint 
az én bitem oly sajátságos vallása, mint 
az én vallásom oly sajátságos meggyőző
dése , mint az én meggyőződésem, de 
ezen vallás, de ezen bit, de ezen meg
győződés egyáltalán nem lehet az egész 
nemzet vallása, hite, meggyőződése ! (Igaz • 
Úgy van ! a szélsőbaloldalon.)

Sajnos dolog, bogy ezen magánjellegű 
bitelvek alapján mégis annyi követőre

egy megható kép tárult elém. Margit és 
Joláu, kik a szerető tragikuma felett 
beuső barátnőkké váltak: egymás keblére 
borulva zokogtak a kihűlt tetem felett! 
Barátom jól sejté: jutalmul becsülést és 
könnyet kapott !

„Non moritur“ !
Palócz mondta ugyan állítólag „Úgy 

elnézem ezt a kulacsot, azt tudnám, bogy 
kenyér, hát pedig sajt.u Tartok tőle, bogy 
a nyájas olvasó hasonló mondással bírálja 
meg a czikkemet.

„Non moritur" !
Sok mindeme mondták már ezt a szót 

non moritur, többek közt a latinnyelvre 
is; talán azért, mert amúgy is a halottaké.

Még nebáuy évtized előtt szép magyar 
hazánkban ez volt tulajdouképen a müveit 
— és hivatalos nyelv, no meg a német. 
A mi anyanyelvűnk oly szegény volt, s 
mégis voltak, kik szerették; — még pedig 
nagyou szerették, bizonyítja nyelvünk mos
tani gazdagsága. Mennyi fáradság — 8 
vasakaratra volt szükség, hogy azt arra 
a polezra emeljék, a melyen most áll.

Bizonyítja uyelvünk gazdagságát az 
is, bogy a latin-nyelv elenyészett mellette 
oly annyira, bogy azt ma már a tudósok 
kivételével — jobbára csak a papságra 
kötelező, — azaz azok kötelesek azt meg 
is érteni, mert beszélni — beszél a mi- 
nistráló fiú is, de azért a legtöbben — 
kivált falun, ba el is hadarják, egy árva 
szót sem értenek belőle.

Az ügyvéd, orvos, gyógyszerész csak 
annyiban tadnak ma már latinul, amennyi
ben még a termiuus tecbnicusokat használ- 
jik, mert tanulmányaikat már most ma- 
gyarúl végezik egyetemeinken.

Körülbelül egy bóuap előtt történt, 
bogy egy arab orvosnöveudék a pesti

"Mái, de attól tartok, hogy a magyar nem- 
ezzel e kővetkező LXXIX. zsoltárban 

lévő kifejezéssel íog válaszolni: „Öröködbe 
Útáiti pogányok jöttek és szent templo
m o st megfertöztették."

Attól tartok, hogy ha most a parla
ment többsége a 25. §-t megszavazza, a 
magyar nemzet is elmondhatja, hogy a 
nemzet templomába csakugyan pogányok 
jöttek és a uemzet templomát megfertöz- 
tettek. (Egy hang a szélső baloldalon. 
Úgy van!) S attól félek, hogy úgy jár a 
nemzetnek szent temploma, mint egykor 
Jeruzsálem városáé, hogy kő kövön nem 
marad. De attól is tartok, a jelenségek 
azt mutatják, mert már megkezdődtek, 
bogy a nini ott Jeruzsálem utczáin a 
szolgalell il urak megölettek, itt is be fog 
következni, a mit nem kívánok. Ottan a 
szolgalelkU urak holttesteit még el se te
mették, hanem kiszolgáltatták a fekete 
hollóknak, a mezei és erdei vadaknak.

E l n ö k :  Kérnem kell a képviselő 
urat, hogy a 24 és 25. §-ról tessék be
szélni és ne a hollókról. (Derültség.)

S z e n d r e y  Ger zs on.  Tudjuk a 
történelemből, a ki tanulta, még pedig a 
görög történelemből, bogy volt ott egy 
igen bölcs ember, úgy hívták: hogy „az 
athéni Demostbenes," (Derültség) a ki 
midőn látta, hogy Görögország nagy ve- 
veszélyben van s az államférfiak híjába 
gondolkoznak, hogy mikép esplikálják a 
dolgot, egyszerűen azt moudta: „Athéni 
férfiak, én tadom, sokért nem adnátok, 
ba kiderittetnék, hogy mi lenne javára 
az államuak.u — „Mondd meg Demos 
thenes, mi lenne az államnak javára ?“ — 
„Az, hogy fizessétek be az adóitokat, ba 
sok kell, sokat, — ba kevés kell, keveset."

A t. miuiszterelnök úr túltette magát 
ezen. Mi magunk is tál vagyunk rajta. 
Fizettük az adót, ba mindennap gazdát 
cserél is a vagyon, — ha sok kellett, 
sokat, — ha kevés kellett, keveset, és 
ezentúl is fizetni fogjak.

A t. miniszterelnök úr — mondom — 
talliczitált az athéni Demostbenesen, mert 
ő e nemzetnek nem csak sok vagy kevés 
adóját követeli és kívánja, hanem azt kö
veteli és kivánja, bogy mi úgy szépsze
rével beolvasztassunk és elnémetesittettüuk, 
tehát nemzeti erkölcseinket, őseinktől eredt 
szokásainkat, nyelvünket kivánja.

C s,a t á r  Z s i g m o n d :  Nem enged
j ük!  (Élénk derültség.)

S z e n d r e y  Ge r z s o n :  És t. ház, ba 
jól emlékezem talán Vadnay Károly igen 
t. képviselőtársam, az általános vitában 
azt moudotta, hogy a mint a gyakorlati 
életben igen nagy szükség van a német 
nyelvre, ép úgy felkarolta azt most, mint 
illő is, mert szükség van erre az egységes 
vezényletnél fogva, — a közös hadsereg
ben a magyar ifjakra nézve. Elmondotta, 
bogy Ö az absolutistikus rendszer alatt a 
német nyelv iránt gyűlölettel viselkedett, 
mert tudta, hogy az — a beolvasztás és 
különösen a germanizáczió felé vezet; de

egyetemeu akarta magát beíratni, s való
színűleg azzal a téves tudattal jött ide 
Magyarországba, bogy itt még a régi la
tin világot éljük s erre a nyelvre szorít
kozott, mint a művelt osztálynak társal
gási nyelvére. Tudott ugyau még vagy hat 
nyelven beszélni, de magyarúl és németül 
nem. Persze, hogy nagyon kevés ember 
értette meg.

Többek közül egy gyógyszertárba is 
bement, de ott is az illető gyógyszerész 
csak annyit tudott, bogy megértette mit 
akar, s nagy nehezen megtudta neki ma
gyarázni, hol lakik a keresett orvos.

Persze a ki nem tud arabsul mond
ják az ne beszéljen arabsul; s vaunak kik 
ezt mai világban nagyon szemelőtt tartják. 
Megtanulnak ugyan trancziául bókolni, né
metül szakermeutirozui sem tudnak. Se baj ! 
legalább csak magyarul tudnának.

Be kell vallanom, bogy a múlt dicső
ségét hirdető szép latin-nyelvet magam 
sem értem, hacsak azt nem vesszük posi- 
tive tudásnak, amit egyszer Jókai Mór — 
úgy hiszem „a magyar nép éleze szép he
gedű szóban" czimü könyvéből reám ra
gadt. Ugyanis két deák — egyik magyar, 
másik német, — séta közben egy tóhoz 
értek. Versenyezve latiu tudományukkal, 
megpróbálták, vájjon melyik kettőjük kö 
zül tudua szebb peutametert rögtönözni? 
A német kezdte először (Hiába, már akkor 
is úgy volt, hogy a német akarta az el
sőbbséget) „Schwimmulat ecce fűssis, Fröscb- 
kala krumpaceis. De már akkor sem hagyta 
magát a magyar, (uem maradt a német 
mögött) igy fordította le ugyanezt a ver
set: „Uszkulát ecce lábisz, békula görbe 
ceisz."

Ha tehát akkor már a deák-gyerek 
nem engedett a németnek, miért enged- 
uéuk mi?

Most, midőn mar olyan gazdag szép
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most, mikor alkotmányos világban élünk, 
nem viselkedhetünk gyűlölettel.

No erre csak annyit jegyiek meg, 
hogy gyűlölettel mi akkor sem viselked
tünk, mert egy kis különbség van gyűlö
let és ellenszenv között. Most sem visel
kedünk gyűlölettel; majd később kifejtem, 
hogy miért nem. De mi magyarok aka
runk lenni magyar uyelvvel.

Azt is mondotta, ha jól emlékszem a 
. képviselő ur, hogy ha rajta állana, egész 
Európát magyarrá gyúrná át; hogy min
den ember magyar lenne Európábau, de 
most az alkotmányosság és a szabadság 
aerája alatt máskép kell gondolkoznunk.

Erre nézve én azt mondom, hogy 
miként lehet az kedves és üdvös hatással 
a magyar nemzetre, hogy a mit gyűlölt, 
vagy a mi iránt ellenszenvet érzett az 
absolutistikus rendszer alatt, azt most sze
resse. Voltak igenis intézkedések, az abso* 
latistikus rendszer alatt, a melyek kedve 
seknek, jóknak, üdvöseknek találtattak a 
uemzet részére legfelebb csak helytelení
tették a tormát, a melybeu a lendelet 
keletkezett és megszülemlett; s azokat, a 
miket a múltban üdvösöknek és jóknak 
tartottunk, magáévá is tette ez a nemzet, 
ilyeu pl. a telekkönyvi intézmény, de a 
miket egy uemzet jónak, baszuosuak és 
Udvösuek nem tarthat az absolutistikus 
rendszer alatt, az következetesen nem 
teheti magáévá és még kevésbé teheti 
magávé az alkotraáuyosság és a szabad
ság aerája alatt. (Igaz ! Úgy vau !)

T. képviselőház! Legyen szabad a 
t. ház figyelmét még egyre fel hívni. Sokat 
hallottam az u. n. camariiláról, arról, hogy 
miudeu a mi történik, a camarilla aka
rata. Véletlenül egy olvasmánynak a bir
tokában jutottam, a melyből olvastam, 
hogy mi az a camarilla, mi anuak czélja. 
A mint olvastam a camarilla az . . . 
(Halljuk ! Nagy zaj.)

E l n ö k :  Kérnem kell a képviselő 
urat tessék a tárgyalás alatt lévő szaka
szokról beszélni, hiszen a camarilla nem 
tartozik a besorozandók közé. (Derültség) 
Ennyi ügyeimmel mégis csak kell a ház 
iránt viseltetui. (Helyeslés) Már megszólí
tottam Jeruzsálem és a hollók miatt a 
képviselő urat, tessék tehát a tárgyhoz 
szólni. (Helyeslés)

S z e u d r e y  G e r z s o n :  Engedet 
met kérek a t. elnök úrtól, de én hallót- 
tam itt hasonló példákkal példálodzaui, 
olyau példákkal, a melyek meglehet, hogy 
nagyon nagy befolyással bírtak ez taláu 
igeu gyenge példa; de mégis megérdelmli, 
hogy a történelemből tudjuk ezt éu 
legalább eddig még nem tudtam — min
dig beszélnek arról a camariiláról; nem 
értettem mi az, most sem értem, ha csak 
ezt nem akarom érteni, a mit igy ir le 
egy könyv a bécsi camariiláról, hogy 
a/, az uralkodó család tagjaiból van, tá
bornokokból és a legfelsőbb körökhöz 
tartozó vén férfiak és vén nőkből álló 
titkos társaság (Élénk derültség) melynek ; 
feladata az uralkodónak háta mögött a 
kormányt befolyásolni és a uép javára 
tett intézkedéseket ellensúlyozni.

Eugedclmet kérek, sokkal nagyobb 
tisztelettel vagyok meg ezen camarilla 
irányábau is, mint hogy egy ennél még 
sokkal lényegesebb pontot is, melyet eb- , 
ben a könyvben olvastam itt felolvasnék. 
Ezt nem tartom a dologhoz tartozónak, 
(Élénk helyeslés és derültség) hanem an
nyi bizonyos igaz, szent dolog hogy ez a j  
camarilla Maria Therezia idejében kelet- , 
kezett; és az uj korban vagyis a mai ! 
napon tehát bebizouyult az, hogy min 
denütt keresd az asszonyt. (Derültség.)

Mária Terézia idejeben kelettkezett 
pedig csupán a magyarok iráuti halada
tosságból, a miért ők megmentették neki 
a trónt 7 Hiszen eunnk a camarillának 
meg is látszott a működése 1848-ban, mert 
ott volt a Jellasics esete, aki egy uapon ! 
egyszerre két császári kéziratot kapott az 
egyikben az volt mondva, hogy te haza
áruló vagy, a másikban pedig, melyet 
ugyanazon időben kapott, Magyarország i 
elleni hadjáratra, mint vezér kiküldetett.

és szeretett anyanyelvűnk, most hagyjuk 
azt tőlünk elvenni és a német nyelvet a 
magyar fölé helyezni ?

Széles nagy Magyarországon a válasz 
erre: ,soha!!!

Úgy vagyunk a német nyelvvel, mint 
a palócz mondásával, melyet a czikk ele
jén említettem; kulacsnak nézte, azt hitte, i 
hogy kenyér, hát pedig sajt.

A kulacscsal és kenyérrel csak meg 
vagyunk, mert hála Isteunek telik még 
mindkettőből. A sajtot — a maga valósá
gában csak a német gyomra szereti, a 
magyar ember csak hazai paprikával hintve 
eszi meg azt a német csemegét.

Mint a sajttal, úgy vagyunk a most 
szőnyegen levő véderőtörvényjavaslat 25. 
§-val. Adjanak erre is hazai paprikát, le
gyen a tiszti vizsga magyarnyelven lete
hető. Mi szívesen tanulunk németül, de 
azért nálunk a magyarnyelv legyen az 
első!

Szükséges, hogy nyelvünk létéért küzd- 
jünk, mert ha azt itt édes hazánkban el 
nyomni engedjük, akkor el fog enyészni 
és sehol sem fog többé virágozni.

Minden nyelvnek vannak fajrokonai, 
csak a magyarnak nincs. A legárvább 
nemzet a földkerekségén, 8 mégis fenn 
tudta tartani létét annyi évszázadon ke
resztül ; most sem szabad meghálálnunk, 
nyelvünket megaláztatni, veszni hagynunk, 
hogy büszkén mondhassuk : „az uem mű 
hindu*!!

Slstirfi.

j Ilyen ennek a bécsi camarilláuak műkö
dése, ilyen ennek a c/.élja. (Igaz ! 
Úgy van !)

Eleiutén nem is csináltak belőle tit
kot, hanem nyíltan űzték mesterségüket, 
azonban a felvilágosodottság előre hala
dásával, különösen a franczia forradalom 
óta mégis restelték és szégyeuelték ma
gukat, hogy nyíltan a nép jogai ellen 
tőrének, hauem megmaradt továbbra is 
a társaság titkos társaságnak. Euuok a 
bécsi camarillának — csakugyan hagyo
mányos politikája van, a melynek nem
csak az a feladata, hogy a magyar nem 
zetet beolvasza, uyelvétől megfoszsza, ha 
nem feladata az, hogy különösen vagyo- 
nilag a magyar nemzetet tönkre-tegye, de 
hogy ezt tehesse, előbb demoralisatióra 
van szükség, amit körülbelől el is ért, 
mert hisz a magyarországi állapotok és 
jelenségek ezt mindenütt bizonyítják, te
hát most szükség van, arra, hogy a nem
zetet beolvasza és nyelvétől megfosza, 
mert csak az anyagi erőnek megsemmi
sítésével és az erkölcs megbuktatásával 
lehet oda jutni, hogy ily törvényjavasla
tot lehetett beterjeszteni és megszavaz
tatni a hamis alapokon beválasztott több 
ség által a nemzet megsemmisítésére. S 
éu azon jelenségeket látom, t. ház a mely 
Mátyás király uralkodása, illetve halain 
után bekövetkezett, a mely előkészítse a 
a mohácsi veszedelmet; söl ezen jelen
ségekből azt látom, hogy itt egy nagyobb 
vészuek kell bekövetkezui és hogy a ma
gyar nemzet önmagát, mint nemzetet, a 
magyar nemzet nyelvét anuak huuiisan 
kicsikart többsége fogja eltiporni a utó- 
bácsi vész után 363 évvel.

Örülhet, t. ház, a bécsi c-miallia, 
hogy most már neki nem kell oly erőt és 
hatalmat kifejteid a beolvasztásra cs nem
zeti nyelvünk megfosztásara. megteszi ezt 
a miniszter elnök ur maga ; örülhet a 
bécsi camarilla, hogy azon politikához, 
melyet 1848-ban jogtalanul ellenünk ki
fejtett, uem szükség fordulni, - mondom 
örülhet a bécsi camarilia, mert most már 
ezen működése alól felmentett maga a 
kormány, maga a miniszter eluök ur. Meg 
tesz ö mindent paraucs szóra és fog is ez 
neki sikerülni, mint a hogy sikerült neki 
hamis többség. De én azt hiszem t. ház, 
hogy a magyar nemzetet be lehet olvasz
tani, a nyelvétől meg lehet fosztani ezen 
szerencsétlen törvényjavaslat 25 §-aval, 
de ha a uemzet egyszer észrevette és 
tudomására jött aunak, hogy ezen beol
vasztás és eluémetesités hamis alkotmá
nyos és szabadságon alapul, akkor t. ház, 
mégis elöbb-utóbb el kell jönni aunak az 
idöuek, midőn mint miuden nemzet a vi
lágon, a magyar nemzet is követelni fogja 
hogy a veleszületett, jogokat vissza kapja 
az elrablott nyelvet beszélhesse. És én 
hiszem, hogy ndut ez, még ha 25 § meg
szavaztunk is csak előjátéka oly bekövet 
kezbetü sajnos eseményeknek, melyeknek 
levet az ország minden ártatlan és nem 
ártatlau lakosa egy formán fogja uiegiuni, 
de ez az öuérzet és öntudat, a mely a 
nemzet vezeti elöbb-utóbb bizouyára nem 
fog siker nélkül maradni.

Azt mondják t. ház, szükséges, hogy 
az úgynevezett közös hadseregben miuél 
több magyar ifjú vegyen részt és azért vau 
szükség külöuösen a 25 §. behozatalara 
Mese beszéd az egész t. ház és teljesen 
elfogadható indokkal nem is támogatható 
az, mit a § mellett felhozni igyekeztek. 
Mese beszéd pedig azért, mert megmutatta, 
a magyar nemzet 184í>-bau hogy a mikor 
bajban volt minden fegyverí'ogható fia 
fegyvert ragadt, és önmagát védelmezte 
a generálistól le a utolsó káplárig készen 
volt a magyar nemzet elegendő számban 
is képzetségben és nem volt szükség elő- 
leges német tanításokra. Csak annyit 
moudok t. ház, hogy ha a uemzet azt 
tudja, hogy a baj az ö baja, a védelem 
az ö védelme, a támadás az ö támadása: 
akkor annak a nemzetnek semmiféle elő- 
leges dressirozásra szüksége nincs, mert 
miut minden emberben a szükség kény
szerérzete a tetterőt kifejti, úgy vau ez 
a uomzetnél is ; veszélyidejéu tettre ébred 
a nemzet minden fegyverfogható fia, de 
ha azt tudja, hogy a védelem nem övé, 
a megtámadás nem az övé; s ezekből 
nincs kára sem haszna: az ily nemzetet 
nem tudják öntudatra ébreszteni, az ily 
nemzetet nem lehet az ellenség elé sike
resen vezetni, az ily elem csak árt a közös 
hadsereg intézményének.

Vannak itt a házban évek ho-szü 
során át Zágrábból a horvát tartomány- 
ülésből küldött t. képviselő urak. És mint 
képviselő társaimat egész tisztelettel fel
kérem és felhívom, hogy a 25 §. elleu 
határozott álláspontot foglaljanak el, mert 
a mint mi velünk magyarokkal végezni 
akarnak ép ügy végezni akarnak majd 
annak idejéu a horvátokkal, mert a mint 
a bécsi camarilla vagy akár mily intentió 
minket jó magyaroknak elismerni nem 
akar ép ügy uem akarja horvát társain
kat sem. Nekik is minden alkalmat cs 
módot fel kell használniuk arra, hogy 
nemzeti irányban fejthessék ki működésű
ket nem pedig arra, hogy a kormány 
szatellesei legyenek, a mint mindig bizo
nyít az, hogy szavazatukért érdemeket 
kívántak maguknak szerezni.

T. ház! a melyuek fenyegetése a 
uemzet fenyegetésével együtt jár. Mig mi 
mellett küzdünk, hogy nyelvünk tekinteté
ben önállók és függetlenek legyünk már 
a közös hadseregnél is, bár a politikai 
pártnak ez nem érve, nem programmja s a 
két adott rossz között hát a kisebb rosszat 
választja. Ha mi itt függetleníteni akar 1 
jak a magyar nyelvet ép ügy független!- I 
teui kívánjuk Horvátországban a horvát |

nyelvet, hogy az ily megtámadtatásnak és 
beolvasztatásnak kitéve ne legyen. Mert 
t. horvát képviselő urak, akkor önök oda 
haza csak ugyan őszintén, igaz horvát 
nemzeti kebellel elmondhatják : „Sz sve 
snage primis sem teret, kod kog zakana 
otácsbine moje pogibelj saru vidos podigo 
Ham suprotnii niojuriecs." (Felkiáltások. 
Mit tesz es magyarul?!) Éz magyarul 
annyit tesz: Miuden erőmből felvettem a 
küzdelmet, hogy a mely dolgot hazám 
polgáraira nézve veszélyesnek láttam, az 
ellen mindeu alkalommal felemeljem tilta 
kozó szavamat. Ez az értelme. Különben 
törvénybe iktatott dolog, hogy ha a hor
vát képviselő urak itt felszólalnak, ép oly 

; joggal beszélhetnek itt horvátul, mint én 
1 magyarul. A nép egy országbau sem ke- 
| resi azt, hogy mily alkotmányos vagy 

uem alkotmányos módon körülírt módo
zatok közt él, hanem azt keresi, hogy 
boldog-e vagy boldogtalan; a/.t keresi, 
bogy vájjon az a boldogság, vagy boldog
talanság tog-c következtetni az ö utódaira. 
Hiszen roszabb helyzet van ma Magyar- 
országon az alkotmányosság és szabad* g 
idejében, miut volt a jobbágyság idejébeu, 
mert akkor, az a szegény ember ha ter
ményének elvették egy ti/.odét, a többi 
vei szabadon rendelkezhetett de most az 
alkotmányosság és szabadság czimo alatt 
elvesznek mindent. Az absolut korszak 
alatt legalább ily törvényt alkotni jogér- 
vényesen s a uemzet nyakára tolni nem 
lehet. Most pedig a legnagyobb úrtól 
kezdve a legutolsó szegény emberig a 
volt jobbágyaknál sokkal szánalmasabb, 
helyzetbeu vagyunk mindnyájan. Hiszeu 
társadalmilag is már tönkre vagyunk téve, 
úgy hogy euuél roszabb állapot uiár nem 
leuel. Igen boldog kerület az, a mely nem 
szorult arra, hogy az ö képviselőjét figyel
meztette, hogy milyen magatartást tanúsít
son itt a képviselöházbau és bizony, ha 
most a visszahívás ideje még fennállana, 
biztosíthatom a képviselő urakat bogy 
több vis/.szabivás történt volna, mint a 
mennyi képviselő úr figyelmeztetett már 
ez ideig, hogy mihez tartsa magát. Külön
ben a viszszabivásnak egy módja most is 
meg van, s ez a képvizelöknek a válasz
tók iráuti erkölcsi kötelezettsége. A ma
gyar nemzet azt kérdi, hol van az ő ellen
sége, vele majd kibékül. Nincs nekünk, 
ellenségünk, nincs nekünk kivel megvere- 
kednüiik, nincs nekünk, kivel kibékül
nünk. Ez uem érv, n«m adat, nem hízó 
nyitók a jelen törvényjavaslat 25 § áuak 
megszavazására (felkiáltások a jobbolda 
Ion : Gyorsabban) Gyorsabban igen, ma
gam is azt akarom, mert nem szeretem 
az időt tölteni.

Mi magyarok a mi jogot magunknak 
követelünk, olyau jogot követelünk a vi
lág niiudeu nemzetének a mint megkö
veteljük, hogy tiszteletben tartsák jogun
kat nemzetiségünket és nyelvünket ép oly 
tisztelettel viseltetünk inas nemzetiségek 
irányában, nem látunk ellenséget még az 
osztrák területen sem, az egész működés 
csakugyan egy camarillához hasonló mű
ködés lehet; mert milyen goudolatra jönne 
az a képviselő, ha pl. 6 felsége a király 
udvarával nem Bécsben, hanem Budap s- 
teu laknék, jogos követelésünk ieone-o 
nekünk az, hogy magyarosítsuk a kurvá
tokat, lengyeleket ? Abból, hogy a magyar 
király egy bizonyos helyen lakik, uem 
lehet következtetni azt, hogy most, mert 
az osztrákok nyelve német a dynasliat 
támogató magyarok, lengyelek, csehek és 
kurvátok mint clneuietesedjenck és a né
met nyelven tegyék le a vizsgát.

Tehát midör mindezen adatok eléggé 
igazolják, hogy jogosan foglalunk állás
pontot a 25 §. elleu, annak megszavazása 
valóban a nemzet minden választó es uem 
választó, férfi és nő tagjára, öregre ts 
itjakra a legnagyobb veszélylyel járna. 
De t. ház, társadalmunk belmüveiödését 
is megtámodva lenui látom a 25. § által 
mert sehogyau sem tudom felfogni azt, a 
mi szakasz c.) pontjának következő sorai
ban felvéve vau. A c.) pout nagyon is 
azt mondja : „azon év márczius hava l-éig 
melyben életök 21 évét betöttik, egy a 
c/.élra szervezett vegyes bizottság előtt 
kellő eredménynyel felvételi vizsgát tettek." 
Itt aztán következik két sor, a mit ki 
hagyok. Ezután ez következik : „továbbá 
azt, hogy mily módon igazolandó a vegyes 
vizsgáló bizottság előtt az egy évi tény
leges szolgálathoz megkivántató tudomá
nyos képzettség, a honvédelmi miniszter 
az illető szakminiszterrel egyetértőig és 
a közös hadügyminiszter hozzájárulásával 
állapítja meg. így tehát gimnáziumaink, 
vagy ez ehhez hasonló tanintézeteink arra 
jogosított tanárainak képesítés adása tel- 
jeseu megsemmisülhet, azoknak képesítési 
jogosultsága tékát teljes érvényre emel
hető, egyelőre csak is az egy évi önkén 
tesi jelölteknél. így akarják a nemzetet 
besodorui és mintegy észrevétlenül be 
csapni és nyelvétől megfosztani. Én tehát 
e 25. § el fogadásához egyáltalában uem 
járulhatok (Helyeslés a szélső bal oldalon).

A p é c s i  i p a r t e s t ü l e t
1 8 8 b  é v i m ű k ö d é s é r ő l .

A pécsi ipartestület vasárnapi közgyűlésén H ar t i  
Ferenci elnök a következő jelentést terjesztette 

a jelenvoltak e lé :
Ti s z t e l t  k ö z g y ű l é s !

Az alapszabályok kötelességemmé te 
szik, bogy a testületnek a múlt évben kifej 
tett működéséről az igen tisztelt közgyű
lésnek beszámoljak.

Ezen kötelességemnek szívesen teszek 
eleget, mert a miut az alább vázolt jelen 
lesemből kitűnik, némi baladás constatál 
ható, a mi főleg aunak köszönhető, hogy

 ̂ iparosaink az ipartestületi intézmény fon 
tosságát mindinkább felfogják, az iráut 
fokozódó érdeklődéssel viseltetnek ; s ha 
az egyetértés és összműködés teljesen za
vartalanná lesz, a tagok támogatási kész
sége s az önbizalom nagyobb mérvűvé 
válik s végül ba az ipartestület működése 
a hatóságok nagyobb fokú méltáoylatával 
fog találkozni mint eddigelé, úgy bizo 
nyára értékesebb gyakorlati eredmények 
kel fogunk dicsekedhetni.

Ne csüggedjünk tehát! Értsünk egyet, 
tömörüljünk s buzgó kitartással töreked
jünk testületi czéljaink megvalósítására s 
biztosítom önöket, bogy a mily mérvben 
fokozódik köztünk az összetartás, épp oly 
ni ívben uüvekedik testületünk teki mélye 
a hatóságok előtt, azoknak irántunk való 
bizalma és méltánylata. Ezen állítás tisz 
telt t igtársaim nem pbrasis, hanem a le
folyt három évi működés alatt szerzett 
tapasztalatokon nyugvó igazság

Ezért újólag felkérem testületünk I. 
tagjait, hogy ügyeinket kitartó, csüggedést 
nem ismerő buzgalommal karolják fel, 
hogy ezáltal a hatóságok is nagyobb bi 
/.alomra és méltáuylatra buzdíttassauak 
irántunk, mert csak ily módon érhető el a 
testület és a hatóságok közt megkivántató 
azon harmónia, mely a gyakorlati ered
mények létesítésének egyik fö teltételét 
képezi.

Az előadottak szempontjából főleg 
még két foulos tényező megvalósulását 
tartom szükségesnek, u. m 1-ör, hogy a 
testületi helyiséget a tagok szellemi érint
kezés helyéül felhasználják, 2-or hogy a 
még mindig fenuálló ipartársulatok a tes
tületbe beolvadjanak.

Egyesült erővel több eredmény ér
hető ol. Az illető iparágak a testület ke
belében mint külön szakosztályok speczi* 
ális érdekeiket külöu kezelt vagyonuk se
gélyével, bizonyára jobban érvényesíthetik.

Reméljük, bogy ezt a társulatok mi
előbb be fogják látni !

Ezek után áttérek a testület múlt évi 
működésének rövid vázolására.

Az ipartestületi elöljáróság a lefolyt 
évben 12 rendes és 3 rendkívüli ülést tar
tott, ezeken 170 határozat hozatott, me
lyek végre is hajtattak.

Tartatott továbbá egy rendkívüli köz
gyűlés, a melyen a testülethez tartozó 
iparosok és segédszemélyzetük közti vi
szonyt szabályozó szabályrendelet állapit 
tott meg. Ezen szabályrendelet az illeté
kes hatóságok hozzájárulása után a kor 

; inányhatósági jóváhagyás végett a város 
j törvényhatósága által felterjesztetett. Mi- 
I helyt ez végleg raegerösittetett s élet belép 

lelhető lesz, e téren is a viszonyok sok 
kai rendezettebbek lesznek.

A békéltető bizottság 1889 ik év 
január hó 1-vel életbe lépvén tevékenyen 
működött; 28 ülésen 42 ügyet intézett el. 
Megjegyeztetik, bogy a testületi jegyző 
szóbeli eljárás mellett békés utón közel 
300 panasz ügyet egyenlített ki. A szálló 
és munkaközvetítő intézet ügyforgalmát a 
következő adatok tüntetik elő :

A lefolyt évben a szállót igénybe 
vette 1115 segéd, kik közül helyben köz*

I vetittetett 353, vidékre pedig 104 egyén.
Ez intézetre vou^tkozólag megemlít- 

J jük, hogy u rendkivüsi közgyűlés határo- 
' zata folytan a közvetítés ingyeu eszközöl 
! tetik; — mégis bogy a gondnok dijazá 

sára és az e czimen felmerülő egyéb költ
ségekre nézve a testület fedezettel bírjon 
a testületi közgyűlés az iparosok és segéd- 
személyzetük közötti viszonyt szabályozó 
szabályrendeletbe felvett azon intézkedése 
által gondoskodott, mely szerint segédbe- 
jelentések alkalmával a bejelentő iparos 
és bejelentett segéd után nyilvántartási 
dij fejében 10 — 10 krnak szedését ren
delte el -  mely dijak az említett czélra 
fordítandók (Vége következik)

K ü l ö n f é l é k .
— O’vasóiiikhoz. Küszöbön az uj év

negyed, kérjük lapunk pártolóit, legyenek 
szívesek előfizetéseiket megújítani ; a hátra
lékosokat pedig arra kérjük, hogy legye
nek tekintettel nagy mérvű kiadásainkra 
8 küldjék be hátralékaikat.

— Megyei közgyűlés Baranyavár- 
megye köztürvényhatósága ápril hó 8-án 
délelőtt 10 érakor, Pécsett a megyei gyűlési 
teremben évnegyedes rendes közgyűlést 
tart. A tárgysorozatból a következőket 
emeljük ki : alispán évnegyedes jelentése. 
Kijelölő bizottság megalakítása. A hegyháti 
járásban megürült főszolgabiréi állásnak és 
az ennek folytán megürülendő állások be
töltése. Belügyminisztérium értesítése, bogy 
a vármegye közönségének Rudolf néhai 
trónörök'-s halálesete fölött nyilvánított 
részvétét 0  Felsége legkegyelmesebben 
tudomásul venni méltóztatott. A fegyver- 
tartási szabályrendeletről. A megye házi 
pénztárának 1888 évi számadása. Az uj 
állategészségügyi törvény fontosabb intéz
kedéseim vonatkozólag a községek k ita r 
tásáról. A nagy méltóságú közmunka- és 
közlekedési minisztérium által kiadott szab
ványterveknek a megyei építkezéseknél 
való alkalmazása, stb.

T szíeigés a k tÜMtetteknél. A ba- 
ranyamegyei gazdasági egyesület részéről 
Vörös Mihály egyl. titkár, Keller István 
pénztárnok, Hegedűs Imre és Dezső Miklós 
tisztelegtek N á d o s y  Kálmán földbirtokos
nál s üdvözölték igazi hazafiui érdemeiért 
kir. tanácsossá történt kineveztetése alkal
mából. — R a t h  Mátyás kamarai elnöknél, 
H o f f m a n n  Károlynál s L i 11 k e Jó
zsefnél & kereskedelmi iparkamara tagjai 
tisztelegtek.

kéretem a kópviselöbá ho/. A pécsi 
kir. törvényszék, kir. Ügyészség és kir. já

rásbirőság kezelő személyzete értekezletet 
tartott anyagi helyzetük javításáért a kép. 
viselőházhoz intézendő kérelem tárgyában. 
Horváth József imok megszövegezve a ké
relmet az értekezlet elé terjesztette, mely 
azt egyhangúlag el is fogadta. Elhatározta
tott egyúttal, bogy a kérvényt megküldik 
Bárány amegy e és Pécs város o. gy. képvi
selőinek, ezeken kiviil mind a három párt
körnek. A kérvény következőleg hangzik : 
„Mélyen tisztelt képviselőház: A megélhe 
tés nyomasztó érzete s azon tudat, bogy a 
mélyen tisztelt képviselőház bölcsesége min 
denkor elismerte, hogy az állami, de külö
nösen az igazságügy szolgálatában álló al
sóbb rangú hivatalnokok fizetése a gyorsan 
fejlődő gazdasági viszonyok, s ezekkel 
egyenlő mértékben, mondhatni rohamosan 
fokozódó drágaság következtében elégtelen, 
— bátorít fel bennünket arra, hogy az aláb
biakban felsorolandó alázatos kérelmünkkel 
a mélyen tisztelt képviselőház elé hódoló 
tisztelettel járuljunk. Az 1871. évi XXXII. 
t. czikk a kisebb javadalmazásu tisztviselők 
(kezelő személyzet) járandóságait oly cse
kély összegben állapította meg, hogy ma 
már ezen fizetés a mindennapi életszükség
letekkel arányban semmikép sem állván, 
abból megélni teljes lehetetlenség, — sú
lyosbítja még e mellett az igazság szolgála
tában álló kisebb javadalmazásu tisztviselők 
helyzetét annak kétségbeejtő tudata is, hogy 
mig egyéb állami hivatalnokok fokozatos 
előléptetésre, 10, illetve 5 évi szolgálati idő 
után fizetési pótlékra s ekként helyzetük 
javulására számíthatnak, addig a bírósági 
kezelő személyzet mindezen előnyökből 
nemcsak teljesen kizárva van, de lelkében 
anyagi helyzetének jövőbeni javulásához 
még a reménynek egy halvány kis sugarát 
sem táplálhatja. Legyen szabad mélyen tisz
telt képviselőház a felhozottak indokolására 
összehasonlítást tennünk a más állami és az 
igazságügyi hivatalnál működő kezelősze
mélyzet javadalmazásai között; nem 
mintha mi azoknak kedvezőbb anyagi hely
zetét irigy szemmel néznők, hanem hogy 
eme kirívó aránytalanság annál szembeöt- 
lőbb legyen. Egy posta- és táviró segédtiszt, 
tehát az írnokkal egyenrangú hivatalnok 
minimális javadalma a legutóbbi időben föl
emeltetett 600 frt fizetés és 150frt lakbérre; 
azonkívül bizonyos időközökben hivat&lbóli 
előléptetés, illetőleg fokozatos fizetésemelés 
kedvezménye előtt á ll; a pénzügyi szaknál 
minimális fizetés 500 frt, illetve lakbérrel 
együtt 600 frt és hivatal béli előléptetés ; sőt 
a kataszternél vannak díjnokok 2—2 frt 50 
kr. napidíjjal, ez utóbbiak tehát a telek 
könyvvezetővel és irodaigazgatóval egyenlő 

j fizetésben állanak, bogy ne is említsük a 
I katonaságot, hol a kezelő őrmesternek szál

láspénze egy telekköryvvezető lakbérét 
meghaladja. A midőn tehát ezekkel nyo
masztó helyzetünket beigazoltnak vélnénk, 
a legmélyebb tisztelettel fordulunk a mélyen 
tisztelt képviselőházhoz azon alázatos kére
lemmel : miszerint a bírósági kezelő személy
zet fizetését és lakbérét a mai gazdasági 
viszonyoknak megfelelőleg felemelni; ez idő 
szerint csak a birák és kir. ügyészek részére 
az 1871. évi XXXI. t.-ezikkben biztosított 
10-ed, illetve 5-öd éves pótlékot a kezelő 
személyzetre is kiterjeszteni; segyszersmind 
intézkedni méltóztassék : bogy a fokozatos 
előléptetést biztosító és szabályozó szolgá
lati pragmatica mielőbb megalkotta«sék. Ez 
azon nemcsak méltányos, de úgy véljük 
igazságos kérelmünk, melynek mielőbbi tel
jesítése igaz első sorban az ez által közvet 
lenül érintett bírósági tisztviselőknek, de 
másodsorban a haza minden polgárának 
érdekében áll, s melynek teljesítését még a 
szigorú pénzügyi helyzetre való hivatkozás
sal sem lehet indokoltan elhalasztani, mert 
a tisztességes megélhetés minimális feltéte
leinek létesítése iránt előterjesztett jelen 
kérelmünk nem látszik előttünk túlzott kö
vetelésnek akkor, midőn a törvénykezés 
terén bélyeg- és jogilleték czimén befolyó 
kincstári jövedelem a törvénykezés költsé
geit több millió forinttal meghaladja." Va
lóban ideje volna, ba ezeknek a szegény 
embereknek a kérelme meghallgattatásra s 
méltánylásra találna.

— A pécsi kfilcsönős-segélyKö egylel 
kő? gyűlése. É h é  24-én a „Pécsi kölcsönös 
segélyző egylet" Schapringer Joacbim el
nöklete alatt a tagok élénk részvétele mel
lett tartotta évi közgyűlését. Az egylet mely 
immár 24 éve áll fenn, ezen évben is tagjai 
számának örvendetes emelkedését észlel
hette. Az üzletrész vények száma az idén 
2922-ről 3718-ra szaporodott. E tény fényes 
bizonyítéka annak, hogy a bizalom, melyet 
a közönség az egylet és ez által az igazgató
ság iránt táplál, folyton növekedőben van, 
és e bizalom jogosultsága már abból is ki
derül, bogy az igazgatóság, daczára a köl- 
csön-kamatláb leszállításának, minden egyes 
üzletrészre 194 frtnyi összeg kifizetését in- 
ditványozota. Igaz hogy ezen összeg cseké
lyebb a múlt évbeu kifizetett összegnél, 
mindazonáltal ezen eredmény teljesen ki
elégítőnek tekintendő már csak azért is, 
mert az a befizetett tőkének 67 ,'v o s kama
toztatásával egyenértékű. Ezen kamatláb 
leszállítás folytán a hitelt igénykevevő tagok 
a kisebb nyereségért az egy J'0-kal leszállí
tott kamatláb által kártalanittatnak; azon 
tagok pedig, kik a hitelt igénybe nem ve
szik, betéteiknek 6V//.-0S kamatoztatásá
ban részesülnek, a mi mindenesetre kedve
zőbb, mint más pénzintézeteknél elhelyezett 
tőkék 4* .-ős gyümölcsöztetése. Az évi je
lentésből kiderül, bogy az ez évi forgalom 
14.341,020 frt 47 krra, és az egyleti vagyon 
állapot 2.452,182 frt 11 krra rúgott, a for
galom tehát az előző évhez képest 2.761,324 
frt 52 krral és a vagyon-állapot 160,427 frt 
78 krral emelkedett. Magától értetődik, 
hogy a forgalom emelkedése mindig munka
szaporulattal jár, hogy a munkát az arány
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lag csekély számú tisztikar győzte, az ma
gának e tisztikarnak és főleg az élén álló 
igazgatónak, Kindl József urnák köszön
hető és a közgyűlés kötelességének tartotta 
nevezetteknek lelkiismeretes működésűkért 
és odaadásukért köszönetét kifejezni. Az 
B883-iki évtársélat felosztandó vagyona 
a 82,074 frt 39 krt 39 krt kitevő tiszta vye- 
reség és kamataival együtt 418,566 frt 39 
krra rúg. Ezen összegnek 2157 üzletrészre 
való felosztása következtében a közgyűlés 
határozata folytán minden üzletrészre 194 
frt jut, mely összeg f. é. április hó 1-től 
fogva az egyleti pénztárnál kifizettetik. Ki
fizetés alá tehát 418 ezer 458 frt kerül és a 
fal eera osztható 108 frt 39 krnyi marad
vány 300 frtra kiegészíttetik és ezen összeg 
az építendő uj szinház alapja gyarapítására 
adományoztatik. A felügyelő bizottságnak 
a felmentvény megadatott és miután a ta
gok megbízatása lejárt és az igazgatóság
nak is az alapszabályok értelmében éven- 
kint ki kell egészittetni, a választások esz
közöltettek.

A ..Pécsi ipartesiüle”' f. hó 25 én 
a városház közgyűlési termében tartotta 
meg évi rendes közgyűlését, a melyen mint- 
egy 50 tag vett részt. Elnök üdvözlő be
széde után jegyző felolvasván az évi jelen
tést — az tudomásul vétetett. A zárszáma
dásra nézve. Beck Gyula pénztáros ré
szére, a számvevők jelentése alapján, ki
adatott a fölment vény s fáradozásaiért köszö 
net szavaztatott. A készpénz maradványból 
50 frt szavaztatott meg a létesítendő nem
zeti szinház alapja javára. A költség elői
rányzat, 1430 frt bevétellel s 1130 frt ki
adással megállapitatott azon hozzáaással, 
hogy az esetre, ha a város tanácsa a jövő 
tanévben az építő iparosok tanonczai részére 
külön téli tanfolyamot létesít, — az iparis
kola 100 frt helyett 200 frttal lesz segélye
zendő. Az alapszabályok oda módosíttattak, 
hogy a közgyűlés határozatképes, ha 50 
tag van jelen. Ezek után Hartl Ferencz 
elnök saját úgy az elüljárósági tagok, vala
mint a számvevők nevében a beléjük he
lyezett bizalom megköszönése mellet le
mondván, felkéri a közgyűlést a megüre
sedett tisztségek választás utján való be
töltésére. Elnökül közfelkiáltással s lelkes 
éljenzések közt újra Hartl Ferencz válasz
tatott meg.

—  Hogyan állunk a gyűjtéssel ? A
mint illetékes helyről értesítenek bennünket, 
vasárnaphoz egy hétre értekezletre hivja 
K r a s z n a y  Mihály kir. tanácsos a szin- 
házügy fáradhatatlan buzgóságú apostola 
az összes helybeli ivtartókat, hogy némi át
tekintést lehessen nyerni az eddigi ered
ményről. Nagyon helyes ! Lássuk hogyan 
állunk a gyűjtéssel V Most már, azt hisszük, 
az aláirt összegek nyújtanak képet, mely
ből ki lehet venni az eredmény nagyságai. 
Egyébként szükséges az efféle értekezlet 
azért is, hogy ki-ki elmondva tapasztalatait, 
a gyűjtés további munkájára tanulsággal 
szolgálhat. Ugyancsak ezen az értekezleten 
be fog mutattatni Pártos és Lechner buda
pesti épitész és mérnök uj szinházterye. 
Előre is föihiyjuk az érdeklődők figyelmét 
az értekezletre.

— Rendk vilii műélvezet vár városunk 
zeneértö közönségére. Bárói Alice kitűnő 
olasz dalénekes lő tart hétfőn ápril hó 1-én 
hangversenyt a „Hattyú* termében. A ki
tűnő énekesnő r ehány hónappal ezelőtt még 
teljesen ismeretlen név volt, s most a kül
földön, de különösen Bécsben és Budapes
ten tartott hangversenyei egy csapással vi
lághírt szereztek neki. Mindenütt valóság
gal bámulatba ejté a müértő közönséget, s 
a kritika zavarba jött nem tudván, hogy 
ritka képességei közül, melyiknek nyújtsa 
a pálmát, a gyönyörű hangnak-e. vagy a 
bámulatos és utolérhetetlen müvészetü elő
adásának. Mint olyan művésznő, ki az olasz 
iskolának most már elismert legkitűnőbb 
képviselője, különösen az olasz dalok elő
adásában ragyogtatja bámulatos tehetségét, 
de ezenkívül a német, s itt különösen a 
Schubert-féle daloknak poetikus deklamá- 
cziójában is majdnem versenytárs nélkül 
áll. Hangja gyönyörű és rendkívül nagy 
terjedelmű mezzo-sopran, s e mellett művé
szeti kiképzettsége befejezett tökéletességű. 
Bírja a koloratura teljes virtuozitását, az 
ízlés finomságát és egyszerű nemességét, 
egyszóval oly kitűnőség, ki teljesen megér
demli a zeneértő közönség osztatlan figyel
mét annál is inkább, mert provinczialis vá
rosaink közül egyedül Pécs számára sikerült 
őt egyetlen hangverseny tartására meg
nyerni, s mely után reméljük, mi is csak 
úgy nyilatkozhatunk, mint a bécsi és buda
pesti sajtó, hogy sajnáljuk azokat, kik őt 
nem hallották. A művésznő énekének zon- 
gorakiséretét Preusz Adolf úr volt szives 
magára vállalni. A művésznő, ki most Bécs- 
ből jön, hol több hangversenyt adott, tőlünk 
ismét Budapestre megy, hol ápril 4-én ne
hány nap lefolyása alatt már harmadik 
hangversenyét tartja közkívánatra, s melyre 
daczára annak, hogy a Vigadó nagytermé
ben énekel, a fővárosi lapok értesítései sze
rint már most, tehát több mint egy héttel a 
hangverseny előtt, az összes jegyek elkel
tek. Reméljük, nálunk is úgy lesz.

— A Barb -hangverseny műsora. 
Barbi Alice hangversenye már véglegesen 
hétfőre april hó 1-re lett megállapítva. A 
művésznő, ki már 28-án este érkezett vá
rosunkba, az „Arany Hajó“-ban szállott. 
Hangversenyének műsora a következő I. 
a) Hándel : Ária. b) Salvator Rosa: Can- 
zone c) Pergolese: Arietta d) Joncelli: 
la lalandrima dalok a 17-ik századból n . 
a) Bizet: Pastorale b) Bizat: Chanson 
D’Avril c) Brahms Vergebliches Stándchen 
(Eme dal éneklésével fővárosunkban leir- 
hatlan hatást keltett.) III a) Schubert: 
Gretchen am Spinnrad b) Schubert: Die

„PÉCSI FIGYELŐ*

Forelle c) Schubert: Die Kröhe d) Schu
bert : Rastlose Liebe: IV. Rossini; Ca- 
vatine.

— Baleset Dárdán. Antal Pál siklósi 
főszolgabiró nejét súlyos baleset érte a hé
ten Dárdán. Beteg leánya, Deckleva Vil- 
mosné látogatására ment Dárdára, hol egyik 
nap estéjén a gyorsfűzőn theát akart készí
teni s midőn a borszeszt az alvó félben levő 
borszesz-tartóba öntötte, az öveg lángra 
gyullt és szétrobbant. Antal Pálnét a láng 
egy pillanat alatt elborította. Mentésére 
szaladt Deckleva aljárásbiró huga;ebbe is be
lekapott a láng. Borzasztó sikoltozással sza
ladgáltak a lángtól elborított hölgyek föl s 
alá a szobában. Nagy nehezen sikerült égő 
ruhájokat levetve, megmenekülni a röktöni 
haláltól. Antal Pálné súlyos, Deckleva 
Zsella kisasszony kisebb égési sebeket szén 
vedett. A szörnyű eset általános részvétet 
keltett

— A dolygók lakhatósága. E czim alatt 
tartott múlt vasárnap H e c k i n g e r  István, 
a pécsi reáltanoda jeles tanári karának tu
dós tagja igen érdekes fölolvasást a nőegy
let helyiségében az uj szinház-alap javára. 
Igen szép közönség gyűlt egybe s kiváncsi 
érdeklődéssel, feszült figyelemmel hallgatta 
végig a tudományos alapon nyugvó s mégis 
könnyen érthető, népszerű modorban elő
adott csillagászattani ismertetést. Fölolva
sásának volt ^szemléltető része is, részint 
készüléken, részint képeken mutatott be 
egyet-mást az égitestek világából, a mi ter
mészetesen még érthetőbbé tette előadását.
A hatásos képeket szintén a reáltanoda ta
nári testületének tagjai, Irinyi Sándor és Kiss 
József kiváló tehetségű rajztanárok készí
tették. A tudós tanár érdekes fölolvasását 
volt szives kérelmünkre átengedni lapunk 
részére s mi annak közlését kivonatosan 
jövő számunk tárcza rovatában megkezdjük.

— Alakuló közgyűlés. Folyó hó 27-én
tartották a mágocuvidéki takarékpénztár 
rés/.venyessei alakuló gyűlésüket, mely 
alkalommal az alapszabályokat megálla
pították, a befizetési időt meghatározták 
és pedig 10% azonnal lett befizetve 40*/. 
fizetendő f. évi junius hó 1-én a hátra 
levő 50*,, pedig 1890 évi junius hó 1 én 
A takarékpénztár működését folyó évi 
julius hó 1 én kezdi meg. A tiszti kar 
következőleg lett megválasztva: u. m. 
Elnök: Döry Béla. Igazgatósági tagok: 
Halvax József, Ditrich József, Honig M L, 
Flasits József, id. Honig Dávid, Schvartz 
Mátyás, D. Piukusz Márkusa, Feuerstein 
János, Bach Gyula, Szép Géza, Weisz 
Hermán, Müller József és Honig Jakab. 
Felügyelő bizottsági tagok lettek Jilly 
Ignácz, Honig Mér, Kallenberger Ede, 
Iíj Honig Dávid és Kappeter Ferencz. 
— Megjegyezzük még, hogy a kibocsáj- 
tott ezer darab részvény jóval felül jegyez
tetett, miért is nem kaphatott mindenki 
kellő számú részvényt.

— Szalonka vadászat. Ottocska Géza 
gyulai bérlő vadászterületein igen sikerült 
szalonka-vadászatot tartottak vasárnap és 
hétfőn. Vasárnap a herendi erdőt hajtották 
meg s esett 19 szalonka ; hétfőn a szőkédi 
erdőben vadásztak s 21 szalonkát lőttek. 
Az első napi vadászaton résztvett: Taintz 
mann ezredes, Nahotzky és Molnár alezre
des, Wandrusch százados, gróf Strachwitz 
főhadnagy, Szánthó erdőfelügyelő, Zsolnay 
György kir ügyész, Mesterházy Károly, 
Kovács Mihály, Cseh Bertalan. Horváth 
István, Mikes József és Ottocska Géza. 
Másnap vadásztak: Taintzmann ezredes, 
Pilsticker, Molnár Kálmán alezredes, Ná- 
hotzky alezredes, gróf Strachwitz, Mester
házy Károly, Horváth István, Naprawnick 
főerdész, Mikes József és Ottocska Géza. A 
vadászatra igen szép és kellemes idő volt s 
a mi fő, egyik nap sem tartozott a „pech“-es 
napok közé. A szalonkák jól repültek s a 
vadászok jól lőttek.

— Halálozás A pécsváradi választó 
kerület függetlenségi 48-as pártjának ha
lottja van. S t e i n e r  A n t a l  pécsváradi 
lakos, s szép miveltségü iparos a független
ségi 48-as pártnak rendületlen hive, tevé
keny buzgó tagja, hosszas betegsége után 
életének 61-ik évében örök nyugalomra 
szenderült f. é. márcz. 24-én. A veszteség 
fájdalmával sújtott hű feleség s szelíd lelkű 
anya, a jó nevelésben részesült hálás gyer
mekek zokogó jajszóval, könyező szemek 
kel; a párt elnöke, nagyszámú párttagok, az 
iparos olvasókör testületileg lobogóval, jó 
barátai és tisztelői meghatottan kisérték az 
örök nyugalom csendes helyére márcz. 26. 
Béke lengjen sirhalma felett, áldásban éljen 
emlékezete !

— Szieber! Károly németbólyi lakos, 
a múlt napokban, üzleti ügyekben Hássá- 
gyon járván, a jól vezetett községi iskolába 
is ellátogatott. Ez alkalommal az iskolának 
10, a szegény gyermekek részére pedig 5 
frtot ajándékozott. A követésre méltó példa 
nem szorul dicséretre.

távirati szolgálat immár oly tökéletesen van be 
reudesve, hogy elmondhatjuk : nem történik a 
világon semmi jelentékeny dolog a nélkül, hogy 
a .Budapesti Hírlap" arról rögtön ne adjon hu 
és kimerítő tudósítás*. A .Budapesti Hirlap" 
politikai czikkeit Kuss Ivor báró. Kákoai Jenő, 
QrUnwald Bóla, Balogh Pál írják más kiváló 
hasai publicistákkal híven a lap független, ma
gyar, pártérdekeket nem, csak nemzeti érdekeket 
ismerő seelleméhes. Politikai hírek saéleskörtl 
összeköttetések alapján a legmegbízhatóbb fórrá 
sokból származik. Az országgyűlési tudósításokat 
a gyorsírói jegyzetek alapján szerkeszti a az Ulée 
külsőségeit vidám csevegésekben tárgyalja. Ma
gyarország politikai és közélete felől távirati 
értesülésekkel látnak el rendes levevelezők, mi
nőkkel minden városban, sőt nagyobb község
ben is bír a lap. Európa összes metropolisaiban 
Londontól Konstantinápolyig saját tudósítók van
nak, a kik úgy az ott törtóuó eseményeket, mint 
az elektromos dróton oda futó híreket rögtön 
megtáviratozzák. A külföldi rendes tudósítók kí
vül minden fontosabb esemény felől a szerkesz
tőség külön kiküldetéaü tagjai adnak gyora és 
bő értesítést. A .Budapesti Hírlap* e czélokra 
havonkint oly összeget fordít, mint a mennyi ez
előtt 10 évvel még egy-egy hnlap egész költség- 
vetése volt ; de sikerült is elérnie, hogy ma a 
legjobban, leggyorsabban értesülő orgaunma a 
sajtónak. A .Budapesti Hírlap* Tárczarovata a 
lapnak egyik erőssége s mindig gondot fordít rá, 
hogy megírni adjon előkelő színvonalán. A köz
gazdasági rovatban a magyar gazda, birtokos, 
iparos, kereskedő megtalálja mindazt, a mi tájé
kozására szükséges. A regény csarnokbau csak 
kiváló írók legújabb müveit közöljük. — Az elő 
fizetés föltételei: egész évre 14 frt, félévre 7 frt 

negyedévre 8 fit 60 kr., egy bóra 1 frt 20 kr 
Az előfizetések vidékről legczélszerübhen posta
utalványnyal eszközölhetők következő czim a la tt: 
A .Budapesti Hírlap** kiadó hivatalának, IV. ke 
rület, kalap-utcza 16. szám.

H P  „Nincs többé köhögés!“
így fog minden egyén nyilatkozni, aki 

már egyszer kísérletet tett a hírneves és 
dijjutalmazott

— : £gger-fél
melyekre t. ez. olvasóinkat ezúttal figyel
meztetni kívánjuk.

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

P é cse tt:
Sipöcz István, Erreth János, Zsiga László. 
Gebei Kálmán urak és az Irgalmas-rendi 

gyógyszertárában.
E s t é k e n  :

Gobetzky I Dávid Gyula és Dines S. K 
gyógyszerész uraknál.

Villányon :
a Csaté féle gyógyszertárban.

A Rambouiilet

k o s e l a d á s
kezdetét vette

Budapesti Hirlap.
(Szerkesztők és lap tulajdonosok :*Csukás J ó z se f  

és R ák o si Jenő .)
A .Budapesti Hírlap" a lefolyt hetek poli

tikai viharaiban, küzdelmeiben jobban bebizo
nyította, mint valaha, hogy merészen lobogtatott 
zászlaján ez az egyetlen jelszó a l l : magyarság. 
Lángoló szózatai, melyeket napról-napra kibo
csátott, élénk viszhangot keltettek az országban, 
a fokozták z .Budapesti. Hirlap" népszerűségét ; 
elterjedtségét pedig eddig páratlan fokra emel
ték. A „Budapesti Hirlap* máris olvasói közt 
találja zz ország legkiválóbb intelligenciáját, 
mely megértette, hogy e lapban a magyar nem
zeti politika nyer legpregnánsabb kifejezést. A 
.Budapesti Hirlap" sikerének egyéb tényezői a 
régiek maradnak : a kitünően szervezett szerkesz
tőség, s a közönségnek gyors és hű kiszolgálása, 
tekintet nélkül a költségekre. Miudcu fontosabb 
bel- vagy külföldi esemény felől rendes levelezőn 
kívül saját külön tudósító értesít közvetlenül: a

H ird etések .

Qazdatáyi-
konyhakerti- i i  virág- 

m agvak

ifj. Rérbánjaj Jánosnál 
PÉCSETT

korona-épület.

s t t i f w t t t m ü

terezianumi alapítványi aradalom
több kiállitdion kitüntetett

j u h á s z a t á b a n .
B A . T T A S Z É K E 1 T

Tolan megye.

1183 
tk. 1889.

Egy 3 és V, lóerejtt teljes 
felszerelésű

g g ö z c s é p l ö g é p
O  egybajtá8u — ojdonatnj — 

m alom m al
aj szíjazassál, keveset használva, 

továbbá
egy 1*/* lóerejü aj fekvő

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

fizetésre is eladó.
R iz e k  J á n o s n á l

a vashámorban.

Válasz
L ittk e  Jó zse f nyilatkozatára még egyszer 

és utoljára.
A „Fünfkirchner Zeitungu csütörtöki 

számában közzétett nyilatkozata eszembe 
juttatja a „KoldusdeÁk* czimű operett egy 
párbeszédét.

A fenhéjázó s nagyhangú Ollendorf 
ezeredes, mellesleg legyen mondva, szintén 
lovag, de nem a „Sehneider Fips“-éktől 
származó, azt mondja nagy pükhendiséggel 
Simon-deáknak, hogy:

— Nem szoktam mindenféle rongy 
embernek kezet nyújtani!

Mire a deák kezet nyújtva az ezeredes- 
nek, visszavág:

— Én — i gen!
Nos hát, ha Littke József oly egyének

kel, mint é n és Csukás polgártársam, nem 
áll szóba; én s z ó b a  á l l o k  ol y e g y é n 
né 1 is mi n t  ő!

Pécs, 1889. márczius hó 28-én.
Vársdy Ferencz * IS

I T - i k - O - T  P E B E N C Z

laptulajdonos.

IS  J Ó Z S E F ,  VÁRADY FEREKtZ
lapvezér. felelős szerkesztő.

Árverési hirdetmény.
A pécsi kir. törvényszék mint telek 

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy özv. 
Bándy Leopoldina végrehajtatnak Bős 
nyák Mio pogányi lakós végrehajtást szen
vedő elleni 41 frt tőkekövetelés iránti 
végrehajtási ügyében a pécsi kir. törvény
szék területén lévő Pogány község határá
ban fekvő a pogányi 87. sz. tjkvben felvett 
1135. hsz. szőlőre 32 frt, 1149. hsz. számú 
szőlőre 80 frt, 1156. hsz. száma szőlőre 
102 frt, 1158. hsz. számú szőlőre 86 frt, 
1162. hsz. száum szőlőre 70 fiúban ezeu- 
nel megállapított kikiáltási árban elrendelte 
és hogy a fentebb megjelölt ingatlanokra 
az 1889. évi április hó 16-ik napján 
d. e. 9 ó rakor Pogány község házában 
megtartandó nyilvános árverésen a megálla 
pitott kikiáltási áron alól is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartozuak az in 
gatlan becsárának 10%-át, vagyis 3 frt 
20 krajezárt, 8 forintot, 10 forintot 20 
krajezárt, 8 forint 60 krajezárt és 7 frtot 
készpénzben, vagy az 1881. LX. t. ez. 42. 
§-ában jelzett árfolyammal számított és az 
1881. évi nov. hó 1-én 3333. sz a. kelt 
igazságügyminiszteri rendelet 8. §-ában 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a ki
küldött kezéhez letenni, avagy az 1881: 
LX. t. ez. 170. §-a értelmében a bánat 
pénznek a bíróságnál előleges elhelyezé
séről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatui.

A pécsi kir. törvényszék mint telek
könyvi hatóság.

Kelt Pécsett, 1889. évi január hó 19-ik 
napján.

Bogyay Pongrácz,
k;r. törvényszék' b't'ó.

H ird etm én y .
A lulírott gör. kel. hitközség részé

ről, B arnnyam egye, P ócsvárad  köz
ségben levő tem plom a k ijav ítá sá ra  
vonatkozó következő árlejtési hirdet
mény azon megjegyzéssel becsáttatik 
ki, hogy a vállalkozók az erre vonat
kozó ajánlataikat ff. Óvl á p r i l i s  h ó  
22-dlkén d . U. 2 ó r a k o r  szemé
lyesen Pécsváradon a gör. kel. egyház 
papi lakjában az egyházi gondnokság 
előtt terjesszék elő.

A teljesítendő m unkáért a követ
kező árak állapíttattak meg, u. m 

kőműves m unka 277 fit 60 kr.. 
asztalos m unka

t e c h n ik a i  m ű te r e m ,
müfogak betéteiére, minden
féle fogólmozásra, fogmüté- 
tekre, fog-csontositásra, stb.

Apácza-utcza 19. szám.

Girardi József
fogm üvétz.

ÍR R ü in H in iiF R r .m iÍ

kövezés
ácsmunka
festés
tetőzés

270 frt — kr., 
245 frt —  kr., 
230 frt 80 kr., 
100 frt —  kr., 
45 frt — kr.

Megjegyeztetik, hogy e czimeken 
teljesítendő m unkák klilön-külön adat
nak ki, de esetleg az egész m unkálat 
csupán egy vállalkazónak is adatik át.

Bővebb felvilágosítások bárm ikor 
Pécsváradon az egyházi gondnok
ságnál.

Pécsváradou, 1889. évi márczius 25.

Az elöljáróság.

Árverési hirdetmény.
A pécsi kir. törvényszék mint telek

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy ifjú 
Némethy József pécsi lakós végrehajtatnak 
Heiszler József és neje Eibeck Borbála 
végrehajtást szenvedők elleni 27 frt 65 kr. 
tőkekövetelés és járulékai iránti végrehaj
tási ügyében a pécsi kir. törvényszék terü
letén levő Püspök-Bogád határában fek
vő a püspökbogádi 6. sz tjkvben felvett 6. 
hszsz. 6. sor sz. házból udvartér és kertből 
és 7, részéből a 753. hsz. számú erdőnek 
Heiszler Józsefné született Eibeck Borbálát 
illető részre 266 frt 50 kr. kikiáltási árban, 
mégis a püspökbogádi 128. sz. tjkvben fel
vett 831. hsz. számú szőlőre 154 frt kikiál
tási árban az árverést elrendelte és hogy a 
fentebb megjelölt ingatlanok az 1889. évi 
m ájus hó 3 ik napján d. u. 9 órakor 
Püspök-Bogád községházánál megtar- 
tandó nyilvános árverés a megállapított ki
kiáltási áron alól is eladatni fognak.

Árverezni száudékozók tartozuak az 
ingatlan becsárának 10%-át vagyis 26 frt 
65 krt és 15 frt 40 frt készpénzben, vagy az 
1881. LX. t. ez. 42. § ában jelzett árfo
lyammal szá mitott és az 1881. évi november 
hó 1-én 3333 sz. a. kelt igazságügymiuiszteri 
rendelet 8. §-ában, kijelölt óvadékképes ér
tékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, 
avagy az 1881. LX. t. ez. 170. §-a értel
mében a bánatpénznek a bíróságnál elő* 
leges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt átszolgáltatni.

A pécsi kir. törvényszék miut telek
könyvi hatóság.

Kelt Pécsett, 1889. érí márcz. hó
16-ik napján.

Bogyay Pongrácz,
kir. törvényszéki bíró.

r w x x x  x  j o o o o e c

Straicher Lajos |
VH vaskereskedő Pécsett, az „Arany M .
)'< ekó“ -hez, az Irgalmasok házában

I a rúd vasat, tengelyt, vaslemezt, 
Iáuczokat.

L e g n a g y o b b  r a k t á r :  
so d ro n y sze g e k  és ekerészle  
tekben. Továbbá: bessemer aczél 

ka p a , ásó  és ka sza , 
jótállás mellett.

Öntött zomáDcz és nikkel edények.
Konyhaberendezés, 

l-se kul és belföldi szerszámok
asztalos-, lakatos-, kovács , mé

száros- és bádogosok részére.
Márlegek:

minden forma- és nagyságban, kü
lönösen mészáros mérlegek egész 

sárga rézből.
Ajánlok:

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

A vidékre szolid és pontos kiszolgálásért 
kezeskedem, 

nálam vett tárgyakért jótállók s nem 
nveniálás esetén azt kicserélem vagy

visszaveszem.

W t W I H H l M H l M M t t H M l t t H W H M M l l M i i f t U m f M t l

■ C T z l  e  t - é ,  t - v é t  e l .

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

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

£ - ű . s z e r - : k : e r e 3 s : e c l é s t
átvettem és azt sa já t szögem  alatt tovább vezetem.

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

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

(3-1)
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Márciius 30-án. „ p fc c s i F IG Y E L Ő "
13-ik

*k. 1889. “ •

Árverési hirdetmény.
A pécsi kir. törvényszék mint telek

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy ifjn 
Némethy József pécsi lakós régrehajtató- 
uak Krizits Györgyné és Horváth István 
végrehajtást szenvedők elleni 54 frt 15 kr. 
tőkekövetelés és járulékai iránti végre
hajtási ügyében a pécsi kir. törvényszék 
területén levő Áta község határában fekvő 
az átai 6. sz. tjkvben felvett l*/4 külte
leknek Horváth Istvánt illető fele részére 
az árverést 396 írtban ezennel megálla
pított kikiáltási árban elrendelte és hogy 
a fentebb megjelölt ingatlan az 1889. évi 
május hó 9-ik napján d. e. 9 órakor Áta 
községházában megtartandó nyilvános 
árverésen a megállapított kikiáltási áron 
alól is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az in
gatlanok becsárának 10%-át vagyis 69 frt 50 
krt készpénzben, vagy az 1881. évi LX. 
t. ez. 42. §-ában jelzett árfolyammal 
számított és az 1881. évi nov. hó 1-én 
3333. sz. a. kelt m. kir. igazságügyminisz 
téri rendelet 8-ik § ában kijelölt óvadék
képes értékpapírban a kiküldött kezé
hez letenni, avagy az 1881. LX. t. ez. 170. 
§-a értelmében a bánatpénznek a bíróság
nál előleges elhelyezéséről kiállított szabály
szerű elismervényt átszolgáltatni.

A pécsi kir. törvényszék mint telek
könyvi hatóság.

Kelt Pécsett, 1889. évi márcz. hó 
16-80 napján.

B o g y a y  P o n g r á c z ,
kir. tönrtzéki bíró.

Árverési hirdetmény.
A siklósi kir. járásbíróság mint telek

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Bara- 
nyamegye gyámpénztára végrehajtatnak 
if). Standovár György és özv. Scbmidt 
Jánosné átai lakós végrehajtást szeuvedö 
elleni 112 frt tőkekövetelés és járulékai 
iránti végrehajtási ügyében a siklósi kir. 
járásbíróság területén levő a kistótfalui 
159. sz. tjkvben felvett 1235. hszsz. sző
lőre 441 frt, 359. sz tjkvben felvett 1233. 
hszsz. szőlőre 586 írtban az árverést ezen
nel megállapított kikiáltási árban elreu 
delte, és hogy a fennebb megjelölt ingat
lanok az 1889. évi ápril hó 27- k 
napján d. e. 10 órakor K.-Tótfalu 
községházánál megtartandó nyilvános 
árverésen a megállapított kikiáltási árou 
alul is eladatui fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlan becsárának 10°/o*át, vagyis 44 frt 
10 krajezár, 58 forint 60 krajezárt kész
pénzben, vagy az 1881. LX. t. ez. 42. 
§ ában jelzett árfolyammal számított és 
az 1881. évi nov. 1-én 3333. sz. a. keit 
igazságügy miniszteri rendelet 8. §-ában 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a ki
küldött kezéhez letenni, avagy az 1881. 
LX. t. ez. 170. §-a értelmében a bánat
pénznek a bíróságnál előleges elhelyező 
séröl kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni.

Kelt Siklóson a kir. járásbíróság mint 
telekkönyvi batósánál 1889. február hó 
4-ik napján.

Kiss Géza,

I

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
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„CONOORDIA«
első pécsi temetkezési vállalat

K i e - t é r  H s l 3 e  s z á r b a . .
Van szerencsén^ a nagyérdemű közönség tudomására hozni, miszeriut { 

a legváltozatosgfcí; ravatalozások felállítására — temetések rendezésére, — \ 
úgy a halottak szállítására létesített üzletünket ujjabb átalakítások, — min- j 
dennemü igényeknek megfelelő felszerelések beszerzése, valamint tápintHtos • 

'7cuuézö alkalmazása folytán jelenleg oly helyzetbe hoztuk, hogy mindeu ősz ! 
tályu temetkezéseket — úgy helyben mint a vidéken ;

a legnagyobb pontossággal s az eddiginél és minden;
temetkezési vállalatnál j

sokkal díszesebben és olcsóbban
vagyunk képesek kiszolgáltatni. f f

Maradunk kiváló tisztelettel f f
„( OS COR D I Au elfő pt'cfci tnm fkcési vállalat tulajdonosai:

T úrna  Venczel, K r is z t iá n  József, S ch u b á rsky  János,
K ra n itsc h  G yörgy. ^

K

A magyar háziasszonyok figyelmébe!
Kitűnő hazai gyártmány:

„ S Z A L Á D  Y-K A V É“
Ezen hazai pótkávé a maga ne

mében páratlan, igen hasznos növé
nyekből s kitűnő alkatrészekből áll, 
felülmúl minden eddig forgalomban 
levő árpa-, makk-, füge-, továbbá a 
külföldről millió és millió kiló számra 
beburczolt különféle néven ismert pót
kávékat.

Számos szaktekintély bírálata 
szerint:

A „Szalády-kávé** izé re  és z á 
rná tá r a  n ézve  s o k k a l k e lle m ese ié , s z ín re  szép

t i s z ta  és kevesebb e zu k o r  k e l l  h o z z á , mint 
bármely más pótkávéhoz, tehát nem
csak kávépótló, hanem egyszersmind 
k á v é  ja v í tó  is, mert jótékony alkatré 
szeinél fogva a valódi kávé izgató és 
hevítő hatását alább szállítja, a z t  k e l
lemesebbé te s z i  s  ig y  a  kávéé lvezh e tó b b é  v á lik .

Két kanál szemes kávéhoz egy 
kanál „Szalády kávétu adva főzetik 
be, 8 igy a legizletesebb kávét nyel
jük.

Évek előtt feltalált különleges v á g y h iá n y  és á lm a tla n sá g  e l le n ; továbbá
Bég, mely tisztán használva nem csak 
pótolja a drága szemes kávét s igy 
nagy megtakarítás van elérve, hanem 
gyógyhatásánál fogva is oly házi szert 
képez, mely „é lv e zve  tá p lá l s tá p lá lv a  

g p ó g p i t .u
Rendes eledelül használva fel

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

Mint házi szer, utasítás szerint 
használva segélyt nyojt: g y o m o r -  é s  bél
h u r u t , g y o m o r -  és fe jg ö rcs , gyo m o rég és, 

g yo m o rb ó l e re d ő  fő fá já s ,  vé rszeg én ység , c t -

enyhüiést eredményez a ra n y é r , id e g -  és 

szívb a jo kb a n .
g y e r m e k e k ,  a ggok s á lta lá b a n  k ik n é l  

a z  á z s ia i szem es k á v é  h a szn á la ta  t i l t v a  
v a n ,  a  „ (H u n g á r ia -k á v é "  számtalan or
vosi tekintélyek által m in t  legjobb e re d 
m é n y ű  tá p s ze r  v a n  e lism erve, a  fen teb b  
fe lso ro lt  b a jokban  p e d ig  m elegen  a já n lva .

Ezt sok ezer hálairat igazolja.
Befőzetik tisztán, hozzá oem adva 

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

Ezen gyártmányok eddig minden kiállításon disz- 
óremmel lettek kitüntetve.

Pécsett kapható minden előkelőbb filszerkereskedésben.

Házhely és szőlőeladás.
A kaposvári- és petrezse- 

lem-utcza sarkán levő volt 
Rabel-féle gyümölcsös kert 
egészben vagy felosztva ház
helyekre és pedig a petrezse- 
lem-utczában 150 Dől, a sa
rokházhely 295 Dől, a kapos- 
vári-utezában 150 és 229 üöl 
két házhely, ez utolsó ház
helyhez 470 d ő l beültetett 
szőlő kapható; azonkívül a 
Nyil-utczában 401 Dől kiter
jedésű házhely, a mely esetleg 

/  felosztható, a mihez még 425  
q Dől szőtő-terület is kapható, 
Q — azonkívül még a sátortá- 
Ö bor közelében a málomi utón 
0 lévő 5 hold szántóföld egy 
2 tagban szabad kézből eladó. 
X Közelebbi feltételek B e d ö 
/  Imre tulajdonosnál megtud- 

 ̂ hatók.

• ■ftfr Jó tanács
aranyat ér! E szavak igazságát különösen 
betegségi esetekben lehet megismerni és ez 
okból jönnek Richter kiadó intézetéhez a leg- 
szivélyosobb köszönő] rátok „A Beteg barát11 
ozimű, 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 
eredméuyoi vannak leiére megérdemli a leg
komolyabb figyelembevételt minden beteg részé
rói, bármi bajban is svenvedjen. Ki e becses 
könyvet megszerezni óhajtja az úja egyszerűen 
egy levelező lapra magyar nyelven „Egy betog- 
barátot“ és pontos oximét s ozímesze a levelező 
lapot Richter k i a d ó , - üp6»et>en. —

•  A megküldés ingyen történik.

H I R D E T M É N Y .
L E H R  MÓR,  b. mágocsi kereskedő csődtömegéhez

tartozó, 8 annak, valamint
H ira c h fe ld  H . ezégnek házában elhelyezett két üzletben levő és a csőd- 

leltárban 1 -  553. sz. a. felvett összes árúczikkek, u. m.:

férfi-ingek, férfi és női öltönyök, férfi és női kalapok, 
gyermek-öltönyök, selyem-szalagok, csipkék, esernyők, 
berlini pamut, gépezérna, evőeszközök, kapcsok, női ha
risnyák, nyakkendők, női kendők, keztyük, gyermekjá
tékok, üvegek, poharak, lámpák, setabotok, koszorúk, 

fűszerek stb.,
melyeknek becsára 4199 frt 91 krt tesz, a csödválasztmánynak f. évi már- 
czins 22-én hozott határozatához képest, ajánlati utón a legtöbbet ígérőnek 

eladatni fognak.

Az ajánlat f. évi ápril hé 8. napjának d. e. 12 érájáig
50 kroa bélyeggel ellátott, sajátkezüleg aláirt nyilatkozat alakjában, mely
hez a becsértéknek 10 száztólija, azaz 419 írt 99 kr. készpénzben, vagy 
óvadékképes értékpapírokban melléklendő, Kis József tömeggondnoknál (Ó- 
posta-uteza 21.) nyújtandó be a vissza nem vehető.

Az ajánlott és az ápril 8-án d. U. 3 órakor összeülendő választmány 
által elfogadott vételár 24 óra alatt tömeggondnoknak kezére lefizetendő — 
a bánatpénznek különbeni elvesztése mellett. A választmány az ajánlat el, 
vagy el nem fogadása iránt tetszése szerint határoz.

Ajánlattevő tartozik ajánlatában kijelenteni, hogy a föltételeket is
meri s azokat magára nézve kötelezőknek tekinti.

A 798 frt 20 kr. könyvkövetélések, szintén ajáulati utón, a legtöb
bet ígérőnek eladatni fognak. Ezekre nézve a jelzett módon külön ajánla
tok adandók be u. a. határidőig. Az ajánlott, illetve a választmány által 
elfogadott vételár 24 óra alajá tömeggondnoknál lefizetendő.

Vevő köteles az árukat a Lehr M. házában levő üzlethelyiségből 8 
nap alatt elszállítani. — A Hirsclifeld-íéle helyiségben levő üzleti tárgyak
nak elvitele iránt nevezettel lehet értekezni.

Venni szándékozók az árúraktárt Kosinger Vincze mágocsi ügyvéd, 
h. tömeggoiidnok közbejöttével bármikor megtekinthetik, ki egyszersmind 
vevőnek az árúczikkeket és állványokat is átadandja, mégis a Hirsclifeld- 
helyiségben levő állványok kivételével, melyek ennek tulajdonát képezik.

A csődleltár tömeggondnoknál betekinthető naponta.

József,
ügyvéd, tömeggondnok.

gyógyforrás,
.magyar .ts

Vegyelmezve a budapesti m. kir. egyetemen. Szerencsés vegyi összetétele, kevés szabad, de 
gazdag, félig kötött szénsavtartalma kiváló hatásúnak bizonyult különösen tüdőb& ntalm aknál 
a hol a szabadszénsav csekélyebb jelenléte megóvja a beteget a káros, sőt veszedelmes izgatástól, 
ellenben a félig kötött szénsav gazdagsága a gyógyhatású alkatrészeknek a beteg testrészekbe való 
gyors és biztos felvételét eszközli Ezen tulajdonságának köszönheti a Margit-forrás azon kiváló 
előnyét is. hogy a hol szabadszénsav tartalom bán erősebb ásványvizek, mint a seltersi, gleichen- 
bergl, tü  Ír baj okban. különösen tüdővérzéseknél már nem alkalmazhatók, a Margit-forrás 
itt í^a legjobb hatás mellett folyton használtutik.

9  A tüdőbetegek klimatikus gyógyintézeteiben, különösen a leglátogatottabb Gorberc- 
dorfban, a Margit-viz otthonossá vált — Orvosi tekintélyeink Bu!;i|.esten: Dr. K orányi, 
Dr. G ebhárdt, Dr. N avratil, Dr. Poór, Dr. K ótly, Dr. B a rb ás; Becsben: Dr. Bam - 
berger, Dr. Buzchek síb. a legjobb eredménynytl alkalmazzák a légző- emésztő- és hugy- 
•se rvek  általános hurutos b&utaiinain&L

Borral ̂ használva a legegészségesebb ital I
Kiiárálagos 

Srak tár Edeskuty L> m. k. mlvari ásványvíz 
szállítónál ItudajKsten.

Ú gyszin tén kap h ató  m inden g y ó g ys ze rtá rb an , fü s ze rk e re s k e d é s b e n  és  
vendég lőkb en ,

S S
(ezelőtt MADARÁSZ és SZONTAGH)

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

Ajánlanak legjobb szerkezetű gazdasági gépeket és földntivelő eszközöket u. m. cséplőkészleteket gőz- és 
lóerőre, kitűnő sorvetögépeket szecska- és répavágókat, 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. á llíth a tó  érezdugatyuk- 
kal vannak ellátva; ezek előnye abban áll, hogy bőrözést nem igényelnek és mindaddig, míg a szivattyú hen

gere végleg el nem kopott, ennek átinéretéhez könnyen igazithatók.
Elvállalnak vízvezeték b eren d ezések e t, mély és közöl,séges kutak készítését akár kési, akár járgánybaitásra Kész- 

letbee tartanak kutállványokat és kutkagylókat, kotesöveket öntött vagy vont csőből 
2  Készítenek m elom berendezéeeke t gőz éa vizerőre, valamint a gép észe ti s z sk m é b e  végé  m indennem ű m un

k á la to k é t  S
W  Javításokat elfogadnak, a azokat pontosan eszközük íf t
#  Jól berendezett vas- és rézöntödéjttkben megrendeléseket bármily mennyiségben és nagyságban akar saját akár idegen #  ff  minták vagy rajzok szerint kitllnö anyag felhasználása mellett teljesítenek. Avult öntött v a s it  és rezei illő árban vesznek, f j

* * K f t r o ^ * * * « * « w » ^ * # « * 8
Nyomatott Taizs József könyvnyomdájában.


