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Kiadóhivatal :
W o lf Miksa könyv- és papir- 
kereskedésébt-n Király-ntoza, 

Hattyú-épület. 

Kyilttérben egy sor 20 kr. 
Megjelenik vasárnap kivéte
lével minden este 5 órakor.

Szerkesztőség:
Kazinozy-u tcza 1. az., I. erű.

(K irá lyu to za  tarkán).

PÉCSI ÚJSÁG
(„ P É C S " )

P O L I X ' I S A I

E l ő f i z e t é s i  á r a k :
Pécsett, házhoz hordva :

Egész évre ................ 10 frt
Egy hóra .......... .. „  .. 1 frt

Vidékre (Magyarországon):
Egész évre ................12 frt.
Egy hóra ...................  1.20.

E gye t tzám ára Pécsett 4  kr., 
vidéken 8 kr.

Egyes számok kaphatók minden 
lapelárusitónál.

Vasúti fizletvezetőséget Pécsre.
„Nevezetes ülése volt a város tanácsának kedden 

délután 4 órakor. Nevezetes nemcsak az ekkor tár-, 
gyalt ügy miatt, amely hivatva van városunk hala
dását nagy lépésekkel előrevinni, de nevezetes volt 
azon látogatásnál fogva is, melyben ez alkalommal 
részesült. Széli Kálmán ur ő excellenciája tisztelt meg 
bennünket Szcnt-Mártoni Radó Kálmán főispán ur; 
ő excellenciája, Károlyi Antal alispán és Wachsmann j 
Ferenc államv. főfelügyelő ő nagyságaik kíséretében. 
Lelkes éljenzés tört ki belépésüknél, s miután Radó, 
Kálmán főispán a város nevében üdvözölte a kegyel
mes urat, megkérte őt, hogy volna kegyes az elnöki j 
széket elfoglalni. Széli Kálmán megköszönve a szívé- j 
lyes üdvözlést, azonnal áttért az okra, mely őt a 
város tanácstermébe hozta. A rró l van ugyanis szó, j 
hogy a magyar államvasutak igazgatósága decentráli-\ 
záltatván, a dunántúli részre eső igazgatóság ezen 
városban helyeztessék el, ha a város nemcsak hajlandó 
hivatalos helyiségeket emelni, de a tekintélyes száma 
tisztikarnak kellő mennyiségű és minőségű férőhelyeket, 
is tud biztosítani. Ami a hivatalos helyiségeket illeti,! 
ezekről felvilágosítást a felügyelő ur fog nyújtani, ő 
csak azt jegyzi meg, hogy a kormány elvárja a város
tól, hogy a követelendő bér ne legyen olyan magas, 
mint a mennyit az építési töke kamata tesz ki. Fel
világosításképpen elmondja továbbá, mi az az üzlet- j 
vezetőség. Nemcsak 104 hivatalnokkal szaporodik aj 
város, kik között 64 családos és 40 magános emberi 
van, hanem tudni való, hogy ezen igazgatóság ügy-; 
körébe minden állami kezelés alatt álló rendes és j 
vicinális vasút tartozik, tehát a LajIllától Horvátor
szágig, a stájer határtól a Dunáig minden magyar I 
vasat ezen igazgatóság vezetése alatt leend, melyhez 
idővel, korábban vagy későbben, a mostani déli vasat 
is kapcsoltatni fog , amidőn ugyanis az állam azt 
magához váltani fog ja . Egy ilyen igazgatóság kerülete 
minden részével élénk összeköttetésben lévén, a for
galmat székhelyén tetemesen emelni lesz hivatva, s 
azért gondos megfontolásába ajánlja a városnak a z ' 
ügyet, mielőtt döntene. Kel! egy hivatalos helyiség, s ! 
ennek előállitása a jövő év május l-éig éppen nemi 
fog nehézségbe ütközni, de keli ezenkívül a tisztikar- 
számára annyi és oly lakhelyiségről gondoskodni, hogy; 
azok tiszteségesen elhelyezhetők legyenek. Ő nem j 
ismeri a mostani városi viszonyokat, s azt hiszi, i 
hogyha másképpen nem, a város e hiányon is aképpen 
segíthet, hogy a meghatározott időre uj épületet állít 
fel, amelyben aztán a tisztikar is elférne. A vasúti fő
felügyelő erre megjegyzi, hogy kell egy 1040 □  m. 
területen felépítendő kétemeletes épület ; ő azért ter
vezi két emeletre, mert ezáltal a nagyobb terület meg-; 
szerzése elesik, s tetőzet is csak egy kell. Ily épület 
Budapesten, a beépítendő terület Q  m.-ét 80 írttal 
számítva, 125 ezer forintba kerülne. Az ezen épület
ben levő helyiségek száma 20° o-kai nagyobb, mint 
amennyi szükséges, de ő azért vette fel igy, mert első 
sorban lehet, hogy a tisztikar idejövetelekor elég férő
helyet nem kap, s ez esetre ez is elfoglalható, másod
szor, mert az igazgatóság hatásköre újabb és újabb 
vasutak által tágulván, a hivatal is nagyobb kiterjedést 
nyer, és igy meg lesz kiméivé a város jó  időre a 
továbbépítés szükségétől.

Széli Kálmán a város jelenlevő férfiak ez ügyben 
megkérdezvén, a polgármester felelt: A város nemcsak 
hajlandó, de kötelezi magát az üzletvezetőség épületét 
1895. május 1-ére felépíteni, —  felépiti pedig azon 
kivánalmaknak megfelelőleg, melyeket a magas miniszté
rium eléje szab, kötelezi magát továbbra, hogy a bért 
oly összegben szabja meg, amely kevesebb, mint a 
töke kamatja. —  Ami pedig az épület felépítésének 
helyét illeti, szabad tért enged a város annak kitűzésére.

Erre megjegyzé a főfelügyelő, hogy a bérösszeget 
mégis _s lehetőség szerint előbb precizirozni kellene, 
hogy ő már kész tervvel léphetne az igazgatóság elé.

Az elnök áttért ezután a sokkal nehezebb kér
désre, a tisztikar elhelyezhetésének kérdésére, melyről 
az alispán is megjegyzi, hogy a kérdések nehezebbike. 
A tisztikar elhelyezése nagyon természetesen az igaz
gatóság előtt is nagyon fontos. 104 tisztviselőről van 
szó, kik közül 64 családos. Ezek a pesti viszonyok
hoz vannak szokva, s egyáltalán nem szabad gondolni, 
hogy minden jó  lesz nekik, amit itt talán jónak tarta
nak. Azután a lakásokra 5 éves szerződést kell kötni. A 
polgármester elolvasta az összeírt lakásokat, hozzáadva 
azokat, melyek az év folyamán épülnek, s melyeket 
szinte számításba kell venni: a hiány csak egy 2 szo
bás lakás és néhány egyes szoba, de a város ezeket 
is előállítani fogja. Tekintve pedig, hogy a felépítendő 
hivatal épület 20%-a is rendelkezésre áll, a szükséglét

fedezettnek tekinthető. Azon kérdésre, vájjon a lakások 
mind beválnak-e pesti fogalmak szerint, polgármester
azt hiszi, hogy 8/io-ed részben igen.

Az alispán a vármegye és város nevében hálás 
köszönetét mondott Széli Kálmánnak, ki újólag is be
bizonyította irántunk viseltető jóakaratát. Erre a ke
gyelmes ur megjegyzé, hogy ez esetben nemcsak ide- 
(artozandósága, régi kedves emlékei és a megye iránti 
szeretete, mely utóbbi a központ szeretetét is magában 
foglalja, késztették, de országos érdek is. —  Végső 
esetben az egyes részek képezik az egészet, s ezen 
egyes részek erősitese az egésznek erősödését is esz
közük. Különösen városunk az ország Dunántúli részé
nek úgyszólván ágyát képezi, s ha meg hozzávesszük, 
hogy a magyarságnak utolsó városa a nyugaton, az 
állam jól felfogott érdeke is kívánja emelését.

A polgármester erre még a főispánnak mondott 
köszönetét, mire a tanácskozás befejeztetett.

Nehogy olvasóink ezen tanácskozás lefo
lyásának elolvasása után csak egy percig is 
kétségben legyenek az iránt, hogy tulajdon
képen hol történt ez a tanácskozás, sietünk 
bevallani, hogy mint rendesen, most sem 
Pécsről, hanem S z o m b a th e ly rő l van szó. Ho
gyan és miképen, miért épen Szombathely van 
a magas kormány által a dunántúli vasutak 
üzletvezetőségi helyéül kiszemelve, ezen talány 
megfejtésére pályázatot szeretnénk kiírni, ha 
ezen ügy nem volna sokkal komolyabb és 
fontosabb, semhogy azt találgatások tárgyává 
tegyük. Csak azon tény konstatálására szorít
kozunk, hogy Pécs újólag mellőzve van, 
mellőzve ott, hol nemcsak forgalmi okok. me
lyek minden körülmény között figyelembe 
veendők volnának, hanem kulturális, célsze
rűségi és, valljuk meg, politikai okok is egye
nesen ráutalnák a kormányt, hogy e várost 
erősítse, azt hatalmas központtá tegye és an
nak fölvirágoztatását előmozdítsa.

A leghelyesebben S z i lá g y i Dezső igazság
ügyi miniszter járt el, mikor Pécsre szánta 
a királyi táblát, még mielőtt azt a város ké
relmezte volna. Szomorú dolog volna, ha az 
üzletvezetőségek decentrálizációjánál újra meg
kezdődnék a vidéki városok versengése és 
egymásra való licitálása. N e m  is  a k a ru n k  az  
e llen  fö ls z ó la ln i ,  h og y  S zo m b a th e ly  üzletveze tő 
séget k a p jo n , de‘ hogy a pécsi irányban fekvő 
vasutakat a zágrábi üzletigazgatóságtól most 
a szombathelyi igazgatósághoz csatolják, ez 
teljesen fölforgatott vasúti politika, melyet 
meg nem érthetünk. Tegyen a kereskedelem
ügyi kormány a kegyelmes urak által pártfo
golt Szombathelyre üzletigazgatóságot, de adja 
meg azt Pécsnek is, a mire Pécs teljes jogot 
formálhat, hisz a pécsi forgalmi főnökség már 
ma oly nagy vasúthálózatra gyakorol felügye
letet, hogy ebből minden további vonal ide- 
csatolása nélkül is kitelik egy vasúti üzlet- 
igazgatóság. Szombathely és Pécs érdekei nem 
ütköznek egymással össze és megengedjük 
azt, hogy Szombathelyre való egy üzletigaz
gatóság, de ez még sokkal inkább áll Pécsre, mely 
városnál alkalmasabb hely nincs az ország
ban, hová üzletigazgatóság decentrálizálható 
volna. A decentralizáció eddig minden tekin
tetben helyesnek és célirányosnak mutatko
zott, de a hol a forgalmi felügyelet, a közön
ség igényeinek minél méltányosabb kielégíté
séről van szó, ott ne kegyek osztogatása, 
hanem a cél jöjjön figyelembe első sorban. 
Tegye meg a város haladéktalanul a 
szükséges lépéseket a kormánynál, meg
súgva a miniszternek, hogy vagyunk. Mu
tassa föl csupán a m agyar királyi ál
lamvasutak térképét, mellékeljen ehhez 
forgalmi kimutatást az utolsó 10 év emelke
déséről és akkor az igazságos miniszternek 
csak egy megoldási módja van: Ossza két

részre a dunántúli vasutak üzletigazga
tóságát és járjon el igazságosan! Akkor 
rövid idő múlva Pécsnek is lesz üzletigazga
tósága. Várjuk Pécs szab. kir. város tanácsá
nak és a pécsi kereskedelmi és iparkarnaía 
sürgős, halaszthatatlan és erélyes föllépését ez 
ügyben.

Biederraannék a tengeren.
(Saját tudósítónktól.)

II.
Corfa, 1S94. február hó 5-én.

Múltkori levelemben megígértem önöknek, hogy 
Corfuból irok; most tehát egy kis vihar után itt vol
nánk ebben a csuda szép görög paradicsomban. Midőn 
yachtunk a bűvös szigethez közel jutott, már reggel 
volt; én 7 órakor ébredtem fö l; hajónk még mindig 
himbáiodzott a zajgó tenger hullámain, a matrózok 
fürgén és zajtalanul végezték a reggeli munkát a fe
délzeten. A yacht naponkint meg lesz tisztogatva, 
sárga réz részei pedánsan kifényesítve, miáltal a hajó 
pompás uj színben tűnik föl. A hajó valamennyi 
tisztje, matróza és szolgája gumitalpú cipővel vannak 
ellátva, hogy ez által is zajtalanabbik végezhessék 
napi teendőjüket.

A reggeli rendesen 9 órakor történik, a mely tea, 
tojás, sódar, kétszer sül', vaj és cognacból áll. Ezen 
nem éppen megvetendő reggeli elfogyasztása után az 

; időt társalgással, a szemünk előtt elvonuló látványos
ságok élvezetével töltjük.

Délután két órakor van az ebéd ; ide irom hü- 
i ségesen, hogy miből áll ; Old-Schery-vel kezdjük, az- 
után egy hal és tojás fogás következik, ezt követi két 
húsétel, tészta és gyümölcs s végre különféle angol 
sajtok. Ebédünk fűszere : a fehér és bordeaux-i vörös 
bor és angol pezsgő.

A fekete kávét a födélzet felső szalonjában él
vezzük, megfelelő cognac és benedictinerrel, miközben 
a kényelmes kereveteken és pamlagokon kipihenjük 
napi fáradalmainkat.

E kellemes kis pihenés után rendesen a kártyá
hoz nyúlunk s társasjátékokkal Űzzük az időt. Este 
hat órakor mindenki a saját cellájába vonul vissza, az 
urak smockingot öltenek, a hölgyek ped'g diner 
toiliettet.

Az estebéd alatt az angol pezsgő megteszi ren
desen hatását; komoly és vig tosztokban nincs hiány, 
ezt már magyar természetünk úgy hozza magával. 
Szóba kerül a politika is, mi szerencsére nem okoz 
köztünk ellenségeskedést, mert valamennyien hívei 
vagyunk a kormány egyház politikájának. Midőn a 
politizálás hullámai elcsöndesülnek, a kártyához és zené
hez folyamodunk s mindenkor megtaláljuk bennük az 
élvezetet. Pont tizenegykor megyünk rendesen aludni, 
a mi a celláink kitűnő ágyain rendesen pompásan 
szokott sikerülni.

Az albán tengerpart, a mely mentén hajónk ha
ladt, nem nyújtott eleintén valami nagy élvezetet. 
Szürke szikiái, kopasz hegyláncai az egyformaság ér
zetét keltették a szemlélőben.

Ez az érzet azonban csakhamar átváltozik keb
lünkben, mert a tengerparti vidék annál inkább érde
kesebb, minél közelebb jutunk Gorfu szigetéhez. Itt 
már a hegyek valóságos óriásokká fejlődnek, csúcsaik 
jég és hóval boritvák. A Kiore hegy például 2018, a 
csika-atyahegy 2025 méter magasak. E hegyeket el
hagyva, csakhamar föltűnik a Gap Glossa és a ma
gas Monté Salvatore hegység a Corfu szigeten. A 
tengerből kiálló sziklára épített Tignoso világítótorony 
elhagyása után a Canal di Corfu-ba értünk. Corfu szi
gete hosszúkás s hátrafelé kiszélesedő alakzattal; a 
közepén az albán tengerparttal szemben van Corfu 
városa. A corfui csatornába érve, nem győztük eléggé 
csodálni a panoráma szépségét. Mintegy lebilincselve 
álltunk a fedélzeten. Az ember magát valamelyik 
svájci tavon képzeli. A vegetáció már a tavasz lehel
letét viseli, már zöldellik minden.

A kikötőbe érve, elővettük fényképészeti eszkö
zeinket s lefotografáltuk a gyönyörű fekvésű várost.

Fotográfiánk pompásan sikerült s mi valódi gyer
meki örömmel szemléltük azt.

Miránk magyarokra Corfu szigete annál nagyobb 
hatást tesz, mert tudjuk azt, hogy fólséges királynénk 
kedvenc tartózkodási helye. Minket minden fűszál ér
dekel. Előre is jelenthetem, hogy a legközelebbi postá
val igen érdekes dolgokat fogok közölhetni a bűvös 
szigetről. Isten önökkel, a legközelebbi viszontlátásra.



2 Í894. febroár 17.„Pécsi Újság*

Kérünk erélyes intézkedést!
A ki a célt akarja, annak akarnia kell az eszköz 

zöket is.
A gyümölcsfa-tenyésztésnél a végcél maga a gyü

mölcstermelés. Azért fáradunk és bajmolódunk, hogy 
a termés által munkánk jutalmát nyerjük. Ez azonban 
a számos eshetőségen kívül oly föltételeknek van alá
vetve. melyek közerővel és akarattal kell, hogy keresz
tül vitessenek.

Ilyen a többek közül a fák lehernyózása is.
Ha azt írtam volna soraim fölé, hogy a hernyó

zásról kívánok szólani. éppen elegendő lett volna arra, 
hogy azt olvasatlanul hagyják. Mert hát ki látta vagy 
hallotta azt, hogy a mai sikkes világban az ember 
ilyen ósdi dolgokkal foglalkozzék ? Azt tán jó magam 
is beismerem, hogy érdekesnek nem valami csalogató 
téma ; de másrészt meg arról is alaposan meg vagyok 
győződve, hogy hamarjában közhasznubb munkát alig 
végezhetnénk, mint midőn a fák hernyózására hívjuk 
fel a közfigyelmet s ajáljuk közgazdászatunk őreiül 
szerepelni hivatott intéző köröknek.

Az átalános közöny s vétkes gondatlanság hoz
zájárultak ahhoz, hogy e tekintetben a jól fölfogott 
saját érdek mellett is, a hatóságnak kell beavatkoznia. 
Az utolsó falusi bakter is tudja azt, hogy a hernyó a 
fának ellensége s mégis odáig engedik fejlődni a dol
got, hogy e védekezést hatóságilag kell elrendelni. Sok 
tekintetben még kiskorúak vagyunk s azt várjuk, hogy 
önérdekünket is mások védelmezzék. Még ez sem 
volna főbaj. csak aztán a „megvárom“-nak és „elren- 
delem“-nek legalább megvolna a kivántatos foganatja. 
A megye feje rendesen kiadja ugyan a jelszót s a fő- 
szolgabirák továbbítják is azt, sőt még biró uram is 
megteszi azt, hogy kidoboltatja a községben, miszerint 
a fákat igy meg amúgy meg kell a hernyóktól tisztí
tani. Hanem édes kevés az eredménye, mert tapaszta
latból tudja azt minden gazda, hogy a végrehajtást 
nem szokták ellenőrizni. A rendelet kiadásával a z ! 
egesz dolog egyúttal befejezést is nyert.

Pedig az ilynemű ellenőrzést igen egyszerű köny- í 
nyedségge! az úgynevezett járási faiskola-felügyelők j 
végezhetnék. Amúgy is évenkint kétszer meglátogatják 
járásuk községéit, figyelmüket erre is kiterjeszthetnék. 
Ha aztán egyik másik hanyag gazda elnyerné megér- 
demlett büntetését, nagyon hiszem hogy az ügy ez-! 
által egy kissé fontosabb színezetet nyerne. A példa 
fogékony szokott lenni!

Különös figyelmet érdemel azon körülmény, hogy 
a hernyózási rendelet most télen, nem pedig tavaszkor 
hirdettessék ki. A hernyózásra a tél is alkalmas idő 
(egy zordonabb napokat kivéve) s nem úgy mint a 
tavasz, a midőn rendesen a gazdának egyéb teendői 
is annyira összetorlódnak, hogy sokszor még jóakarat j 
mellett sem jut ideje gyümölcsösét rendbe hozni. Ilyen
kor azonban csupa unalomból is lehetne naponkint: 
néhány fát megtisztítani s tavaszra kelve erre sem j 
lenne többé gondunk.

Nem egyszer tapasztaltam azt is, hogy hernyó
zás alkalmával nagyon dívik félmunkát végezni. Saját 
szemeimmel láttam, hogy a hernyófészkeket nyeső 
ollóval levágták ugyan; de a mint a földre potytyan- 
tak, ott is maradtak fölszedetlenül. Ezt nevezem én j 
félmunkának! Mintha bizony az a dermedt állapotban ! 
levő és sodrott levelek közt vagy háló bölcsőben te
lelő apró hernyósereg a földön éppen úgy nem ébredne 
tavaszi életre, mint a kár csak a fán. Avagy van-e j 
olyan emberformába öltöztetett együgyüség, a ki be! 
ne látná azt, hogy az az ébredező hernyósereg nem 
marad ám a földön, hanem táplálékot keresve, fölszer-1 
gődik ismét a fákra, megtámadván ezeknek fakadó j 
rügyeit.

Csakis úgy van tehát teljes értelme a hernyózás
nak, ha a lenyesett hernyófészkeket az utolsó száraz 
sodrott levélig mindössze is gyűjtik és a tűzben meg
semmisítik.

Félmunka továbbá az is, ha az egyik gazda tel
jesíti a rendeletet, a másik meg oda se neki a mun
kának, hanem tétlenül elpipálgatja az egyik napot a 
másik után. Ez nem egyéb mint a rendszerető és 
szorgalmas embernek igazságtalan megkárosítása. Meg
károsítja őt a szomszédjának hanyagsága. Ha az a 
hernyósereg a hanyag gazda fáit lekoppasztoita, ko
rántsem jut eszébe idő előtt bebábuzni magát, hanem 
sarkalva az életföntartás ösztönétől, tovább megy ma
gának élelmet keresni. S az a szorgalmas kerttulajdo
nos egyik szép reggelen azon veszi észre magát, hogy 
gyümölcsfái — dacára a gondosan véghezvitt hernyó
zásnak —  rakva vannak e falánk állatok ezreivel. 
Mindez azt igazolja, hogy az ellenőrzött rendeletnek is 
csak úgy van gyakorlati haszna, ha azt mindenkire kö- 
telezőleg mondják ki s részrehajlás nélkül hajtják végre.

Végül pedig meg kell em ékeznem a gyümölcs- 
termelők legjobb barátairól —  az éneklő madársereg
ről. Nincs tan nagyobb hálátlanság, mint a mit ezekkel 
szemben elkövetnek az emberek. Azért, hogy ők ta
vasztól őszig megsemmisítik a hernyók minden fajtá
ját, ezért aztán hálából elpusztítják az emberek e ma
darak fészkeit, elszedik fiókáikat s nem egyszer lép
vesszőre kerülnek önmaguk is.

Ha a magyar törvény a gyümölcsőrök rémeit, a 
nyulakat oltalmába tudta venni s kemény szigorral 
bünteti a rendelet legcsekélyebb áthágását is ; miért 
nem részelteti ugyanabban a szegény madarakat is, a 
melyek pedig sokszorosan nagyobb jótevői az emberi
ségnek mint az említett fülesek, melyek mindenfelé csak 
kárt okoznak. Szép a privát paszszió s nem törünk

pálcát a sport fölött sem; de méltányos igazságot ké
rünk akkor, a midőn a nemzetgazdászaf egyik ágánalc 

; hasznos tényezőit a kímélet és oltalom védő szárnyaiba 
ajáljuk.

Baranya-Szabolcs.
L iebbald  Bén'.

HÍRROVATUNK.
Péor, febr. 16. I

— Kitüntetett pécsi származása orvos.
A magyar orvosok és természetvizsgálók vándorgyülé-1 
sének állandó központi bizottsága a temesvár-buziási i 
vándorgyűlés helyi bizottságának diját Buday Kálmán j 
dr.-nak, városunk szülöttének Ítélte oda, érdekes szak
munkájáért. Dr. Buday alig 30 éves és mint orvos 
már ma szaktekintély a kórbonctan terén. A bizottság J 
szerdai ülésén szóba került a p é c s i  v á n d o r g y ű 
l é s  is. mely ép oly érdekesnek, mint látogatottnak | 
ígérkezik.

—  A  Mecsek beíásitása régóta képezi gond- j 
ját a városnak. Sok költséges kísérlet hiúsult már meg 
a sziklás, kopár déli oldalon. Az erdőmester szakértők 
meghallgatását kérte, hogy az ő eddigi eljárása helyes I 
volt-e vagy sem. Ezek kijelentették, hogy azzal a költ-1 
séggel, ami eddig állt az erdőmester rendelkezésére, i 
csakugyan nem lehetett eredményt elérni. Ugyanők: | 
Illés nyug. erdőtanácsos és Zsűjj'a mérnök egyben1 
javaslatot is tettek a tanácsnak a befásitásra vonatko
zólag. E javaslatot és az erdőmesternek a használandó [ 
fanemekre vonatkozó javaslatát az erdőfölügyelő pár- j 
tolólag terjesztette föl a földmivelésügyi miniszterhez. 
Addig is azonban, mig ez onnar. visszaérkezik, a be- j 
fásítást ezen javaslatokban foglalt terv szerint fogják! 
eszközölni.

Hiányzó iskolakötelesek A városnál 21% 
differenciát talált a tanfölügvelő a népszámlálási ada
tok és az iskolakötelesek városi összeírása között. A j 
megyében meg 7%-tól 64—60°/0,-ig változik egyesi 
községekben a különbség a népszámlálás adatai és az i 
iskolakötelesek összeírása között. A pótlás végett vissza- í 
küldött összeirási ivek többnyire azzal a megjegyzés-; 
sel kerültek vissza a tanfölügyeiőséghez, hogy az 
összeírás helyes volt, hanem a népszámlálás adatai 
hamisak. Ezeket t. i. csak fölületes bemondás alapján | 
jegyzik föl szintén csak úgy felületesen.

— A  salgótarjáni kőszénbánya részvény
társaság, mint a „Pester Correspondenz" kiemeli,— ! 
a lefolyt üzletévben óriási eredményt ért e l; tiszta | 
nyeresége 1.262,283 frt, úgy hogy az összes alapok 
bőséges dotálása után nemcsak 28 frt osztalékot fizet, j 
hanem részvényenkint még 20 frt tőkevisszafizetést is ' 
nyújt részvényeseinek. Ez a minta-iparvállalat rövid j 
idő múlva az egész, eredetileg befizetett alaptőkét j 
vissza fogja adni részvényeseinek és azután úgyszólván j 
puszta hálából a bizalmukért igen tekintélyes évi jöve
delmeket juttatni. E mellett a társaság termékei egyre i 
számosabb piacokat hódítanak. Nem csoda, mert a 
kormány mindent megtesz e kőszénbányának fölvirá-, 
goztatása érdekében.

—  A  városok egészségügye a Budapesten 
szeptember 1-től 9-ig tartandó Vili. nemzetközi dermo- 
grafiai kongressuson több szakosztályban gyakorlati i 
részletekig kerül megvitatás alá. E kongresszusra most 
az elnökség meghívta a városok hatóságát is, hogy i 
azok, kik egész életüket a municipális ügyeknek szén-} 
telik, kik közegészségi ügyekben gyakran a legbonvo- j 
lultabb kérdésekben hivatvák tanácsot adni, ebbeli' 
tapasztalataikat a kongresszuson érvényesítsék a közjó j 
érdekében.

—  A z  idegen sör megadózása. Az idegen j 
sörre hektoliterenként kivetett 3 frt városi pótadót a I 
minisztérium nem engedélyezte. Mivel azonban indo- ■ 
kolása téves alapon áll, új fölterjesztés megy ez ügy
ben a törvényhatóságtól.

— U j szemetes határok. A megszokott fél
intézkedéseknek az a sorsuk, hogy nagy idő után 
mégis csak kiegészülnek végleges intézkedéssé. Mikor 
a köztisztaságról szóló szabályrendeletet megalkották 
és a szemetet a házakból a város kocsijai szállították 
ki, a világért sem használták föl az e tekintetben is 
nálunk sokkal előrébb haladott városok praktikus in
tézkedéseit, hanem elnyomorogtak máig azokkal az 
otromba nyitott társzekerekkel, melyek több szemetet 
csináltak az utcákon végig, mint amennyit kivittek, s 
több porral töltötték meg a levegőt, mint a király utcai 
aszfaltot esténként végigsöprő asszonyi sleppek. Most 
végre a gazdasági választmány magáévá téve Littke 
Józsefnek a közgyűlésen tett indítványát, háztetőalaku 
födéllel ellátott szemetes kocsikat csináltat. Ezt ugyan 
tiz évvel ezelőtt is megtehették volna, mert Budapest 
már harminc év  óta födött kocsikban hordatja a 
szemetjét.

—  Női kalapok alumíniumból. Hölgyeink
nek nem kell a jövő tavaszi kalapdivat miatt aggód- 
niok. Egy francia föltaláló szabadalmat kapott alumi-

i niumból készült női kalapokra. E  könnyű anyag a 
| divatáru-gyártók, a morchande des modes-ok —  ezúttal 
I mülakatosok —  fantáziájának a legtágasabb teret 
1 nyitja meg. A lehető legrövidebb idő alatt is változtat
hatják a divatot az alumínium-kalapoknál, mert a már j 
ódonná vált két hetes divatu kalapot, mint ócska-vasat 
egyszerűen becserélik s kevés ráfizetéssel uj faijont 
rendelhetnek- A kalapgyártók pedig a régi masszát j 
beolvasztják s uj alakban, uj szépségben bocsájtják j 
ismét kereskedésbe. Óh te dicső XIX. század vége ! '

— Készül a város vagyonleltára. A sokat 
hangoztatott újra összeállítására a város vagyonleltárá
nak folyamatban van. Herbert János gazdasági tanács-

! nők elnöklete alatt a pénzügyi bizottságból Phpp Jó
zsef és Hártl Ferenc, a gazdasági választmányból 
Nagy Gadó József és Tamássy Ferenc bizottsági- tagok 
küldettek ki a városi bel- és kültelkek s egyéb gazda
sági- vagyon fölbeoslésére.

— Fanatizmus a hazafiasságban. Panasz - 
I kodhatunk-e meg a fölött, hogy nemzetünk apostolai 
I nem hazafias szellemben nevelik gyermekeinket. —
■ Egy helybeli leányiskolában a tanítónő megtiltotta nö- 
. vendékeinek a Hardtmuth-féle ceruzának, mint kül- 
I földi gyártmánynak, használatát. Azt mondván : , Ma
gyar intézetben talán nem engedhetem meg, hogy 
magyar honleányok külföldi ceruzákkal írjanak. Ez 
határozottan hazafiatlanság volna. Ezután csak magyar 

[gyártmányú ceruzát használjanak." Édes hazánk Ma
gyarország, a ceruzák fogják neked egy jövendő bol
dogabb korszaknak alapját megvetni.

—  Képviselőtestületi ülés Mohácson. A 
mohácsi nagyközségi képviselőtestület f. hó 14-én — 
mint lapvtnknak Mohácsról Írják — rendkívüli közülést 
tartott, melynek tárgyát az állandó úrbéri választmány
ban való képviseltetés és a belügyminiszter által eltil
tott áilatvásár képezte. Mindkét tárgy fölött élénk vita 
fo ly t; az elsőnél, mert a képviselők egy része azt 
kívánta, hogy az úrbéri terület ne a képviselőtestület 
által kezeltessék, hanem adassék egy alakítandó köz
birtokosság kezébe. Hosszas vita után bizottság külde
tett ki Jágics József, Visy Lajos és Stajevics János 
képviselők személyében, akiknek föladata leend e tár
gyat tanulmányozni és erre alapított jelentésüket a 
képviselőtestület elé terjeszteni. Az állatvásár megtart- 
hatása érdekében elhatároztatott, hogy az eddigi vásár
tér egy része állandó ál.atvásártérré alakíttassák és 
mert a miniszteri rendeletnek a közel napokban tar
tandó országos vásár miatt mindenben elég nem tehető, 
egyelőre csak a legszükségesebb munkálatokat veszik 
foganatba.

—  Gyilkosság. Kaposvárról Írják lapunknak, 
hogy ott nagy izgatottságot okoz a Somogyi Sándor 
tekintélyes kereskedőn elkövetett gyilkosság. Somogyi 
a regálebérletnek volt egyik albérlője, és Kaposvárott 
közszeretetnek örvendett. Szerdán este a főutcában 
levő ajtaján kopogtak, és mikor kisietve, kérdezte, ki 
keresi, a kérdezett késsel Somogyi mellébe szúrt, ki 
összeesett és szörnyethalt. A gyilkos, ki kőmiveslegény, 
tettét állítólag bosszúból követte el. A meggyilkoltnak 
bátyja Sohr Hermann, Eszéken lisztkereskedő.

Öngyilkos csizmadia. Tegnap délután 
6 óratájban Sebőn foltozó csizmadiát fölakasztva találta 
a felesége a szoba ajtajának sarkán. A beteges mes
terember nagy nyomorúságban élt feleségével és sok 
gyerekével. Utóbbi időben már dolgozni se tudott s az 
asszony csekély keresményére voltak utalva.

—  A  hadmentesek figyelmébe. Akik a ka
tonai szolgálat alól fölmentve a hadmentességi dij fize
tésének kötelezettsége alatt állanak, kötelesek e hó 
végéig a városi pénztárhivatalnál kapható bevallási 
íven magukat bejegyezni. Aki ezt a bevallást elmu
lasztja, érzékeny pénzbüntetést *esz kénytelen elviselni.

— Másfél év után k iderített gyilkos. 
Mohácsról Írják a ..Pécsi Ujság“ -nak Schipfert Henrik 
maissi lakost 1892. év szept. 11-én éjjelén, mikor a 
szőllejében egy fán elbújva, a répaültetvér.yt dézsmáló 
tolvajra lesett, a tetten ért tolvaj a fáról lelőtte. Schip- 
pert halálos ágyán Puaics Tácó maissi lakos, akkor 
volt szőlőcsőszt jelölte meg gyilkosaként, a vallomá
sára meg is esküdött. Puzics elfogatott és a kir. tör
vényszék, úgy a kir. ítélőtábla is 12 évi /egyházra 
ítélte, de a kir. curia bizonyítékok hiányában Jelmen
tette. Puzics azóta a csendőrség folytonos felügyelete 
alatt állt, mely a napokban elfogta, amint engedély 
nélkül fegyvert tartott. Sarokba szorittatván, bevallotta, 
hogy Schippertet tényleg ő lőtte le annak idején, de a 
fegyvert, amelylyel a tettet elkövette, akkor nem ta
láltak meg nála, mert azt a felesége, mig a lakását 
motozták, a háza nádfödele alá rejtette. Találtak nála 
ugyan másik fegyvert is, de abból töltés nem hiányzott. 
A most tőle elkobzott fegyver ugyanaz, amelyikkel 
Schippertet lelőtte. A gyilkos, ki- tettét töredelmesen s 
minden részleteiben bevallotta, a  mohácsi járásbíró
sághoz kísértetett át.

— Pécs legöregebb asszonya A városi fő
orvos havi jelentésének mindegyikében megolvashatja 
a közönség, hogy a legmagasabb kort azon hóban 
egy özvegy magánzónő érte el. Alig volt rá eset, hogy 
a legmagasabb kor dicsőségét az özvegy magánzónők 
elől valami nős férfi kaparintaná el. De ilyen legma
gasabb korú özvegy magánzónőről már régen szólt a 
főorvos jelentése, mint a milyenről az a február havi 
fog szólani. Ma reggel hat órakor ugyanis elhalt Pé
csett özv. Császár Józsefné született Szőlősi Ilona, a 
ki 105 ével élt meg özvegyi magányában. E magas 
kort ért nő temetése holnap, szombaton délután megy 
végbe.

—  A  pécsi izr. n öegyle i febr. 15-én tartotta 
rendes választm. ülését, melyen Böhnt Emi! úr, mint 
a rendező bizottság megbízottja bemutatja a febr. 10. 
megtartatot táncestély jövedelmi kimutatását. A vá
lasztmány a jelentést örvendetesen tudomásul vette, 
egyben hálás köszönetét mond a rendező bizottságban 
a műkedvelő előadáson résztvett szereplőknek a lég- 
szesztársualat igazgatóságának, a sajtónak, s mind
azoknak, kik az ünnepély sikeréhez hozzájárultak.

—  A  pécsi tánc dicsősége A magyaror
szági tánclanitók egyesületének szerdán délelőtt Her- 
zenberger j.écsi táncmester elnöklete alatt rendkívüli
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közgyűlése volt. Láng Gyula fővárosi ügyvéd, az egye
sület titkára előadta jelentésében, hogy Mazzantini el
nök még a múlt nyáron lemondott az elnökségről. A 
gyűlés egy három tagú bizottságot küldött ki a vé
gett, hogy Mazzatininek az egyesület vezetésében tanú
sított buzgalmáért köszönetét mondjon. A pénztári 
jelentés meghallgatása után az alapszabályok módosí
tását vették tárgyalás alá. A gyűlés legzajosabb része 
az uj tisztikar megválasztása volt. Hosszabb vita után 
megválasztották elnökül Herzcnberger József pécsi 
táncmestert, alelnöknek pedig Róka Gyula és Bajlossy 
Gyula főv. táncmestereket. Hercenberger elnökké való 
megválasztásával a pécsi táncnak szerzett elismerést.

— Orosz tábornok elismerése a vidéki 
sajtónak. Pétervárról Írják, hogy Kocsis volt szárá- 
tovi kormányzó és jelenlegi dandárparancsnok levelet irt 
az ő 25 évi jubileuma alkalmából egy szárátovi hirlap- 
iróhoz, a melyben a következő figyelemre méltó rész
letek fordulnak elő : „A  vidéki sajtó nehéz visszonyok- 
kal küzd, de a szárátovi sajtó ezért tiszteletet és elis
merést tudott magának kivívni. A mikor Szárátovban 
kormányzó voltam, figyelemmel kísértem az ottani 
lapokat és a lapok nekem nagyon hasznosak voltak. 
Épen itt, ahol most vagyok, érezzük a teljes hiányát 
a jó sajtónak, a melynek hiánya kiszámithatlan káro
kat idéz elő. Sok bűnt meggátol a sajtó, sok vagyon 
elpusztult azért, mert nincs sajtó a vidéken.*' Ha már 
Oroszországban elismerik a vidéki sajtó jelentőségét, 
—  akkor az elismerés soká már Magyarországon 
sem késhetik.

—  K ü lön ös fo rm á ja  a  boszunak. Misleny- 
ben Nagy Pál József, a ki különben —  a csend
őrök fekete könyve szerint —  közveszélyes egyéniség, 
a minap úgy okozott kárt öreg Péter Mihály gazdá
nak. kivel ellenséges viszonyban áll, hogy éjjel 2 ura
kor bement ennek az istállójába és a Péter Mihály 
200 forintos lovának az első jobb lábát késsel meg
vágta. A ló természetesen alkalmatlanná lett minden 
munkára. A csendőrség följelentette Pál Józsefet a fő- 
szolgabiróságnak.

—  A p ró  h írek  a  tá vo lbó l. Erzsébet királyné 
„Greif" yachtján Spanyolország keleti felvidékére uta
zott. .4 király Kolozs és Temesmegye tanfölügyelőjének 
és Mártonffy közp. tanfelügyelőnek a királyi tanácsosi 
címet adományozta. —  Munkácsynak az uj országház 
részére készített nagy falfestménye „Honfoglalás" Bu
dapestre érkezett és a múzeumban lesz kiállítva. — 
San-Franciskóban az állatseregletben 3 oroszlán szét
tépte Thiemann Károly oroszlán szeliditőt. —  Chiká- 
góban a kiállítás bezárása által 175.000 ember vesz
tette el kenyerét, hogy sok elegáns urat lehet mint 
kanális tisztogatót látni. —  Udine mellett egy faluban 
elfogták Sabbotigh András 75 éves embert, ki hamis 
osztrák-magyar ötvenesek gyártásával foglalkozott. — 
Biilov János, hírneves karmester és zeneátirö Kairóban 
szivszélhüdésben meghalt. —  Bölcske faluban Tolna
megyében Klárik György parasztlegényt megölték, 
mert egyik társát pofon verte. —  Braun Mihály egy
éves önkéntest, ki Pécskán több betörést követett el, 
3 évi jegyházra Ítélte katonai hatósága.

1894. február 17.

SPORT.
— A  . Pécsi kerékpár-egyesület értesí

tő je" címmel a P. K. E. titkárai : Bolgár Tivadar és 
ifjú Bedö Imre havi folyóiratot szerkesztenek. Az első 
szám a napokban jelent meg igazán sokat fölölelő 
tartalommal. Van benne a sportüzésre buzdító s ta
nácsokkal szolgáló első cikk Kiss József alelnök tol
lából, cikk a kerékpárosok szövetségéről, beszámolás 
a P. K. E. múlt évi működéséről, a P. K. E. jövő 
évidija és időversenyeinek föltételei, van benne kirán
dulási- és versenynaptár, választmányi határozatok ki
vonata, egy sereg mindenféle sport-hir, mindenféle 
egyesületi értesítés, sőt végül még szerkesztői üzene
tek is. Az értesítőből kiveszszük a következőket : K i
rándulások lesznek: február 18-án (vasárnap) reggel 
9 órakor Siklósra, d. u. 2 órakor vissza ; d. u. ®A»2 
órakor Szalántára és vissza; 25-én reggel 8 órakor 
Szigetvárra, d. u. 2 órakor vissza; d. u. 2 órakor 
Szt.-Lőrincre és vissza; március 4-én reggel 9 órakor 
Sásdra, d. u. 2 órakor vissza; d. u. 3/«2 órakor Mán- 
fára és vissza. Indulás mindenkor a Bedő kávéházból. 
A P. K. E. választmánya kapitányokul újabban Kiss 
Ernőt és ifj. Bedő Imrét választotta meg. A P. K. E. 
febr. 17-én tartja ez évi első klubvacsoráját a „Hattyú" 
ebédlő termében. A családias társasvacsorán vendége
ket szívesen látnak. Ezen estélyen osztják ki a dij- 
verseny-érmeket is a nyertesek között.

T Á V IR A T A IN K .

A  p o lgá ri h áza sság i javas lat.
Budapest, február 16. (Eredeti távirat.) 

Az ellenzéki Eötvös frakció egyhangúlag 
elhatározta, hogy a polgári házasságról szóló 
törvényjavaslatot a részletes tárgyalás alapjául 
elfogadja. Erreth János pécsi képviselő, ki 
a nemzeti párt klubjának tagja, a polgári há
zasságról szóló javaslati mellett fog sza
vazni.

A z  á llam i an y ak ö n y vek . .
Budapest, február 16. (Eredeti távirat.) 

Az igazságügyi bizottság tegnapi ülésében az 
anyakönyvek államosításáról szóló törvény

javaslatot egyhangúlag elfogadta a rész
letes tárgyalás alapjául.

S ze rb ia  k riz ise .
Béos, február 16. (A „Pécsi Újság" ere

deti távirata.) A „Politische Correspondenz" 
az itteni szerb megbízott Simics miniszter
elnök megbízásából valótlanoknak jelenti 
ki valamennyi a szerb diplomatiai karban 
várható változásokról szóló híresztelé
seket.

Köln, február 16. (A „Pécsi Újság" ere-‘ 
deti távirata.) Belgrádi hirek közel idő múlva 
krízist helyeznek kilátásba. Milán kény
telen lesz a kormányzást újólag kezébe 
venni, h og y  a  d in a s z tiá t  a z  o roszok k a l s zöve t
kezett ra d ik á l is o k  ellenében m egm entse .

Belgrád, február 16. (A „Pécsi Újság" 
eredeti távirata.) Karagyorgyevics trónkövetelő 
három ügynöke jelent meg Belgrádban, kik
nek itt tartózkodása politikai körökben nagy 
aggodalmat kelt. A  legközelebbi napokban 
Szerbia sorsára döntő' befolyású nagy  
meglepetésektől tartanak.

E ö tvö s -S ze n tiv á n y i ügy .
Budapest, febr. 16. (Eredeti távirat.) Szentiványi 

j ugyanazon ürügy alatt vonta ki magát az Eötvös 
Károlynak elégtételadása alól mint Ivánka, állítva,! 
hogy Eötvösnek elintézetlen ügyei vannak és ezen 
kivonáshoz hozzájárulnak a nemzeti kaszinó 
tagja i, mikor a kaszinó álláspontja tudvalevőleg az, 1 
hogy ha a sértő fel kihivatik, teltetienül 
megadandó az elégtétel

U j részvén y ek .
Budapest, tebr. 16. (Eredeti távirat.) A jövő 

héten a budapesti börzén a magyar villamossági 
részvénytársaság részvényei bevezettetnek.

W e k e r le  Becsben .
Budapest, február 16. (A Budap. Corr. < 

j távirata a „Pécsi Ujság“-nak.) Wekerle 
miniszterelnök ma Bécsbe utazott. Az ultra- 
montán sajtó, mint utolsó reménysugárt és 

j biztatást akként szeretné föltüntetni ezen utazást, 
Ihogy Wekerlének k ü lön ös  je le n te m  v a ló ja  v o ln a  
j a  k irá ly n a k  Apponyi indítványa tárgyában. 
Pedig ez roppant csalódás. Apponyi köpe
nye^ forgatása még beszéd tárgyát sem 
képezte. Wekerle azért utazott Bécsbe, hogy 
| a királynak egyrészt folyó ügyekről tegyen. 
jelentést, mielőtt a király Meatonebe utazik, 
másrészt pedig, hogy Plenerrel, az osztrák 
pénzügyminiszterrel tárgyaljon azon ja
vaslatok megállapításáról, melyek a jövő héten 
a törvényhozás elé terjesztetnek 200 millió 
államjegy bevonását illetőleg.
Tüntetés az egyh ázpo litika  m ellett.

Budapest, február 16. (A  „Pécsi Újság" ere
deti távirata.) A Kis-Kún Laczházán f. hó 12-én tar- ■ 
tott nagy népgyülés megbízásából ma egy 25 tagú : 
küldöttség jött Budapestre, hogy a népgyülés határo
zatát magában foglaló jegyzőkönyv egy példányát a j 
miniszterelnöknek, más példányát a kerület képviselő- I 
jének átnyújtsa. Először Földváry Miklós képviselőt I 
kereste föl a küldöttség, hol Galambos Antal főjegyző 
lelkes beszédben fejtette ki az okokat, melyek a lacz- 
házi —  többnyire függetlenségi párti —  választókat 
arra bírták, hogy a kormány liberális egyházpolitiká
ját helyeseljék s ezért neki bizalmat és köszönetét sza
vazzanak. A képviselő válasza után a küldöttség a 
miniszterelnökhöz ment, ki délben 12 órakor a minisz
terelnöki palota dísztermében fogadta a küldöttséget. 
Lelkes éljenzés fogadta a belépő miniszterelnököt, ki I 
dr. Kőváry László szép beszédjére igen szívélyes vá-1 
laszt adott, majd Földváry bemutatván a küldöttség j 
tagjait, ezek mindegyikét kézszoritással és megszólítással 
tüntette ki s erre a fogadtatás véget ért s a küldött
ség Wekerlét újólag lelkesen éljenezve távozott a mi- j 
niszterelnöki palotából.

Győr, február 15 (Eredeti távirat.) A győri j 
szabadelvű párt 300-as nagybizottsága d. e. 11 órakor ] 
tartotta gyűlését Francsics Norbert kilépése tárgyában.! 
A választók száma meghaladta az ezret. Dr. Kautz I 
Gusztáv pártelnök sajnálattal emlékezett meg képvise
lőjük kilépéséről és nagy tetszés mellett fejtegette az j 
egyházpolitikai reformok államjogi fontosságát. A ho- j 
zott határozati javaslat kínos megütközését fejezte ki a 
kilépés fölött és rendületlen ragaszkodását jelenti a ( 
kormány egyházpolitikai programmjához, melynek I 
mielőbbi megvalósulását óhajtja. Schodl József főszám- 

| vevő katholikus érzelmeire hivatkozva ellene akart

szólni a határozatnak, de az elnök kijelenté, hogy itt 
nem katholikusok, hanem szabad választó polgárok 
gyűltek össze és a ki a gyűlés határozataival nincs 
megelégedve, az indítson ellen mozgat mát, szavazhat 
bizalmat Francsicsnak, de ezt soha sem teheti úgy, 
mint a szabadelvü-párt tagja. A március 4-iki orszá
gos liberális nagygyűlésen számosán fognak Győrből 
megjelenni.

Tüntetés L u k ác s iu  m ellett.
K o lo zs vá r , február 16. (Eredeti távirat.) Óriási 

fölháborodást keltett, hogy Lukácsiu Lászlót, a hírhedt 
agitátort, ki a tegnap éjjeli gyorsvonattal ide érkezett, 
a pályaháznál tüntetéssel fogadták. Koroján ügyvéd 
és Podoba Vazul pap vezetése alatt mintegy 25 fa la i 
oláh várta Lukácsiul, zajosan éljenezve. Egyikük be
szédet mondott, mire Lukácsiu válaszolt, ki azután a 
vezetőkkel összecsókolódzott, mig az ifjak oláh dalt 
énekeltek. Délben Koroján Lukácsiu tiszteletére ebédet 
adott.

A  k irá ly  unokája .
Bécs febr. 16. (Eredeti távirat.) ő  felsége 

Seefried báró hadnagyot ma délelőtt, Seefried bárónőt 
délután fogadta kihalgatáson.

S zéch en y i g r ó f  tiltakozása.
Bécs, február 16. (A „Pester Correspondenz" 

távirata.) Széchenyi gróf föudvarnagy Magyarország
ból ide megérkezett. Hazájában kizárólag magán, sze
mélyes ügyek miatt tartozkodotl. Ez a magyar mágnás 
és udvari méltóságviselő határozottan tiltakozik a fö l
tevés ellen, hogy ő, ámbár konzervatív és jámbor hivő, 
a magyarországi egyházpolitikai mozgalom körül, mint 
„vezér" vagy „agitátor" szerepet játszana.

E lfo go tt  n ih ilisták .
Varsó, február 16. (A „Pécsi Újság" eredeti 

távirata.) A rendőrség nagyszabású nihilista összees
küvésnek jött a nyomára. Tegnap újólag sok magas 
állású egyén tartóztattatott le

Tegnap éjjel a rendőrség két lelkészt fogott 
el azon gyanú terhe alatt, hogy a lengyeleket 
lázadásra akarták bírni. A lelkészeket a rend
őrök megkötözték és börtönbe vetették. Az izgatottság 
a nép között nagy.

A p á ris i bom bam erénylet.
London, febr. 16. (A  „Pester Correspondenz" 

távirata.) A Scotlandyardi külön detektívek megálla
pították, hogy a párisi Terminus hotelbe elkövetett 
anarchista merénylet tettese Emil Henry a múlt hóban 
még Londonban tartózkodott és mint veszedelmes 

jegyén megfigyelés alatt volt. Londonban több anar
chistát elfogtak, amire a bírói parancs már ki volt 
eszközölve. H. H. Asquith belügyminiszter a rendőr
ség szuperintendense által erről jelentést tétetett ma
gának. Több liberális képviselő értekezletet hivott 
össze egy bili megbeszélése végett a hivatásszerű bű
nös szervezkedések ellen. Asquith miniszter kijelentette, 
hogy uj törvény nélkül nem akadályozhatja meg 

j anarchista bűntények elkövetésére felhívó nyomtat- 
jványok előállítását.

Paris, február 16. (Eredeti távirat.) Henry, a 
Terminus kávéházba elkövetett bombamerénylet tettese 

| kitűnő családhoz tartozik.
Berlin, február 16. (Eredeti távirat.) Az itteni 

büntető kamara tegnap W  i e s e nevű lakatossegédet, 
ki több gyülekezetben helyeselte a bombamerény
ieteket. két havi fogházra, Pavlovics Pál sod- 
ronycsinálót, hi hasonlókép a vagyoni osztályok ellen 
izgatott, három havi börtönre Ítélte.

A  ném et katonaság  fö ls ze re lé se .
Berlin, febr. 16. (Eredeti távirat.) A képviselőház 

költségvetési bizottságában a hadügyminiszter a had
ügyi költségvetés tárgyalásánál közölte, hogy a császár 
nyolc nappál ezelőtt jóváhagyta azt a törvényjavas
latot, melynek intézkedései szerint a gyalogság föl
szerelése ezentúl 13— 14 fonttal könnyebb lesz.

K e re sk e d e lm i sze rződések .
Szt.-Pétervar. február 16. A „Pester Corr." 

távirata. Németország és Ausztria határán, tekintettel 
arra, hogy a kereskedelmi szerződések mind a két bi
rodalommal valószínűleg nem sokára létrejönnek, a 
vámcsapatot tetemesen megerősítik. A fegyveres erő 
szaporításáról a határon egyátalán nincs szó.

J ó sz iv so rs je g y  húzása.
Budapest, február 16. (A  „Pécsi Újság" eredeti 

tárvirata.) A tegnapi Jószivsorsjegy húzásánál a főnye
remény az 1012 sorozat 24. számára esett.

S zabad láb ra  he lyezett b an kár.
Paris, február 16. ^Eredeti távirat.) Soubeyrau 

bárót, kit különböző rendetlenségen és nagy bank- 
vagyon eltűnése miatt elfogtak, tegnap este kaució 
mellett szabadlábra helyezték.

A  fra n c iá k  Szudánban .
Paris. febr. 16. (Eredeti távirat.) A miniszter- 

tanács mai határozata szerint az idegen légió két 
százada Szudánba indul.

A  hivatalos árfolyamok jelzése lapunk 
zártá ig  nem érkezett meg.
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Ig en  fon to s  ta lá lm án y !

Baranyamegyei Hitelintézet mint részvénytársaság
B A N K -  é s  V Á L T Ó -Ü Z L E T E

______________________IKZira,ly-utca F É O S E T T ,  IEZirály-utca.____________________

Elfogad beté tek et folyó számlákra és betétkönyvekre «4" o kamatozással. — E lő le g e t  nyújt értékpapírokra, vidéki 
takarékpénztári részvényekre, vesz és elad mindennemű éPtékpapÍPt és tőzsd em ü ve le tek e t  közvetít úgy a buda
pesti, mint a bécsi tőzsdén, vesz és elad u ta lván y ok at minden kereskedelmi piacra. — V á ltó k a t  méltányos feltételek 
mellett leszámítol.

=  í g é r v é n y e k  m i n d e n  h n  z á s h o z .  =

A  pécsi kir. tábla értesítője.
Kifüggesztett ügyek.

I. po lg . tanács.
V. Tolttay Antal.

153. özv. Tóth Iné. —  Tóth S. és t. ingatl. bírt.
228. Tislér F. — Domsa Gy. kötelezvény érvényt.
266. Bunezon F. s. t. —  Bunezon I. s. t. végrend. 

érvényt.
382. Steiner F. — Frank S. és t. 31 frt 09 kr.
385. Svelecz M. s. t. —  Takais I. s. t. ingatl. tjoga. 
468. Zalamegye árvaszéke. —  Medved I. gondnokság

alá hely.
500. Lauli Fridrik —  kk. Lauli 1. 150 frt.
501. Lauli Fridrik —  kk. Lauli I. 285 frt.
510. Schvarcz & Tauber —  Kohn A. 3804 frt.
538. Ifj. Benke F. s. t. —  Hohenlohe Schilling Fürst 

herczegnő ingatlan birt.
722. Bux I. —  Nagy J. 100 frt.

V. D r. Dacmpf Sándor.
124. Tóth I. és t. — Kovács I. és t. ingatl. tjoga.
125. Kis felső K. és t. — Lancsák 1. és t. örökös, j
221. Hertelendy B. — Magyar L. és t. 1000 frt.
222. Hakker Gy. —  Habjanecz M. ingatl. tjoga.
223. Palkó K. —  Szabó I. s neje ingatl. birtoka.
265. Zakál Gy. —  ifj. Balassa I. 66 frt 60 kr.
502. Trommer A. Hermann —  Márffy E. 840 frt. j 
705. Jergler I. — Lakos A. s neje végrh.
714. Schmidt A. —  Dr. Tárnái K. ügyvédi panasz.
715. Dr. Nick A. —  Münster I. végrh.
721. A bécsi Creditorenverein. —  Obetko K. s. 1.1 

végrh.
II. po lg . tanács.

V. Kisfaludy Imre.
98. Manck M. — Kámpfner M. váló.

115. Vargha Zs. —  Domóczi Gy. váló;
156. Kehr E. —  Lnidhemier I. váló.
157. néhai Bognár I. hagy.
267. Preusz A. — Láng K. házasság felbont.
269. Özv. Sabján Jné. — Sabján P. s. t. özvegyi jog. I 
318. Radánovits A. —  Sallai I. váló:
386. Taubert I. —  Banuvicz E. váló.
388. Király A. s. t. —  Kiráiy P. és t. felhívási.
393. Szekler M. — Magyari P. váló.

111.
167. Mátés B. — Császár I. apaság megállapítása. 
187. Vunschekkapelle R. — Gr. Somsich' 1. 219 frt 

16 kr.
4621. Lipokatits I. s. t. —  Lipokatits M. s. t. örökö

södés.
4841. Zsmics K. s. t. —  Smolcz E. s. t. örökösödés.

V. Pilch Antal.
116. Berek E. —  Berek E. örökség.
133. Özv. Hofbauer M. — Hofbauer S. s. t. szerz. 

érvényt.
225. Szabó I. s. t. —  Özv. Kuzma Fné öröks.
262. Gy. Monosi A. s. t. —  Csordás P. s. t. öröks. 
286. Nagy I —  Venszky P. 610 frt 16 kr.
296. Bekker Zs. s. t. —  Szabó E. s. t. ingatl. tjoga. 
391. Koakán I. s t. — Vulják I. s. t. ingatl. birt.
428. ifj. Ferencz I. —  Tóth 1. s. t. ingatl. tjoga.
429. A közalap kir. ügyigazg. —  Dráva Keresztúr 

község ingatl. tjoga.
V. Töltössy Béla.

270. Busák I. s. t. —  Busák K. ingatl. tjoga.
298. Özv. M. Magyar Iné. —  Kis P. s. t. ingatl. 

tjoga.
320. Veidling I. —  ifj. Off I. s. t. ingatl. tjoga.
380. Vetsz M. —  Eckstein I. 620 frt.
383. Csordás P. —  Gasparics I. vagyon koz. meg

szűnt.
677. Orosz E. —  Kovács I. 1491 frt.

I I I .
493. őr. Samoczi M. —  Samoczi I. 145 frt 70 kr. 
516- Pécsi takptár —  Zsifkovits I. s. t. 1020 frt.
581. Lukacsevits M. —  Pajtorris Gy. som. visszahely. 
686. Barics Mné. —  Blazsenesics A. som. visszahely. 
768. Benyovszky L. —  Radinszky V. haszonbérlet 

megszűnt.
Bttntetö tanács.

V. Pttlcz Imre.
278. Lovas L. s. t. lopás.
428. Bogati I. s. t. lopás.

I I I .
370. Árvái Iné. rágalm.

V. Babits Mihály.
274. Horváth Csusér I. szánd, emberölés.

I I I .
394. Acsádi P. sikk.
396. Kremer Mné. s. t. s. >

Fazekas Iné s. t. s. t. s.
Túrós Gy. s. t. s.
Német I. s. t. s. t. s.

V. Bocz A la jos.
Zadravetz M. k. t. s. 
ifj. Peti I. s. t. becs. sért.
Berta I. becs. sért.
Szabó I. becs. sért.
Vas P. k. t. s.
Tisler I. k. t. s.
Krausz A. becs. sért.
Hermann S. s. t. becs. sért.
Bozidi I. s. t. k. t. s.
Nagy I. (felső) k. t. s.
Kopcsinni K. becs. sért.
Pauker Ané k. t. s.
Toll Pné és t. becs. sért.
Leinsieder I. lopás.
Krausz Gy. s. t. lopás.
Gondos I. s. t. lopás.
Korcsmár I. közveszélyü cselekm.
Beda 1. magánlak sértés.

I I I .
Metzger I. s. t. kihágás.
Csokona I. s. t. rágalm.
Ambrusift Fné lopás.
Busák I. s. t. lopás.
Dr. Toldi Béla becs. sért.
Kovács I. rágalm.

V. Váry Gyula.
Molnár Vné s. t. csalás.
Petterdi I. hamis vád.
Fehér I. s. t. lopás.
Buhgaber Iné emberölés.
Heberkorn M. hamis eskü.
Vojcsik I. s. t. szánd, emberölés kisér.
Fodor Mné —  gyermekülés.
ifj. Szili M. —  szánd, emberölés.

I I I .
Borcsek I. s. t. lopás.
Huszár I. s. t. lopás.
Jakab I. s. t. lopás.
Baski M. s. t. lopás.
Németh M. lopás 
Pali A. lopás.

L E N K E I  L A J O S .
Kiadótulajdonosok :

F e ile r M ihály  és L en k e i La jos.
Pécsi lyccumi könyvnyomda (Peder Mihály) nyomása. 1894.

Kitüntetve : Pécs 1888. Állami ezüst érem, ver- 
I senyképességért. Arany érem, szép és jó 

munkákért.

S G H G H W A L D  IM R E
Király-utcza P É C S E T T  Hattyú-épület.

„Ne a lábhoz menj, hanem a fejhez41
mondja egy régi közmondás.

Joggal vonatkoztathatom ezt az én üzletemre, mert csak 
ily nagy üzlet, mint az enyém, képes nyújtani készpénz vá
sárlásai utján óriási áru-készletet és egyéb előnyöket, ke
vés költséget, melyek végső következtetésben a vevőknek 
javára szolgálnak.

G yönyörű  m inták m agánvevöknek  
ingyen és  franco.

Gazdag tartalmú m intakönyvek, melyek páratlanok, 
Szabóknak  bérmentctlcnüí.

+f R u h a s z ö v e t e k  -4+
P e ru v ien  és dosk ing  a k lé ru s  számára, sza
bályszerű egyenruha-szövetek hivatalnokoknak, veteránoknak, 
tűzoltóknak, tornászoknak, urasági alkalmazottaknak, posz
tók b iliá rd - és já tszóaszta lok ra , kocsiát- 
huzatok, lódén  és vízhatlan szövetek vadász
ruhákra, m osószövetek , utazó p laidek, 

r. 4 frtól 14 írtig.
Értékes, jó ,  tartós, tiszta gyapot posztó
szöveteket nem olcsó rongyokat, melyek a 

fonalat sem állják, ajár.i

Stikaro íszky János
B rü n n  Osztrák-Manchcstcr)

Legnagyobb gyári posztóraktár 1 millió forint értékben.
------------ Szállítás csak utánvét mellett. ssi

Levelezés német, magyar, cseh, lengyel, olasz, francia és angolI—  ....a—  —■

Minden hnronlo készítményekkel szemben rlönvben kell ré
szesíteni o *-i, labdacsokat ....Ivek - Malma*
an ya g tó l s a lr.-i. . ■ > eredménnyel li.-iszniil'nltiak ■ .<11* n 
szervek beteg gei I könnyen ha ■ i|!<k . .. ■■ i I -.
gyógyszer som kedvezőbb és amellett egészen árta'!n abb

s z é k r e k e d é s e k e t
a legtöbb betegségeknek e biztos forrásait olvasni és cukrozott 
alakja aig még gyermekek is szívesen veszik. Ezen lab
dacsok dr P itlis, n ári tanácsostól igen meg isztelő bizo
nyítvánnyal lellek kitüntetve.

Egy !ö labdacsot tartalmazó doboz 15 kr, egy henger (8 
doboz. !2 labdacs) ára csak 1 fr t  o. é.

OÁ  Sürgősön 1; érjük, hogy
ff ft.fi I 11 '* utánzásoktól. Kérjenek 

k — * határozottan Neustein-féle Er- 
j zsébet-lábúacsok&t. Csak akkor valódi, ha a 

J dobozon törvényesen bejegyzett védjegyünk vörös 
U | nyomással »Szt. Cipót* és a mi cégünkkel: 
Jjön »Gyógyszert ár a »Szt. Cipóihoz*. Wien. Stadt, 

6eke dér Spiegel- und Plankengassi

1 Leopold* di 
• Piánkéi,- ui 

Sipőcz L I ván, Zsiga Lás: 
J.-Sellyen : E lvira : ere

lőcsben: npotneke »zum heii. 
*!i. iNeostein Inerstadt. Eckr- dér 
Spiegelgasse. Főraktár P éo s e tt: 
;s az Irgalmasok gyógyszertára, 
gy. gvszertára.

a „COLüMBUS" cimbalomveröfej.
Az époly fáradságos, mint alaktalan pamutozást i 

cérnázást feleslegessé teszi, a mennyiben egvsze- I 
in reáhuzandú a verőpálcára, melyről mindenkor 
is húzható ; a legfinomabb nemezből készül, a verő 

pálczákra rásimul és selyemgubó alakú ; megszünteti 
a pimetozat tompító hatását s a kellemetlen kopo- I 
gás helyett kellemes csengő hangokat nyerünk , soha- I 
sem pusztul el. miután esetleges kopás után cgv ke- f 
véssé forgatva, ismét egy nj verőfejet pótol; ára a verő
pálcák minősége szerint : frt 2.—, 2.10. H.— és 3.50. 
Külön a »Colunihns«-fejek párja 1 frt. feltalálója a 
STE R N B E R G  Á R M IN  és T E S T V É R E  g. cs. 
és kir. ki/., szabadalmazott hangszeripar. Budapest, 
V Ő . kér Kerepesiút 36. sz. A >COL6MBIj'S« 
cimbalomverő czólszerüségéröl kiváló szaktekinté- I 
Ivek elismerő nyilatkozatai tanúskodnak. 4644 I

| Kívánatra nagy képes árjegyzék cimbalmokról és más I 
• egyéb hangszerrekröl ingyen és bérmentve.
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