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Kiadóhivatal:
W o lf Miksa könyv- és papír- 
kereskedésében Király-utcza, 

Hattyú-épület. 

Nyilttérben egy tor 20 kr. 
Megjelenik vasárnap kivéte
lével minden este 5 órakor. 
Hirdetések fölvétetnek a 

kiadóhivatalban.

Szerkesztőség:
Kazinozy-utcza 1. sz., I. em.

(K irály utoza tarkán). PÉCSI ÚJSÁG
(„ P É C S “ >

P O L I T I E Ü 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.

Egyes szám ára Pécsett 4  kr., 
vidéken 8 kr.

Egyes számok kaphatók minden 
lapelárusitónál.

Wekerle miniszterelnök beszéde.
A z  országgyűlési vita tegnapi hetedik' 

napja hozta meg a miniszterelnök fölszóla- 
lását, ki egy valóban nagy beszédet tartott, mely 
minden oldalra tájékoztató és útbaigazító vilá
gítást vet az egyházpolitikai javaslatok benyúj
tásának előzményeire.

A  miniszter kérlelhetetlen logikával mu
tatta ki, hogy a kormány az egyházpolitikai 
reformjavaslatokat csak azért nyújtotta be, 
mert azok benyújtását az államkormányzati 
szempontok halaszthatatlanul követelték és ezt 
is csak akkor, midőn a kormányt e lépésre már 
a végszükség sarkalta.

Miután az egyház, mint a miniszterelnök 
kifejté, az állami funkciók teljesítésében az 
állam törvényeitől az engedelmességet meg
tagadta és nincs is remény, hogy ez állás
pontjától a jövőben eltérjen, beállt annak szük
sége, hogy az állam és egyház elkülönittesse- 
nek, vagyis, hogy az egyház vezesse ügyeit 
szabadon, az állam pedig az állami funkció
kat saját közegeivel végeztesse és minthogy a 
házasság-kötés első sorban polgári aktus, ez 
első sorban az államkormányzat hatásköre alá 
veendő.

A  miniszterelnök szükségesnek jelentette 
ki az autonómia létesítését, a kongrua sza
bályozását és ebből kifolyólag a minimumon 
alól levő papi járulékok állami javítását, ide j 
vonatkozó kinyilatkoztatásain azonban bizonyos 
ridegség vonul végig és már ma nem lehet 
kétség a fölött, hogy egyrészt az autonómia 
létesítése körül az államkormányzati és állam- 
hatalmi szempontok lényegesen dominálni fog
nak, másrészt pedig nagyon is mérlegeltetni 
fognak azon határok, melyekig az államkincs
tár a papi minimum pótlására köteleztetni fog. 
A  miniszterelnök azon kijelentését, hogy a 
polgári házasság megkötésekor és az anya
könyvelés eseteiben dijak nem fognak sze
detni, bizonyára az egész ország nagy meg
elégedéssel fogja olvasni, úgy kárhoztató 
szavait is, melyek a vegyes házasságok ese

tében a reverzálisok vevését és a csak színből 
mutogatott vallásosságot, mi sokszor erkölcs
telenséget takar, elitélte.

A  miniszterelnök meggyőző igazsággal 
mutatta ki, hogy ha Apponyi politikája érvé- 

! nyesülne, az állam és egyház közt megzavart 
| jó viszony nemcsak hogy nem rendeztetnék,
| hanem a zavarok még általánosabbak lenné- 
j  nek ; épigy megmaradnának a zavarok a je
lenlegi állapotok megtartása esetén, mely vá
lasz tulajdonképen Szapáry Gyula grófnak is 

! szólt, kitől egész határozottsággal azt kérdé 
a miniszterelnök, hogy mondja meg: akarja-e 
a neki szánt vezérszerepet vinni és hogy két
séget kizárólag mondja meg, hogy tulajdon- 

i képen minő polgári házasságot akar, mire 
Szapáry Gyula nyomban kijelenté, hogy ő 
szükségbeli polgári házasságot akar, vagyis 
olyat, a minő Ausztriában van. Épen ez a 
legfőbb ok arra, hogy azt soha el ne fogad

ju k  mi magyarok. Nem kell olyan intézmény, 
melynek mintáját Ausztria nyújtja és melynek 

j  gyarlóságáról épen Ausztria tesz tanúságot.

Hogyan ünnepeljük meg Pécsett a 
milleniumot ?

— I r t a : Gereoze Péter dr. —

II.

A millenium maradandó becsű megünnep- 
j  lésére mindenek előtt kívánatos volna, hogy 
a megye és város kellő időben lépéseket te- 

Igyen a) aziránt, hogy az állam a kilátásba 
helyezett uj népiskolák közül lehetőleg minél 
többet megyénkben és pedig olyan községek- 

i ben állítson fel, a hol azoknak kultur-missiója 
!kézzelfogható és égetően szükséges; b) hogy 
: ezen a téren minden felekezet, tehát első sor
ban a legerősebb és leggazdagabb, mely egy
szersmind ilyen hazafias célra sohasem vona
kodott áldozni: mondom a kath. egyházme- 

igyei kormányzat és káptalan vállvetett erővel 
siessen minél több magyar-tannyelvű népisko
lát felállítani s a meglevőknek itt-ott mutatkozó

hiányait a nagy célnak megfelelően épen az 
ezredik évforduló ünnepségeivel kapcsolatban 
pótolni, végre odahatni, hogy a tanitóképa®***, 
intézet is, ha szükséges, kibővittessék, de min- f *  
denesetre az állami tanítóképzőkkel egy nive- 
aura emeltessék. Ha nem is sokat, de bizo
nyosan lehetne valamit a népoktatás javára 
elérni a községekkel is, ha ezeknek kellő mód 
és alkalom nyujtatnék arra, hogy a feladat 
felől tájékozódjanak, erőiket összegyüjtsék és 
a minek ezeket mind meg kellene előznie: ha 
sikerülne bennök az eszme iránt fogékony
ságot kelteni.

Sem a közegészségügyet, sem a közgaz
dasági viszonyokat, sem a közerkölcsöket ala
posabban és radikálisabban nem indíthatjuk 
fejlődésnek, mint ha mindennek alapját: az 
általános értelmesedést előmozdítjuk, vagyis 
ha a népoktatást közszükségnek ismerjük el 
és erre a célra nemcsak alamizsnát adunk, 
hanem a komoly áldozattól sem rettenünk 
vissza.

Baranyamegyének és a baranyai papság
nak tehát a népoktatás emelése által kell első 
sorban ünnepelnie. A  másik nagy feladat, a 
mi e téren a megyére és városra vá r: mind
kettő múltjának felderítése, a megye és város 
monográfiájának megiratása.

Bármily súlyosnak tartsuk is egy nagy 
megye és előkelő nagy város adminisztráció
jának gondjait, még sem menthetjük föl az 
intéző köröket ama kötelezettség alól, hogy 
bizonyos kulturális szükségletek kielégítéséről 

; első sorban nekik kell gondoskodniok. Meg is 
tette már ezen a téren kötelességét Magyar- 
ország igen számos, Pécs és Baranyánál sokkal 
jelentéktelenebb városa és megyéje is. Nem 
emlitcm Budapestet és Kolozsvárt, mert az 
első főváros, a másik pedig „Kincses Kolozs
vár", hárem említem Tolnamegyét, mely csak 

i  nemrég szavazott meg monográfiájára, ha nem 
'csalódom, 12000 frtot, említem Sarkad váro
sát s ha kell, említhetek még kisebb községe- 

I két is. Csak Pécs és Baranya tündököl még 
! távollétével, mert itt még az akadémia által

A „Pécsi Újság" eredeti tárcája.
A savanyu pajsli.

— Irta Pécsi Lajos. —
Egy héttel ezelőtt temették el az öreg Almássy 

Katalint, hat nappal ezelőtt mondtak érte misét a ka
pucinusok templomában, s ma már abban a szobában, 
és épp azon a helyen is, ahol a ravatala állott, most 
hosszú terített asztal mosolyog, tele hosszúnyaku boros 
üvegekkel, kipattantott pezsgőspalackokkal, fényt szóró 
gyertyákkal, csemegés tálakkal; a fehér térítőn szana
szét hevernek kenyérdarabok, narancshéj, földőlt papri
katartó, szertehullott fogpiszkálók, a hideg fogas-hal 
mellől kihullott színes aszpik és petrezselyemzöldje.

Ez a csendélet azonban, ahogy itt látható, nem 
ilyen csendes; sőt éppen zajos. Ehhez az itt rajzolt 
képhez egészen illik az az emberkeveredés, az a kur
jantó ének, rekedt disputálás, minduntalan megszakasz- 
tott cigánymuzsika, ami a Katalin úrasszony egykori 
csendes szalonját most majdhogy szét nem veti.

Tökéletes korhely kompánia, meiynek bandaveze- 
tője maga Almássy Dénes, a néhai s egy hét előtt el
földelt Almássy Katalin öcscse és egyetlen örököse.

Dénes, aki gazdász-akadémiától a kataszteri becslő- 
biztosig terjedő pályafutásán értette a módját annak, 
hogyan kell válogatott duhajkodással mulatni, igen 
szellemes ötletnek találta, hogy mielőtt elfoglalná a 
hagyatékhoz tartozó házat, mely szintén ősi Almássy- 
ház s melyet ő most rezidenciául választott, előbb 
kissé kifüstöltesse a cimborákkal a nagynéni termeinek 
és boudoirjainak aggszűzies levegőjét.

A fölavatás pompásan sikerült; pedig Dénes nem 
sokat törte rajta az eszét. Egyszerűen megbízta a 
közvetetlenül szomszédos házban levő vendéglőst,

Kronfinger urat, hogy rendezze el szépen. Ami az 
asztal terítéséhez kellett: service-ek, ezüst evőeszközök, 
ezüst karos-gyertyatartók, jardiniere-ek stb. asztal
készletek —  egytől-egyig a Katalin tante hagyatékához 
tartozó étagére-ről kerültek le. A hercegi vacsorát a 
frakkos pincérek egész gárdája szolgálta föl. A francia 
konyha minden gourmandise-je kimerült a menü össze
állításában. Dénes akarta, hogy igy legyen. Az olyan 
jó, derék tante-nak, mint a Katalin néni, aki nyolcvanig 
is élhetett volna, de elég jólelkü volt már hatvan éves 
korában befejezni a harisnyakötést, az ilyen tante-nak 
a halotti torát nem volt szabad bürger zsugorisággal 
rendezni.

Ittak is az egészségére a derék tante-nak; leg
többet Dénes, a most már egyetlen viselője a gerebeni 
Almássy névnek; Almássy Dénes, a kataszteri becslő- 
biztos, aki a többi kataszteri becslőbiztos cimborák 
között a legsűrűbben vagdosta a pezsgős üvegeket az 
ódon tükrökhöz, képekhez, meg az üveges ékszer- 
almáriomhoz.

A riasztó üvegcsörömpölés időközönként elvágta 
a czigány muzsikáló kedvét, de Dénes kezeintésére 
nyomban kigyógyult a banda az idegességéből, mert 
azzal a kézintéssel együtt egy ötvenes is kijárt a leg
közelebb álló varjuszemünek.

Éjfél felé már rummal itták a pezsgőt. A hőség 
kiállhatatlan kezdett lenni. A személyesen fölügyelő 
Kronfinger kinyitotta az oldal szobaajtót is. Balról volt 
a megboldogult hálószobája, A széles kétszárnyu ajtó
val szemben állott a menyegzetes ágy. A gazdag tante 
szeretett előkelőén s kényelemmel aludni, —  egyébb 
dolga se volt. Az ágy mellett szépen faragott szekrény 
állott, rajta üvegbura alatt drágakövekkel kivert arany
állványos óra ketyegett.

Mikor mind a két mutató a tizenkettőre ért meg- 
berrent az óra és elverte a kisértetek óráját.

Ebben a pillanatban az ép zajosan koccantó 
társaság majd mindenik tagja úgy érezte, hogy káprázik 
a szeme s hallucinál: a menyezetes ágy megnyikkant, 
a függöny selymesen hűl ámzott, majd kétfelé nyílt a 
kárpit s egy lepedővel borított alak emelkedett föl 
az ágyon.

A handa-banda egyszere siri csenddé némult, az 
ajkak elkékültek, a szemek az ágy felé szegezve der- 

| medten bámultak.
Egy kinos szünet után elkaczagja magát Dénes 

oda vágja a tele pezsgős poharát a kisértethez. E pil
lanatban a czimborák állati rikkantásban törnek k i: 

j a kisértet szétvetette a lepedőt, mely alól egy lengő 
j pókhálószövetbe öltözött bacchánsnő ugrott le kecse- 
1 sen az ágyról, s utána még egy egész sereg ilyen pőre 
szilfid bujt elő a menyezetes ágyból, melyet Katalin 
tante hatvan évig őrzött meg a legnagyobb tisztaságban.

A cimborák össze-vissza majszolták pezsgős csók
jakkal a Dénes ábrázatát ezért a geniális ötletért.

És izzadt a czigány, folyt a pezsgő s a fizetett 
csók, Katalin tante termeinek ódon parketje nyögve 
ropogott a legszilajabb cancan alatt.

Másnap délben hivatalosan is elfoglalta Dénes a 
„rezidenciát." Egy hordár egy fordulatra kényelmesen 
elszállította az eddigi bérelt szobából a Dénes urfi 
szobaberendezését, ami közt csak egyetlen egy bútor
darab vo lt: a csizmahuzó.

Egy hét múlva a vendéglős egyszerűen ajtót 
töretett a vendéglőjéből az Almássy-házba, hogy a ki
szolgálás kényelmesebb és gyorsabb legyen. Mert az 
Almássy-házban azóta, hogy Dénes hivatalosan bevi
tette a csizmahuzóját, még folyik a dáridó a nappalok 
megszakító pauzájával, ami kitűnő beosztással éjjellé 
varázsoltatik á t; ezt pedig minden jóban járó halandó 
tudvalevőleg alvásnak szenteli.
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megkoszorúzott „Pálosok története" sem je
lenhetett meg ; sőt mikor Pécs monográfiájáról 
szó volt, ha igaz, akadt ember, a ki azt ha
talom szavával elnyomta s pihenteti m á ig ; 
hogy miért, ő a megmondhatója. A  megyénél 
is szóba jött már, de olyan utón indult az 
ügy, hogy tovább nem is haladhatott. “Látni 
tehát ebből, hogy nem helytelenül rójuk ez 
ügy gondjait az intéző körökre, mert, ha kö
telezettségüket nem érzenék, szóba hozni’ sem j 
engedték volna. Ismét őket kell tehát apostra- 
fálnunk, mert őket illeti a mulasztás vádja, 
ha beköszönt a millenium ideje s a legérde
kesebb millenáris em lék: Baranya és Pécs 
monográfiája még mindig csak jámbor óhaj
tás marad.

A  monográfia megiratása nem luxus
tárgy, hanem szellemi szükség. Ezzel részt 
vennénk a magyar történetirodalom hézagainak 
pótlásában, pedig a mig a legfontosabb helyek 
monográfiái el nem készülnek, Magyarország 
történetének tudományos becsű megírását 
semmikép sem remélhetjük. Egy jól megirt 
monográfia nagyobb becsű emlék volna az 
első ezer év végéről a második számára, mint 
holmi szobor-mű, mely elvégre is anyagi 
erőinket fölülhaladja s művészi becsre is aligha1 
nem a már meglevő budapesti szobrok mellé 
sorakoznék.

Szavazza meg Baranyamegye és Pécs 
város közösen a szükséges összeget s bízza 
meg valamelyik elismert nevű történetírónkat, 
ki munkatársakat vevén maga mellé, kellő 
időben munkához láthasson. A  helyi erőkre 
bízni mindent nem lehet. Ide több tudomány 
kell, mint a mennyi tőlünk telik; de ez nem 
szégyen. Ellenben szégyen volna az, ha ezt 
be nem látva, csupa lokálpatriotizmusból 
olyanokra bízzuk a dolgot, kik a nagy fel
adatnak már csak másnemű nagy elfoglalt
ságuk mellett sem tehetvén eleget, az ügy 
kudarcot vall.

Ezzel a monográfiával függ össze s an
nak kapcsán kevés költséggel volna megvaló
sítható egy másik intézkedés is, mely a mil- 
leniumi ünnepségek céljaira olyan kiváló je
lentőségű volna. Értem azt, hogy a megye és 
Pécs városának minden kiválóbb történelmi 
nevezetességű helye, épülete emlékkővel, ille
tőleg ezen, vagy megfelelő emléktáblán kellő 
föliratokkal jelöltessék meg. Mit várunk mi 
addig, mig Mohács és Szigetvár országos költ
ségen olyan monumentális szobrokat nyernek, 
a melyek azokhoz a helyekhez igazán méltók 
volnának?! Bármilyen kívánatos is e szép 
álmok megvalósulása, egyelőre mondjunk le 
róla. Elégedjünk meg azzal, hogy ha az ide
gen hozzánk jő , sőt mi magunk is ne legyünk

kénytelenek szégyenkezve s pirulva bevallani, 
hogy ezer éves ittlétünk annyi dicső, annyi 
lelkesítő és ha szomorú is, de tanulságos ese
ményeinek helyeit vagy egyáltalán meg sem 
tudjuk mutatni, vagy minden jel nélkül néha 
minden kegyelet ellenére beronditva állanak 
előttünk' 's. hirdetik'esetleg még a második 
ezer .jév kezdetén js, Hogy analphabetikjjs rípp 
vagyunk,'mely önmagát sem tudja történelmi 
emlékeiben megbecsülni! Arra, hogy Mphflcs 
terén a csata színhelyét vagy a harsányi, sik
lósi, pécsi diadalok és gyászos emlékű harcok 
helyét egy-egy feliratos kőtömb, Pécsett a 
Zrínyi seregének állását a vaskapunál, Makár 
ezredesnek diadala színhelyét a Zsolnay-kert tá
ján, a hajdani egyetem helyét a gyermekkert 
környékén, az egyes zárdák, templomok helyeit 
a város más és más pontjain egy-egy felira
tos kőtábla, úgy mint pl. Budavárában meg
jelölje, valóban nem sok pénzáldozatba, csak 
egy kis szakértelem és buzgóság, némi törté
nelmi érzék s igen csekély fáradságba kerül!

Ideje volna már annak is, hogy a még 
végkép meg nem semmisült történelmi emlé
kek a megye területén összeirassanak és, a 
melyek érdemesek, közköltségen föntartassanak 
és renováltassanak. Példakép csak a tettyei 
romokat említem, a hol néhány dézsa cement 
habarcscsal nemcsak a város és vidék egyik 
festői ékességét lehetne megmenteni, hanem 
nagy szerencsétlenségnek is lehetne elejét 
venni; a mi pedig menthetetlenül bekövetkezik, 
ha még soká tétlenül nézi a rendőrség, mint 
bomlasztja le az idő a legerősebb boltiveket 
is és mint zúdul alá néhány bosnyákgyerekre, 
esetleg ott heverésző társaságra egyik-másik 
falrészlet, melyeknek aljából a köveket már 
széthordták. Meg kell továbbá védeni a föld 
alatt rejtőző számtalan történelmi emlékünket 
is. És pedig a mi előkerül, gyüjtessék össze 
egy megyei vagy városi múzeumba, a mi 
pedig csak ideiglenesen kerül napfényre, mint 
régi nevezetes épületek alapfalai, vétessék 
gondos jegyzékbe s a Pécs városi mérnöki 
hivatalban mindig nyitva tartandó történelmi 
térképre gondosan rajzoltassák bele minden 
részlete. Most is a vízvezetéki csővek lerakása 
és más nagyobb szabású földásások alkalmá
val mennyi érdekes történelmi esemény szín
helye : templom, zárda, lürdő, erőd, stbnek 
alapfalai és rom-maradványai, alagutak stb. 
jöttek napvilágra, a melyeknek pontos felmérése 
és helyszíni felvétele a mérnöki hivatalnak 
utasítás nélkül is erkölcsi kötelessége volt 
volna. De ha ezt eddig egy és más okból nem 
tette, nem tehette, vitessék az ilyen munka 
legalább ezután szabályszerűen és hivatalos 
utasításra keresztül. Ennyi áldozatot a legtöbb

Kronfinger — most már Dénesnek teljhatalmú 
udvarmestere —  gondoskodott arról, hogy a háziurat 
és vendégeit kimentse az illető hivatalokban; orvosi 
bizonyítványt szerzett ő, csak rá kellett bizni s pénzt 
kellett neki adni. (A  fia, az elcsapott segédjegyző, kar
molt össze mindenféle elváltoztatott írással —  annyit, 
amennyi csak kellett.) Eljárt ő igazi orvos után is, 
mikor a cimborák közül egyik-másik lázba esett a 
kiállott viszontagságok után. Az orvosi honoráriumot 
csak rá kellett bizni. A végleg kidőlt cimborák helyett 
friss erőkről való gondoskodás is az ő tisztje volt.

Dénes, az átecetesedett korhely, elbírta a dőzsö
lést, csupán a szemei forogtak vérben s a könnyelmű
sége lett nagyobb. Bánta is már ő, hogy kikkel tölti 
meg Kronfinger az Almássy-termeket. Fő dolog, hogy i 
a fiuk jól isznak, Dénes ezt szereti. Brúdert ivott velük j 
s azzal szent a barátság. (Kronfinger fizetett emberei] 
voltak, férfi demi-monde-ok, akiknek kötelességük volt! 
rabszolgatartójuk javára minél többet fogyasztani a! 
sok jóból.) A kártya is járta. A fönt nevezett urak, 
Dénes legújabb cimborái, a Kronfinger kasszájára ját
szottak s átkozottul nyertek —  mindig a Kronfinger 
ellenőrzése mellett.

Dénes kifogyott a készpénzéből, ő  is a Kron
finger kasszájára kezdett dolgozni.

Egy hónap se telt egészen bele és Kronfinger 
nagy udvariassággal megsúgta Dénesnek, hogy föl 
kell becsültetnie az Almássy házat, mert nem tudja, 
hányadán áll vele. A készpénz elfogyta óta ő a házra 
hitelezett. Nos hát fölbecsülték és Kronfinger az utólag 
fölmerült költségekről szóló szaldirozott számlával, mint 
egyei lértékkel a kezében, hajlandónak nyilatkozott a 
ház iránt cserébe bocsátkozni. Dénes megkapta a szal
dirozott számlát, Kronfinger az Almássy-házat minden 
összetörött-zuzott bútoraival s általa időközben kina- 
ezüsttel kicserélt családi ezüst asztalkészlettel egye
temben.

Dénes másnap délben hivatalosan is kivonult a 
_ rezidenciából “ a régi bérelt szobába. A személye kö

rüli hordár egy fordulóra ismét kényelmesen elvitte a j 
Dénes urfi holmijait és a csizmahuzóját.

Dénes ahogy kilépett az utcára, melyet nappali: 
fényben már egy hónapja nem látott, álmosan nézett I 
az ég felé, ásított egyet, amitől megmordult a gyomra, j 
Az nagyon üres volt. Dénes belenyúlt a zsebébe . . . 
aztán végig tapogatta a többit is . . . csak egy össze
gyűrt szaldirozott számlát talált a kabátja keztyü- 
zsebeben.

Egyet gondolt s jobbra indult, az Almássy-ház 
mellett ievő Kronfinger vendéglő felé. Benyitott az aj-1 
tón s unottan ült le egyik asztalhoz.

—  Egy savanyu pajslit, egy pohár sört! —  szólt 
a pincérnek.

Hozták a savanyu pajslit meg a sört. Jól esett 
a korhely gyomornak.

—  Fizetek!
Hívták Kronfingert.
— Tessék parancsolni.
—  Egy savanyu pajsli és egy sör, semmi kenyér ! 

Mondta be Dénes a „cech“-et.
—  Az huszonöt krajcár.
Dénes úri grandezzával nyúlt a kabátja keztyü- 

zsebébe s kivette azt a szaldirozott számlát, aztán 
szétsimogatva odateregette Kronfinger elé az asztalra.

—  Nézze, itt a krajcárok helyén még üres a 
rubrika. írja oda azt a huszonöt krajcárt.

És Kronfinger, a gavallér Kronfinger tollat, tintát 
hozott és odaírta a 23,000 frt mellé a krajcár rubri
kába a 25 krt is, melyeket ő nagyságos Almássy Dé
nes úrtól köszönettel fölvett.

Almássy Dénes, a kataszteri becslőbiztos pedig 
ismét összegyűrte a számlát, ugyanabba a zsebbe 
tette, melyből előszedte, aztán a sótartó csiptetőjéből 
egy fogpiszkálót a foga közé vett, fölkelt, megbicen- 
tette a kalapját és könnyed lépésekkel elhagyta a 
vendéglőt, kissé hanyagul csapva be maga után az 
üvegajtót.

munkával terhelt mérnöki hivatal is hozhat a 
tudománynak; hacsak nem akar olyan szín
ben feltűnni, hogy semmi érzéke a város 
múltja iránt. Még csak a pécsi ünnepségek 
programmjának egy pontjáról szólok holnap 
rövidén., .

HÍRROVATUNK.
1 I 1 (  ! Péoa, február 27.

—  A  baranyamegyei alispán elleni 
röpirat ügyében a legilletékesebb helyről azon 
kijelentés közlésére hatalmaztattunk föl, hogy 
mihelyest Szily László úr, mint alispán, az 
általa kérelmezett fegyelmi úton az elégtételt 
megszerzendi, nem fog késni, hogy mint ma
gánember is a törvény rendes utján, vagyis 
az esküdtszék előtt az ellene emelt vád 
alaptalanságát kimutassa, mert semmiféle elég
tétel szerzési módtól ő vissza nem riad. —  
Örvendünk, hogy az alispán úr az általunk 
kezdettől fogva elfoglalt álláspontot magáévá 
téve, a nyilvánosság előtt fogja igazát keresni. 
—  Égy múltkori téves közlés helyreigazításául 
meg akarjuk említeni, hogy a sajtótörvény 
értelmében a sajtópör nemcsak ott indítható 
meg, hol az inkriminált közlemény megjelent, 
hanem ott is, a hol a vádló vagy panaszos 
lakik. Szily alispán úr ily körülmények között 
úgy a budapesti, mint a pécsi esküdtszék előtt 
indíthatja meg a sajtópört, és ezen irányban 
a sajtótörvény semmi megszorítást nem tar
talmaz.

— V á lto zá s o k  B a ra n y a m e g y e  t is z t ik a 
ráb an  Baranyavármegye érdemes főjegyzője, S e y  
Lajos legközelebb betegségi állapotára való hivatko
zással beadja lemondását. Sey Lajos főjegyző tegnap 
a pécsi takarékpénztár alakuló igazgatósági ülésében 7 
szavazattal 3 ellenében, melyek az állásában megma
radni nem akaró eddigi igazgatósági elnökre, Szauter 
Gusztáv ügyvédre estek, igazgatósági elnöknek lett 
megválasztva, mely állás a vezérigazgatói állás múlt 
évben történt szervezése óta nagy munkássággal nem 
igen jár, mely állásnak tehát Sey Lajos ur, kit több 
év óta krónikus gyomorbaj akadályoz zavartalan mun
kásságában, könnyebben meg fog felelhetni, mint a 
terhes és fáradságos főjegyzői állásnak. Sey Lajos a 
megyének egyik legrégibb tisztviselője, ki mint mo
hácsi főszolgabiró ép oly kitünően érvényesítette te
hetségét, mint jelen működési körében, de méltányol
juk indokait, melyek nyugodtabb és kellemesebb állás 
fölkeresésére indították és reméljük, hogy uj állásában 
megrongált egészsége újra helyre fog állani. Utódja a 
főjegyzőségben előreláthatólag K o s z i t s  Kamill, je
lenleg I. aljegyző lesz, ki mint helyettes főjegyző min
dig kiváló gonddal és administrativ tehetségének bebi
zonyításával állta meg helyét, kinek ez állásra ép ezen 
oknál fogva ellenjelöltje sem fog akadni. K o s z i t s 
Kamill helyére pedig S t e n g e  Ferenc másod aljegyző 
fog előlépni, kinek ügyessége és szorgalma eddig is 
általános elismerésben részesült. Csak örvendetesnek 
tartjuk, ha a fiataloknak nyílik alkalmuk a megyei ad
minisztráció keretében előkelő állást foglalni el. Mig ezen 
változások a jegyzői karra vonatkoznak, hol termé
szetesen a többi előléptetés is kizárólag fiatal, buzgó 
hivatalnokokat ér, n a g y  változások várhatók a 
m e g y e i  á r v a s z é k n é l  is , mely a történt ese
mények után g y ö k e r e s  személyi változások elé 
néz, mi által, hacsak idegen elemek be nem vonatnak 
a jelenlegi megyei tisztikarba, ismét a hivatalnoki kar 
f i a t a l  e r ő i  jutnak csakhamar előkelő állásba, mi 
az adminisztrációnak csak előnyére szolgálhat. Mint 
értesülünk: az árvaszék érdemes elnöke, S e y  László 
ur is megválni készül állásától. Helyére egyik aktív fő
szolgabiró van ez állás betöltésére kiszemelve. A várható 
változások ezen személyi oldalával ma nem foglalkozunk, 
bevárjuk, mig azok konkrét jelleget öltenek.

— A  e lé gü le tlen  jo g á s zs á g .  Nagy izgatott
ság uralkodik a pécsi jogakadémia polgárai között. 
Valóságos forradalom van készülőben. -  Az akadémia 
folyosóin kisebb-nagyobb csoportok láthatók, melyek
nek hangulatából s egyeseknek gesztusából következ
tetve. nem mindennapi tárgyról tanácskozhatnak s nem 
holmi kicsinyes dolgokon törik a fejüket, A tantermek
ben praelegálhatnak a professzorok, a jogász uraknak 
legkisebb bajuk is nagyobb annál, hogy az előadásra 
figyeljenek. Az elégületlenség nem is mai keletű, már 
régóta lappang pislogó tüze s a teljes mértékben való 
kitörésre S z e r e d y  József dr. kanonok, akadémiai 
prodirektornak az az eljárása adta az okot, hogy meg
tagadta a segítő egyesület elnökéhez benyújtott kérvé
nyek elintézéséhez szükséges pénzösszeg kiadását. Ennek 
következésekép az akadémiai segítő egyesület választ
mányának összes tagjai a ma délután 2  órakor 
tartott ülésen elhatározták lemondásukat. Az erre vonat
kozó jegyzőkönyvet az összes iratokkal, kulcsokkal s 
minden a választmány kezében levő ingósággal átkül- 
dik Szeredy József dr. prodirektornak.

—  P é c s i v il la m o s  te lep . A budai külvá
rosban, a gázgyár mellett, a város által e célra ren
delkezésre bocsájtott telken hozzáfogtak a pécsi villa
mossági telep építéséhez. Egyelőre a földásatási mun
kálatokat eszközük és a telep részére szükséges kutat
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ássák s az időtől függ, mikor lesznek S c h 1 a u c h 
Imre építőmester által az építkezési munkálatok meg-í 
kezdhetők. A magyar villamossági részvénytársulat 
pécsi gyártelepének vezetésével J u s t u s Mihály mér
nököt bízta meg, ki is Pécsett, Irgalmasok-utcája 16. 
szám alatt megnyitotta a villamossági telep irodáját, 
hol a feleknek a megkívánt fölvilágositást megadja. A 
gyártelep a f. év junius havára teljesen elkészül, mig 
maga a világítás szeptember közepére veendi kezdetét.
A bevezetési munkálatok, illetőleg a föld fölötti veze
ték elhelyezése a gyártelep elkészülte után foganato
síttatnék. Látható tehát, hogy most már komolyan 
hozzáfogtak a villamos-világítás létesítéséhez és az 
eddigi előjegyzések után indulva, már az első évben 
is sok helyen fog fénysugarakat lövelni a villamos 
világítás, hol eddig petróleum és gyertya terjesztette a 
világosságot, sok helyen azonban a gáz világítás mellé 
villamos világítást is fognak bérendezni.

—  Katonai szemle. R ó z s a  Bertalan tábor
nok ma a 19-ik honvéd gyalogazred l.és2 -ik  zászló- 
aljánál az altiszti és altiszt képző iskolákat meg
vizsgálta.

— Vártemplomunk a milleniumi k iá ll í
táson Mint értesülünk, Dulánzzky Nándor pécsi 
püspök a milleniumi kiállításon is be akarja mutatni 
a pécsi vártemplomot uj alakjában, de nem elégszik 
meg képek és albumok kiállításával, hanem az egész 
vártemplomot. úgy, a mint van, ki akarja állítani, tér-, 
mészetesen kicsinyített kiadásban. Ezen miniatűr vár- j 
templom elkészítésével, ha a terv megvalósul, Jiratkó 
Albin, jeles templomi szobrászunk fog megbizatni, ki! 
ezen nagy föladatnak bizonyára nagy művészettel és1 
lelkesedéssel fog megfelelni. Előre látható, hogy a mii-! 
leniumra hazánkba érkező idegenek miniatűr templo-1 
munkát látva, rajta lesznek, hogy páratlan szépségű 
templomunkat eredetiben is megismerjék.

—  N a gy  menetgyakorlat. Az egész pécsi 
helyőrség tegnap nagy menetgyakorlatot tartott, melyen 
a 44-ik gyalogezred két zászlóalja S c h v v a r z  Henrik 
lovag alezredes, az 52-ik gyalogezred egy zászlóalja! 
V  o g 1 őrnagy és a honvédgyalogezred 2 százada i 
R ó z s a  Bertalan vezérőrnagy vezénylete alatt vett 
részt. A csapatok, nem mint azt tegnap tévesen irtuk: ] 
Szent-Lőrinc, hanem a S z a 1 á n t a melletti siksá-1 
gon ütköztek össze. Az elindulás reggel 7 órakor' 
történt, vissza pedig délután 3 órakor érkeztek kato
náink. Az idő igen kedvező volt.

—  Pécsi tanár kitüntetése. A magyar 
püspöki kar 1892. évi december hó 15-én Budapesten 
tartott tanácskozmánya alkalmából azon határozat ho
zatott, hogy a népiskolára vonatkozó, az 1876. év óta 
érvényben volt püspöki rendszabályok gyökeresen át
dolgoztassanak és V a s z a r y  Kolos hercegprímás 
fölkéretett, hogy a kérdéses rendszabályok átdolgozá
sával egy erre hivatott egyházi és világi tanférfiakból 
alakítandó bizottságot bízzon meg. K o m 1 ó s s y 
Ferenc kanonok, az esztergomi egyházmegye tanfel
ügyelője e hó 24. kelt átiratával értesítette S c h u 11 z 
Imre pécsi püsp. képezdei tanárt és jóhirü pádagogiai 
irót, hogy a hercegprímás által ezen bizottság tagjává 
neveztetett ki. A bizottsági ülések a hercegprímás 
elnöklete alatt fognak Budapesten megtartatni.

— Pécsiek a budapesti szabadelvüpárti 
gyűlésen. Tegnapi fölszólalásunk mintegy viszhang- 
jául kaptuk meg a meghívót Liliké József úrtól, a 
pécsi szabadelvüpárt alelnökétől, egy nála ma (kedden) 
délután 5 órakor tartandó előértekezletre, melyen meg
beszélés tárgyát képezendi, hogyan vegyen részt Pécs 
városának polgársága a budapesti március 4-én tar
tandó szabadelvű nagygyűlésen. Csütörtökre, március 
1-én evégből nagy értekezlet fog egybehivatni, melyen 
minden politikai pártszinezet nélkül mindenki szívesen 
látott vendég lesz, aki a szőnyegen levő egyházpo
litikai javaslatokat helyesli. Mint értesülünk, eddig is 
már tekintélyes számban jelentkeztek a résztvevők, kik 
Pécsről szombaton reggel a gyorsvonattal indulnak 
Budapestre. A pécsi küldöttség vezetésére, Krasznay 
Mihály kir. tanácsos, a szabadelvüpárt elnökének aka
dályoztatása miatt, Liliké József ur fog fölkéretni.

—  A z  építkezési bizottság f. é. március hó 
elsején, csütörtökön d. u. 3 órakor ülést tart. Tárgya: 
építkezési engedélyek megadása.

—  A  legújabb csárdás J ó n á s  János pécsi 
cigányprímás, kinek több zenedarabja ért már el ma
radandó sikert, V a l e n t i n  Károly fia zenemű-ke
reskedésében Vili csárdást jelentetett meg, melynek 
dallamos szövegét V á r a d y  Ferenc irta. A csárdás 
három részből áll, Az első dal „Csak egy vágya volt 
szivemnek,“ a második talp alá való „Palotás,” melyre 
egy táncra rendkívül alkalmas csárdás következik. A 
csárdás Satroziny Vilma urhölgynek van ajálva.

—  A  szigetvári takarékpénztár e hó 25-én 
tartotta 24. évi rendes közgyűlését. A mérleg-számla 
szerint a tartalék tőke 52295 frt, a tiszta nyeremény 
pedig 17973 frt volt s igy egy részvény osztaléka 22 
írtban állapíttatott meg. Mint lapunknak Szigetvárról 
írják ez intézet jótékony célokra minden évben áldoz, 
f. évben szintén 185 frtot. A tárgysorozat elvégzése 
után a tisztikar következőleg alakult: Vezérigazgató 
Duchon József, aligazgató dr. Szabó István, ügyész és 
titkár Duchon Ödön. Igazgatósági tagok: Duchon 
Ödön, Gyuris Elek, Hölscher Ferenc, Lukenich Kál
mán, Oscsodál János, Rechnitzer Sándor, Salamon 
Gyula, Szeghő Gellért, Stephaich Pál, Tóth István, 
Illés Antal, VVeichart Rudolf, Visy Sándor, Herczeg 
József. Felügyelő bizottság: Fenyőssy Ödön,Oscsodál 
Gusztáv, Kopetzky Antal, Deutsch Dávid, Fuchs Zsiga.

—  Jegyző i pályázat. A Felső-Nyék és Fürgéd 
tolnamegyei községekből alakult felső-nyéki körjegyzői 
állásra pályázat van hirdetve március 1-ig.

„Pécsi Újság*

Magyarosító egylet Bittauéken. A
Battaszeken alakult „Magyarositó-egylet” f. évi február 
18-án tartotta első tisztújító közgyűlését. Megválasz
tattak elnöknek: Dörnyei Ferenc, alelnöknek Kopáry 
Gyula, jegyzőnek Janosits Károly, pénztárosnak Hra-
dek Károly, könyvtárosnak Joó Károly. Választmányi 
tagoknak pedig Hohmann József kereskedő, Rüll Nán
dor, Wallner Gyula, Schuler József, Győry Vilmos, 
Biegl Bálint, dr. Kovács Bálint és Engeí Mór. Ilyen 
egyletek kellenének Baranyamegyébe is.

. „ A  ^ I fc e g e r s z e g i  ü g y v é d i k am ara  terü
leten működő ügyvédek száma az összeállított jegyzék 
szerint 180. A kamara Zala- és Somogy-vármegyére 
terjed ki. Zalavármegyében 109, Somogybán 71 ügyvéd 
folytatja a gyakorlatot, kiknek nagyobb része a pécsi 
kamarához való csatlakozást óhajtja. Legtöbb ügyvéd 
Nagy-Kanizsán van : 38, Zala-Egerszegen 20, Tapolcán 
10, Keszthelyen 9, Alsó-Lendván 8, Sümegen 7, 
Csáktornyán 5, Perlakon 5, Letenyén 4, Baksán, 
Boldogfán, Köves-Kállón 1 — 1-nek van irodája.

— G y ó g y s z e r tá r  v é te l Fejős Dezső gyógy
szerész megvette a dunaföldvári Esztergami-féle 
gyógyszertárt, melyet teljesen a kor igényei szerint 
fog átalakítani.

— A  h a rk á n y i fürdő b érlete . Mint értesü
lünk, a harkányi fürdő-bérlet a jelenlegi bérlővel, özv.' 
Blűmel Ferencnével ez év nyarán lejár, és Blümelné, j 
ki évek hosszú során át volt a harkányi fürdő bérlője, I 
nem szándékozik a bérletet megujitani. Valószínű,; 
hogy a harkányi uj vendéglő tulajdonosa, Liebl fog a ; 
fürdő tulajdonosával, a Benycvszky-családdal a bérletet j 
illetőleg megállapodásra jutni.

— É j je l i  lep k ék  Olyannyira bőviben vagyunk 
ezeknek az éjjeli lepkéknek mindkét, de kiváltkép a 
nőnemből, hogy majd minden éjjel fognak el közülük j 
néhányat. Az éjjel is a rendőrjárat annélkül, hogy ráz-; 
ziát tartott volna egy férfit és öt nőcsavargót tartóz-! 
tatott le, a nők közül négy a kórházba került.

— Csalás. Babics György ellen, kiről már egy
szer megemlékeztünk, hogy különböző nevek felhasz
nálása mellett a mesterembereket megkárosította tőlük' 
árukat csalva ki, legújabban Ráth Mátyás fakereskedő j 
tett feljelentést, kitől Putzer Antal nevében 5 frt 34 kr. j 
ára deszkát csalt ki.

—  Meglopta a mostoha apját. Apfel Jánosi 
kertész-segéd Kéri Lőrinc baáni lakos mostoha apjához 
24-én behatolt, s a szekrényt feltörve, abból 76 frt j 
80 krnyi készpénzt ellopott. Pécsett, hol e pénzen bevá-

j sárlásokat akart tenni, letartóztatták.
— Halálozás B o r s i t z k y János bíróságii 

í végrehajtó, 48-as honvéd-huszár-hadnagy meghalt Ta-
: másiban 67-ik évében.

—  Országos daiünnep. A fiumei országos 
! dalünnep rendező bizottságának kiküldöttei abban ál- 
I lapodtak meg, hogy a verseny a nagy kaszárnya ud
varán, az ünnep egyéb része pedig az Adamich-téren 
történjék, melyet minden oldalról elzárva, étkezőhelylyé 
fognak átalakítani. Az érkező vendégek nagy részét 
a fiumei ünnepek alatt szép, kényelmes hajókon fog 
ják elszállásolni.

— József kir. herceg s a dinamit. Fiúmé
ból Írják lapunknak: Tudvalevő dolog, hogy József 

! kir. herceg portája Alcsuthon magyar úri módra bár- 
j mely pillanatban nyitva áll még az ügyes bajos föld- 
! népe számára is. Itt Fiúméban azonban — a mi nagyon
természetes is —  szigorú udvari etikett uralkodik a 
Villa Giuseppe környékén. Csak kiváltságos s a cse- 

I lédség által is jól ismert egyéniségek léphetnek be a 
kapun a főudvarmesternél történt előleges jelentkezés 
nélkül. E kiváltságos egyéniségek közé tartozik a mi 
jó barátunk, Herrmann Antal dr., budai pedagogiumi 
tanár, az „Ethnographische Mittheilungen” szerkesztője. 
Herrmann tehát a napokban is Fiúméba érkezvén, ko
pottasnak látszó, szürke Jáger-ruhájában beállít az et
nográfia nagy pártfogójának, a kir. hercegnek udva
rába. Elmondja, hogy Cirkvenicébe megy, még pedig 

! gyalog, hogy a vidéket és népet tanulmányozza.
— S csak igy botnélkül ? —  kérdi mosolyogva 

József kir. herceg.
—  Bizony Fenséges Uram, nincs botom.
—  Nóhát, adok én magának egyet.
Azzal a kir. herceg elővesz egy herkulesi pálma

rostot s kezébe nyomja a tudós etnográfusnak. A kir. 
herceg ezekből a pálmaágakból szép botokat szokott 
faragni. Ez ugyan még nem volt megmunkálva, de 
azért megteszi a szolgálatot.

Cirkvenicében a fürdőalapitó konzorcium vígan 
töltötte az időt. Herrmann dr., hogy a szép napokról 
emléket is vigyen magával, egy üveg sampányit, a 
pincés által gondosan felbontatván, felső kabátjának 
belső zsebébe mélyesztett s igy tért vissza Fiúméba.

Itt első dolga volt, noha már jól besötétedett, a 
magyar tengeri fürdő iránt élénken érdeklődő kir. her
cegnél tisztelegni.

A fenséges úr, szokott kegyességével fogadta.
—  Herrmann dr. nagy boldogan távozni készül már a 
palotából, őszi kabátját akarja felhúzni, de mivel kissé 
nehezen ment, a kir. herceg maga is segítségére siet.

Az oldalzsebbe mélyesatett sampányi azonban 
egyet gondol magában s nagy durranással kilöki a 
ráerőszakolt dugót.

Ijedten, halálrasápadtan áll a tudós doktor a kir. 
herceg előtt, de látva ennek barátságos mosolyát, 
tréfára fordítja a dolgot :

—  Ne ijedjen meg Fenséges Uram —  igy szól
—  csak sampányi, nem dinamit.

—  Nem ijedek én meg a dinamittól se I — 
szólt jóakaró mosolylyal a kir. herceg s lelkére kötötte 
Herrmannak, hogy a fiumei vámszedőket meg ne 
ijesze dinamitbombájával.

— - A *  egészség  szám okban” cimü tegnapi 
közleményünkre vonatkozólag a következő sorokat 
vesszük:

Tekintetes szerkesztőség ! Becses lapja folyó évi február hó 
27-én kelt 49. (1112.) számának hírrovatában „as egészség — szá
mokban* cim alatt közölt s állítólag a fogyasztási adóhivatalnál 
beszerzett adatokra vonatkozólag szükségesnek tartom kijelenteni, 
miként azok a vezetésem alatt álló hivatalnál be nem szereztet
hettek, mivel azok, különösen pedig a bor és sör fogyasztásra vo
natkozó adatok a valóságos fogyasztást több, mint 100°/o-kal ma
gasabban tüntetik föl. Ennélfogva kiváló tisztelettel az iránt kérem 
föl a tekintetes Szerkesztőséget, hogy a kérdéses cikket fenti érte
lemben helyreigazítani szíveskednék. Tisztelettel maradok Pécsett, 
1894. évi február hó 27-én a tekintetes szerkesztőségnek alázatos 
szolgája Dr. T r ó b e r Aladár, tanácsnok, a fogyasztási hivatalnak 
vezetője.

— Szabó és keztyüsiparosok figyelmébe
A m. kir. államvasutak üzletvezetőségei a hivatalnokai 
részére szükséges különböző ruhanemüek és keztyük 
szállításának biztosítása iránt pályázatot hirdetett. Ha
táridő 1894. márc. 20. Bánatpénz 200 frt. Bővebb föl- 
világositás nyerhető a pécsi kereskedelmi és iparka
mara hivatalos helyiségében (Király- és Mór-utca sar
kán, emelet) d. e. 8 órától d. u. 2 óráig.

TORVENYKEZES.
A z  uzsorás ha lála. Említettük tegnap, hogy 

miben áll a vád, mely özv. Csernét és Ribianszky Ma
riát terheli. A folytatólagos tárgyalás folyamán kide
rült számos tanú esküvel erősített egybehangzó vallo
mása alapján, hogy a), özv. Cser Józsefnének volt 
pénze az elhunyt Gáspár Jánosnál, s igy az eltulajdo
nítás vádja őt azon váltók visszatartása miatt, melyek 
az ő nevén voltak, vagy melyeknél a név helye kitöl
tetlen volt, nem érheti, b). kitünk, hogy az elhunyt 
több tanú előtt úgy nyilatkozott, hogy „ami kevesem 
van az mind a Mariskáé,” értve alatta fogadott leányát 
Ribiánszky Mariskát, kit tehát az ékszerek s a taka
rékpénztári könyv visszatartása miatt szintén nem le
het elitélni, mert ez a legrosszabb esetben is kétes, 
hogy nem az övé-e. Nagy Géza dr. közvádló a vádat 
ezek alapján elejti, de Kerekes Géza szolnoki ügyvéd 
a magánpanaszosak képviselője a vádat föntartjá. A 
trvszék Sávéi Kálmán kúriai biró elnökiele alatt a vád
lottakat fölmenti, miben az ügyészség, a vádlottak 
és Szuly János védő megnyugszanak, a magánpana
szosok képviselője azonban föllebezett.

TÁVIRATAINK.
O rszágo s  szabad e lvű  nagy gy ű lés .

Budapest, február 27. (Ered. távirat.) A  
szabadelvű nagygyűlésre a jelentkezés oly 
mérveket ölt, hogy aggódni kell az iránt: mi
kép lesz lehetséges a szoros számítással 50 
esetleg 60 ezerre rugó gyűléshez való fölvo
nulást rendben tartani. Ily óriási tömeg szá
mára még az Andrássy-ut szélessége sem 
elégséges. Az ország minden zugából folyton 
jelentkeznek százan és százan. Nem lehetet
len, hogy Wekerle beszéde következtében so
kan törültetik magukat a képviselőházban szó
lásra följegyzettek névsorából és akkor az or
szágos nagygyűlés épen szavazás előtti napra 

| esnék, bár különösen a szélső baloldalon so
kan azt mondják, hogy nem baj, ha a vita 
egy héttel tovább tart is és a magasztos sza
badelvű eszmék elfogadása nagy többséggel 
épen március 15-ikére esnék.

A polgári házasság tárgyalása.
(Nyolcadik nap.)

Saját tudósitóink távirati értesítései.)

Budapest, február 27. (Eredeti távirat.) 
A  képviselőházban Komjáthy Béla szélsőbali 
képviselő saját pártjának különösen ama tagjai 
ellen fordul, kik kicsinyes ürügyekből meg
tagadják a párt elveit és elvetik a javas
latot. Komjáthy beszéde nagy hatást idézett 
elő az egész házban. Ugrón Gábor személye
sen is érintve érzi magát a beszéd által és 
Komjáthytól fölvilágositást kér. Komjáthy 
rektifikálása után az ülést néhány percig fö l-  
függesztik.

K om játh y  és U g ró n .
Budapest, február 27. (Eredeti távirat.) 

A  képviselőházban az egyházpolitikai javaslat
ból kifolyólag ma volt az első komoly össze
tűzés Komjáthy és Ugrott között, kinek kleri
kális magatartása saját volt pártjában is nagy 
resensust kelt. Komjáthy szemére hányta Ug- 
ronnak elvhütelenségét, mire Ugrón fölkiáltja:

„ Támogassa a kormányt, ahogy akarja, de 
ne idézzen viszályt a saját pártjában.“

A  párt nagy része sietett Komjáthynak 
magatartása miatt tetszését nyilvánítani. Az 
ügy annál nagyobb föltünést kelt, minthogy 
Komjáthy az Ugron-párt egyik kimagasló 
tagja volt.



Hivatalos árfolyamok jegyzései a budapesti 
áru- és értéktőzsdén.

(A .Pécsi Djság* eredeti távirata.)
Február hó 26-án. Pénzb. árf. o. é.

1. Magyar aranyjáradék 4° ........................................... 117'60
2. Magyar koronajáradék 4 % ....................................... 95.10
3. Magyar vasúti kölcsön aranyban 41/sP/o..................  126-—
4. Magyar vasúti kölcsön ezüstben 41/S°/o.......................102'*/4
5. Magy. kel. vasút áll. kötv. 1876-ból........................ 123 —
6. Magy. földtchcrm. kötvény 4°/o.............................. 95>/4
7. Italmérési jog megváltási kötvény........................... 100*/i
8. Ilorvát-szlavon földtehcrm. kötvény........................ 98"—
9. Magy. nyereménysorsjegy kölcsön........................... 152 —

10. Tiszaszab. és szegedi sorsjegykölcsön..................... 141-a/4
11. Osztrák járadék papírban....................................... 98'—
12. Osztrák járadék ezüstben...........................................97-s/«
13. Osztrák járadék aranyban.........................................120-,/«
14. Osztrák koronajáradék 4% ..................................—.—
15. 1860. évi osztrák államsorsjegy................................146'—
16. Osztrák-magyar bankrészvény..............................  1000'—
17. Magyar hitelbank-részvény..................................... 435.—
18. Osztrák hitelintézeti részvény..............................  364't/a
19. Osztr. magy. államvasuti részvény...........................  320.'/a
20. 20 frankos arany (Napoleond'or) . . .  ...................9 93
21. Német birodalmi márka............................................. 61-15
22. Londoni vista..................   125'20
23. Párisi vista.............................................................49'70
24. 20 márkás arany................................................. 12 23

Időjelzés :
változó, felhőzet, enyhe, keleten csapadék.

A  pécsi kir. tábla értesítője.
"  A  pécs i k ir . Íté lő tá b lá n á l e lin té ze tt 

ü g y e k  la jstrom a. (Rövidítések magyarázata : hh. 
helyben hagyatott, m. megváltoztató ítélet, r. m. - 
részben megváltoztató ítélet, f .  o. föloldatott, r. =  
rendelvényileg vissza, f .  v. u. =  fölebbezés visszauta- 
sittatott, itt. s. megsemmisittetett.)

I. po lg . tanács.
111. G ra ff Károly.

453. Guth I. —  Beek I. 92 frt 50 kr. r.
488. Nagy V. —  ifj. Nagy 1. s. t. 106 frt 68 kr. m.
530. Honig I. —  Deutsch R. 100 frt. rm.
531. Szabó I. —  Ujváry R. 170 frt. rm.
557. Schuldes I. —  özv. Kaltneker Gy. 84 frt. r. 
562. Mészáros M. —  Takács M. 150 frt. hh.
569. Frank M. —  Spitzer M. 108 frt. hh.
570. Frank M. — Bucsáki 1. 86 frt 25 kr. m.
576. Schubert Gyné. —  Mayer Jné 70 frt. hh.
603. Tóth Jné. — Balogh I. 170 frt. hh.
630. Zsupán Gy. —  Szani I. 200 frt. hh.
684. Klein H. —  Szőke I. végrh. r.

I I I .  Zsábokrszky Ferenc.
799. Kocsilla A. —  Gróf Festetics I. 78 frt 77 kr. r. 
821. Gerse M. —  Özv. Nagy Kné végrh. f. h. n. a.
869. Özv. Domina Gyné.—  Domina I. s neje tkvi. r.
870. Kis Pál 1. és t. —  Tóth I. végrh. hh.
892. Hölscher F. —  Lőrincz Jné végrh. f. h. n. a. 
894. özv. Toplak Bné.—  Kuzmits A. s neje végrh. ms. 
903. Kir. Kincstár. —  Kristóf I. végrh. hh.
904 Kir. Kincstár. —  Kristóf I. végrh hh.

II . p o lg á r i tanács.
V. Kisfaludy Imre.

395. Eszig M. s t. —  Eszig M. holttányilv. hh.
396. Klinglheber F. —  Pichler B. válópere, hh.
441. Asztalos E. —  Papuka J. válópere, hh.
504. Konacsics K. —  Borkő M. holttányilv. hh.
551. Baráth K. —  Himpli J. holttányilv. hh.
553. Dömötör L. —  Kallós E. válóper, hh.
554. Kovács K. —  Baksa J. ., hh.
556. Papp M. Mészöly G. „ r.
656. Balassa Zs. —  Székely J. „ hh.
716. néhai Tregyár V.-né hagyaték, m.

I I I .
304. néhai Popovits G. hagy. vu.
322. Közép Kálmán J. s neje. —  Ersi P. s P. 282 

frt 55 kr. rm.
351. néhai Inarsics M. hagy. ms.
628. Tóth A. —  Dóra F. apaság megállapít, hh. 

Büntető  tanács.
V. Pulcz Imre.

3706. Szeremlei Jné magzatelhajtás, hh.

Babics Mihály.
V.

3120. Keszthelyi 1. közokirat hamisítás, hh.
3535. Csapó Ané s t. s. t. s. rm.
3578. Révai M. közokirat hamisítás, hh.
3603. Gál Mné s t. hamis eskü. hh.
3723. Berese Gy. zsarolás, rm.
3726. Gartner I. hamis eskü. hh.
3891. Pukai A. sikk. rm.
353. özv. Schendán Iné gyermekölés. hh.

V. Bocz Alajos.
149. Tehér P. becs. sért. vu.
201. Kemény I. k. t. s. hh.
358. Steiner G. becs. sért. vu.
359. Gyurka I. k. t. s. m.
360. Köröm F. k. t. s. hh.
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Köszönetnyilvánítás.
Az I. pécsi veterán és segélyző egylet f. 

évi január 2 1 -én tartott rendes évi közgyűlé
sén engem ö r ö k ö s  d i s z e l n ö k é n e k  
választott meg egyhangúlag, holott csekély ( 
három és fél évi tényleges elnöki minőségem
ben alig érdemeltem azt ki magamnak, hogy; 
ily megtiszteltetésben részesítve legyek, mert1 
a mit e minőségemben tettem, azt egyletem 
igényei követelték meg tőlem; azért, midőn 
egyletemnek köszönetét mondok, legforróbb 
óhajom oda irányul, hogy e nem várt kitün-! 
tetésért hálámat egykor leróhassam.

Legmélyebb tisztelettel maradtam
Pécsett, 1894. évi febr. 26.

479e BÓ ZSA  JÓZSEF.

Oklevelós gépész-kovács,
ki gazdasági gépek javítását, a kovács munkát, ló
vasalást jól érti, uradalomban éves állást keres.

806. sz./k. i.

Pályázati hirdetmény.
B a ran y am egy e  pécsi já r á s b a n

nyugdíjaztatás folytán üresedésbe jött, Som ogy, 
Vasas. Szabolcs, H ird és Mártonfa községek 
egyeteméből álló,

vasasi körjegyzői állásra
pályázat hirdettetik. Javadalmazás 849 frt 62 kr 
készpénzfizetés, szabad lakás kerttel.

Az állás választás utján, folyó évi március hó 
12-én délelőtt 9 órakor, fog Somogyon a körjegyzői ] 
irodában betöltetni.

Felhivatnak mindazok, kik ezen állást elnyerni 
óhajtják, hogy képzettségük életkoruk, eddigi alkal-1 
mazásukat igazoló okmányokkal felszerelendő kérvé-! 
nyeiket legkésőbb folyó évi március hó 11-én déli 12' 
óráig aiólirottnál beadják, mert a később beérkezendő 
kérvények figyelembe vétetni nem fognak.

Pécsett, 1894. február hó 25-én.

Forray Iván s. k.
főszolgabíró.

Cim a kiadóhivatalban. 4792
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1 Tisztelettel

L Ö W 7  M I K S A
di*atá> u- és férfiruha-szővet kereskedő Pécsett, 

K irály-u . 15. H attyú  -épület

©e*
O
X
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Minden nap

frís csaoolás
Ízletes és ole«ó villásreggeli (1(1 kr). 
Kitűnő magyar konyha, jó borok. 
Abonensek úgy helyben mint ház
hoz hordva jutányos árért elfogad

tatnak.
Tiszta és pontos kiszolgálásért ke

zeskedik

Skrobay István
a „Hattyú11 vendéglőse.
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Hirdet nény-
%/

A  Schaumburg-Lippe hercegi dárdai ura
dalom az eddigi bérlő elhalálozása folytán 
Írásbeli ajánlatok utján f. évi ápril 1 ével, 
illetve julius 1-ével bérbe adja a Lipovitza- 
beremendi országúton és a magyarbólyi vasút
állomástól fél órányira fekvő, 4 garattal járó 
és teljesen berendezett 4 7 9 7

uradalmi vízimalmot Lapáncsán
a hozzátartozó lakház és gazdasági épületek
kel, úgy 1 kát. hold kert, 5 kát. hold szántó
föld és 9 kát. hold réttel együtt 6  egymás
után következő évekre.

A  bérleti feltételek az uradalom igazgató- 
sági irodájában Dárdán tekinthetők be, a hol 
az írásbeli ajánlatok is f. évi március hó 
20-ig elfogadtatnak.

(Baranyamegye) Dárdán, 1894. évi febr. 
hó 26-án.

Schaumburg-Lippe hercegi 
dárdai uradalom igazgatósága.

Felelős szerkesztő : L E N K E I  L A J O S . 
Kiadótulajdonosok F e lle p  M ih á ly  és L e n k e i  L a jo s .

Pécsi lyceumi könyvnyomda (Fciler Mihály) nyomása. 1894.
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Van szerencsém a nagyérdemű közönség becses tudomására hozni, 

hogy f, évi mároius 1-tól kezdve körülbelül 2000 számból álló

kölcsön-zeneműtáramat
az alant jegyzett feltételek mellett a közhasználatnak át fogom adni.

A  midőn a zenélő közönség figyelmét ezen körülményre felhívni 
bátorkodom, kérem uj vállalatomat pártfogásba venni, mely után vagyok 

kiváló tisztelettel

4795 W  O  la F  M I K S A
könyv- cs papirkereskedő 

Pécsett, Király-utca 15. sz., „Hattyú“-épület.
K ivo n at az e lő fizetési f e lt é t e le k b ő l:

1. Helybeli előfizetők biztosíték gyanánt 2 frt betétet s havonkint 1 frt kölcsöndijat fizetnek
2. Vidéki előfizetők 4 frt biztosítékot és 1 frt 50 kr kölcsöndijat fizetnek.
3. Helybeli előfizetők 5, tetszés szerinti zeneművet választhatnak ki és vihetnek cl s nanonta

egyszer cserélhetnék. F
4. \ idéki előfizetők 10 tetszés szerinti zenemüvet választhatnak ki és vihetnek el, de hetonkint 

csak 3-szor cserélhetnek.
5. Megrongált, bcpiszkolt, vagy elvesztett hangjegyek árát az előfizető megfizetni tartozik, mely 

összeg mindig a biztosítékból vonatik le.
'̂őlizotés, megszüntetésével az előfizető a betéti biztosítékot hiány nélkül visszakapja, hacsak 

t bármelyike fenn nem forog.
Egy zencmű-kölcsöntári jegyzék ára 10 kr.

z előbbi pontban említett c:
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