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Hirdetések a legj utányosab- árban számittatnak. Nyiltb tér sora 60 fillér.
Protekció a közszá Irtásoknál.Pécs. 1902. január 20.A közszállitásoknál dívó állami va^y helyesebben miniszteri protekcióról épü le*es történeteket ir egy szaklap a „Honi Ipar* és kévését, vagy semmit sem Írnak, sót mélységesen hallgatnak róla azok az újságok, melyek meglátják a szálkákat, de nem látják a gerendákat. Különösen a most közölt esetek alkalmasak arra, hogy a gerendák eltűnjenek a napi közvélemény szemei elöl. Mert éppen azokról a közszal- litásokról van szó, melyeket nyomtató műhelyek végeznek és részint ugyanazok a műhelyek, melyek a „közvélemény14 babérját és bókjait szállítják, de ezeket már nem az állam, hanem a kegyelmes, mél- tóságos és nagyságos urak részére, akik a közszállitásokat osztogatják.Megdöbbentő rendszere van ennek a mui ka és k e r e s e t-osztogatásnak. Erről beszélnek hangosan és vádolóan az esetek. A fóljetryzett esetek. Mert hány van, amit föl nem’ jegyeztek, vagy legalább eddig még nem hozták nyilvánosságra, azonban szintazonkóp a nagy közönség elé kell terjeszteni.Tegyenek hát végre tudomást a köz- szállitási s a zo k  közt a nyomtatvány-szállítási panamákról a tisztelt Házban is. Akár csak egyelőre az ellenzéki képvisalö urak, akiknek illik törődni vele, milyen módon b nnak el azokkal a közszállitókkal, a kik nem uenfentesek, a kik tehát ennek folytán C9ak versenyezni, de szállítani nem szoktak, mert sohse kerül rájuk a sor a favorizáltak miatt. íme nehány kedves tör- téuet, mely ezt igazolja :A földmivelési minisztérium az 1902 — 1904-ik években szükséges irodai nyomtatatványok szállítására ir ki pályázatot december 24 ón és az ajánl lat be ■ nyújtási határidő december 31-ike. A szállítás komplikált, a szóban levő nyomtatványok áttanulmányozására idő kell, aztán még a papírmintákat is föl kell szerelni a technológiai muzeum által kiállított vizsgálati bizonyítványokkal. Minderre két heti idő kellene, vagyis oda vezet az előre irányított „nyilvános*4 árlejtés, hogy a vállalatok legnagyobb részét technikai akadályokkal egyenesen kizárják a pályázásban való részvételből.De ez még csak egy formája a vállalkozó k kizárásának és a kiszemeit szállítók közpénzen való protezsálasának. Van más fajta külön gondviselés is. Ilyenről rántja le a leplet az idézett szaklap, mikor elmondja, hogy a kereskedelmi minis/, tér elrendelte, miszerint a jövőben pályá

zatoknál olyan nyomdászcógek, melyek a j nyomdász főnökök ált ai közösen megállapított munkástarifát megtariják, olyanokkal szemben, kik ezeket nem respektáljak, elónyhen részesitteeeenek- Ez a rendelkezés kifejezetten X . Y. nyomda ellen irányult. mely mindenféle munkástarifának fittyet hány, de mindenféle szállításokat megkap. E rendelet kibocsátása után az anyakönyvi hivatalok részére szükségelt nyomtatványok szállítására irt ki pályázatot, a belügyminiszter. Pályázott 6 cég, köztük X . Y . is. A pályázat azonban eredménytelen maradt, a mennyiben a belügyminiszter a hivatalos lap julius 3 iki számában közzétette, hogy az anyakönyvi nyomtatványokra hirdetett pályázat folytán beérkezett ajánlatokat nem találta el 
fcgadhat óknak s azért ezen nyomdai műn kálatokra uj árlejtést hirdet 1901. au gusztus 10 re.Hót nappal a pályázat lejárta előtt, augusztns 3-án azonban uj hirdetmény jelent meg a hivatal:, lapban arról, h^gy az augusztus 10-re hirdetett versenytárgyalás nem fog megtartatni. Miért Î Há* azért, mert a miniszter egy utóbbi aktában kijelentette, hogy az árajánlatokat először ugyan nem találta elfogadhatóknak. hanem később nmtnden tekintetben 
kielégítőknek* találta s azért az újabb versenytárgyalást nem tartja meg, hanem az anyakönyvi nyomtatványok szállítását ötévre X . Y . cégnek Ítéli oda.A belügyminiszter súlyosan megkárosította itt az államot, mert ha megtartja a hirdetett árlejtést, ennél a mii liókra rugó vállalatnál bizonyára tete mes megtskaritást eszközölhetett volna ki az állam javára. Aztán az a rendszer, a mely az egész ország szükségletét egy központi cégnek juttatja, határozottan ellenkezik Széli Kálmán és minisztertársainak százszor elszavalt Ígéretével is. Abba, hogy decentralizálják a közszállitásokat s nem adnak árlejtés nélkül, sőt árlejtésen sem milliós vállalatokat egyes fővárosi cégeknek, hanem megosztják az állami szállításokat a vidéki központokon, a hol szintén élnek és dolgoznak nagy adót fizető iparosok és vállalatok.De amennyiben meg is osztják a vidékre itt ott a közszállitásokat, itt is folytatódik a protekciós gazdálkodás. Hogy az eddigi példáknál maradjunk, ilyen a gazdálkodás a vidéknek juttatott nyomtat- vány-szállitásoknal is. Amint ezekről rendelkezik a miniszter, nyilvánvaló, hogy különös figyelem, gyöngóísóg és különösen megédesített kenyér illeti a kormány- 
párti nyomdákat. Mert ilyenek is vannak,

a melyek a dicső kormány kedvére és tetszésére dolgoznak. Persze csak közvetve, a kormánypárti újságok révén, a melyeket nyomtatnak s a melyek dicshymnu- szokat írnak Széli úrról, a miniszterekről és a miniszterek embereiről, akik segítő kézzel istápolják a kormányért lelkesedő vállalatokat.Csodálatos, hogy a képviselő urak minderről nem is vesznek tudomást, mintha az érdemes honatyák nem is olvasnának mást. mint csak éppen a saját beszédeiket !
Táncmulatságok.Pécs, 1902. jan. 2().A fan-ang habár rövidnek ígérkezik is, lefolyása változatos és fényes leszen. Mert, úgy látszik, siet kivenni részéi mindenki a farsangból s a bálák egymást követik. A tegnapelőtti szombat este is volt három táncmulatság városunkban ; tegnap, vasárnap, este pedig kettő. Szombaton a jótékony nöegylet piknikje a nemzeti kaszinóban ; a lakatosok bálja a Vigadóban és az asstalosok bálja a Scholz féle sörházban szép sikerrel folyt le. Tegnap este pedig a budaikülvárosi Kath. 

K ör  tartotta táncestélyét a Scholz sörházban s Hercenbtrger bátyánk is táncmulatságot rendezett a Vigadóban.Mindeme táncmulatságokról tudósításaink a következők :
A  n öegylet táraaavacsorája.Összeüllek a nőegyleti tagok és közös akarattal megállapodtak abban, hogy szombat estére piknik-táncestélyt rendeznek. Rövidesen történt ez, s annál jobban sikerült. Alig sikerül majd még egy táncestély ebben a farsangban úgy, a hogy ez. Sokan voltak a Kaszinó helyiségeiben, úgy, hogy alig fértek el.A háziasszonyok páratlan buzgalommal fáradoztak az est sikerén. Mint háziasszonyok szerepeltek : Littke Józsefné, Herberth Já - nosné, Haideckerné, özv. Lauber Rezsőné, Kindl Józsefné, Taizs Józsefné, Girardi Jó zsefné, jánosi Engel Gyuláné, Szommer Gyu- láné, Deutsch Kornélné, Kopp Tivadarnó, Siptár Lajosné, Scholz Gyuláné és Luiszer Lajosné.Tizenegy órakor volt az első vacsora, utána még két szupé volt.A körtánchoz a katonazene játszott, a csárdásokat ifj. Korody Gyula nótáira járták.Az első négyest 100 pár táncolta, amely mutatja, mennyien voltak. Hanem aztán pompás hangulat is uralkodott, úgy, hogy reggel télhat után ért véget a mulatság. Sőt vasár- nép délután a nöegylet helyiségeiben folytatták. Morzsa-piknikre gyűltek össze.Notabilitásaink közül ott láttuk Percei Dezső orszgy. képviselőt, Erreth János és D a

rányi Ferenc orszgy. képviselőket, báró Fejér- 
váry Imre főispánt, Koszits Kamill alispánt és 
Majorossy Imre polgármestert.Tudósítónk a jelenvolt hölgyek közül a következőket jegyezhette fel : asszonyok : báró Fejérváiy Imréné, j . Engel Gyuláné, Szinko- vich Károlyné (Mohács), Koszils Kamillné, Alt Sámuelné, Csincsák Edéné (Pápa), Czei Jó zsefné, dr Angyal Pálné, dr. Darányi Ferencné,



P É C S I  F i G Y E L O 1902 január 21.dr. Müller Jánosné. E’reth Kálmánná, Hardi Sándorné, Reich Árpádné, Z>iga Lászlóné, Pu- tzer Antalná, Szikors/ky Tadéné, dr. Darócy Aladárné, Füspök ezredes neje, Szrnodicsnó, özv. Bíauhorn Antalné, Szuly Jánosné, Cvet- kovics Gyuláné, Vasváry Ferencná, özv. Tha- Ierné, dr S?egedy Rezsőné, Szommer Gyű* láné, Bari Sándorné, lovag Scholz Istvánné, Dragonescu Döméné, Krasznay Miklósné, özv. Koharics Károlyné, Ráth Mátyásné, Labrenc Gusztávné, Maximovics Sándoroé, Vizkeletyné, Bodó Aladárné. Johan Béláná, Jobszt Lászlóné, Opris Péterné, Vadnai Jenőné, Pintér Ferencná, Götz Gyuláná, Littke Lőrincné, Orf Gáspárnó, ífj. Littke Józsefné, Rock Gyuláné, Auguszt Ferencné, Fekete Mihályná, dr Tichy Ferencná, özv. Simon Jánosné, Jakabovicsné, Orf Riza, (Somogy), Udvarnoky Győzőné, Hinka Lász Ióné, özv. Dorsch Mihályná, Kailua Károlyuá, Piacsek Gyuláné, Taizs Józsetné, Schwabach Zsigmondné, ifj. Kindl Józsefné, Kallnecker Györgyné, Sztraka Ferencné, Graet Frigyesne, Nick A. Károlyné, Zsolnay Imrené, dr. Par* ragh Antalné, Paliovics Janosné, Ptacsek Vik* törné, Heiberth Janosné. özv. Lauber Rezsőné, dr. Kenessey Aladarné, Littke Ernőné, Littke Lőrincné stb. Leányok : Jobszt Márta, Ríhmer Katica, Vaszary Jolán, Nick Aranka. Opris Anz.-i, Götz Marianne, Sztraka Ella, Mestrits Gizi, Girardi nőv., Székely Böske, Szieberth N , Mazaly Etelka, Röck Sárika, Fekete Irma, Bíauhorn Margit, Őrt Paula, Füspök Jolán, Dracht Irma (Bpest), Vasváry Dóra, Lauber Margit, Kaltnecker Ilona, Zsolnay Teruska, Tbaler Margit, Cirer Marianne, Kindl Etti, Kopp Irma, Bence Böske stb. stb.A  p é c s i  l a k a t o s ,  v a s  és fém *m u n k á s o k  szombaton este tartották tánc- mulatságukat a Nagy Vigadóban A táncterem díszesen tel volt ékesítve s a rendezőség pompás kivitelű táncrendekkel kedveskedett a hölgyeknek. A bálanya Mestrits Jenőné volt, kit — valamint Kópic lmránét és Rómeise Györgynél is — a tigyelmes rendezőség gyönyörű csokrokká lepett meg.A mulatságra sok szép leány gyűlt egybe s hogy az mily fényesen sikerült, mutatja az, hogy az első négyest száz pár táncolta.A jelenvolt hölgyek névsorát tudósítónk nak a kővetkezőkben sikerült följegyeznie :Leányok : Pecz Amka (Somogy), Bernák Gizella (Bányatelep), Sztipánovits Mariska, Kosiczki Gizella, Andrásovics Teru-ka, Hegyi Anouska, Zsebe Erzsiké, Wlasits Mariska, Buday Mariska, Farkas nővérek, Schuch Mariska, Koleszarics Mariska, Grizsák Katinka, Láng Mariska, Pach Rozika, Nezovics Mariska, Pap Katica, Lovrics Mariska, Madi Ilonka, Novákovics Ilonka, Czeiner Mariska, Császár nővérek, Wlassics Annuska, Koller Mariska, Czvingler Teréz, Vidakovics Terka, Felber Lujza, Schillinger Annuska, Deli Janka, Sórics Ilka, Szentgyörgyi Mariska, Hótai Róza, Csonka Teréz, Mosonic3 Annuska, Kerekes nővérek, Szator nővérek, Bokrétás nővérek, Vörös N., Jóhn Anna, Topiák nővérek, Pfeifer Hedvig, Stankovics Etel, Valter Karolin, Móricz Matild, Vargya9 Paula, Herceg Mariska, Nagy Mariska, Kerner Matild, Pataki Ilonka, Takács Katica, Olmüller Anna, Kein Terézia, Szemen Mariska, Pironkai Irma, Virág Paula, Oertl Gizella, Szabó Juliska, Holli Etel, Szir- botka Anna, Beti Katalin, Korneth Anna, Kühnel Vilma, Dudek nővérek, Koücs Fanny, Kovács Margit, Hering Mariska, Schneider Anna, Perger Teréz, Takács Etelka, Erezdi Zsófia, Réder Etelka, Kessar Katalin, Trepach Teréz, M.lkovits Teréz, Biebert Paula, Kré- zovics Olga, Sós Irma, Simon Ágota.Asszonyok : Mestrits Jenöné, Kópicz Imréné, Arnold Jánosné, Preitnekkerné, Kon- csicska Józsefné, Szabó Józsefné, Csop Gusztávné, Feily Sándorné, Sifrich Mibályné, Molnár Józsefné, Jenova Józsefné, Picbier Gyuláné, Gebhardt Károlyné, Heil Gyuláné, Polouyi Józsefné. Bázing Istvánné, Sterle Já nosáé, Schnebergernó, Frikker Sándorné, Szla-

dek Józsefné. Molnár Jánosné, Regdon Imréné, Eibert Józsefné, Kelner Gyuláné, Han Gás- párné, Deák Jánosné, L'p !d F^rencne, Csonka, Gyula, Veigl Viimosné, Czvikker Ferencné, Aul Ferencné, Hós Györgyné, Schneider Edéné, özv. Takács Andrásné, Simon Jánosné, Gyurka Jánosné, Radó Mihálvné, Garasi Gyuláné. Moós Péterné, Matkovics Györgyné, Pal- kovics Ferencné, Mészáros Jánosné, Takács Frigyesué.Felülfizetesek : Asztalos Nándor 6 kor., Villamos-telep 5. Enceszer Miklós 4, Remes Ferenc 2, Angyal Samu 2, Pécsi Sertéshizlalda 5, German Ferenc 8, Tarján Ernő 2, Zeisz a mohács-pécsi vasút forg. főnöke 6, Ernhaft Ferenc 5, Kovács István 2, Biermaon Mihály 4 Romeisz György 22, ifj Kindl Jó zsef 10. Rehling József 5, Mestrics Jenő 40 Felber Ferenc 2, Varga József 1 20, Aul Ferenc 6, Hoss György 1, Hraun Dezső 6; Spitzer Jakab 4 Varga Gyula 40 fiP., C-u kas Zoltán 5 kor., Erdos N. 1, Weindorfer János 4, Dollinger András 8 60, Deutsch N 2 Auber Gyula 10, Palesko N. 3, Majorossy Imre 5, Kész Károly 1, Dreher Károly 4, Kópicz In:re 12, Jenovai N. 2 40, Hamerli József 10. B. Rak Samu 1 40, Kalupka Sándor 40 fill, Marton Miksa 10 kor., Paszt Konrád 40 fill.. N. N. 40 fill. — A szives felüifizetőknek ez utón is halás kö.-zönetét fejezi ki a rendezőség.A z  asztalosok bálja szombaton este volt a Scholz - sorházban. Ez is igen jól sikerült, a mennyiben igen sokan voltak s a buzgó rendezőség mindent e.kö vetett a vendégek mulattatására.A mi sikerült is és a bál csak a vasárnap hajnali óráiban ért vezet
A  b u d a i  k ü lv . k a th . k ö r tegnap tartotta a Scholz-féle sorházban fényesen sike rült bálját, mely a folyó évben a szokottnál is jobban sikerült.A papság részéiől jelen voltak : Károly Ignác és Magenheim József apátplébanosok, Heckenberger Konrád plébános, (Bizovac) Mayer György succentor, Gyömörey Zsigmond egyh. elnök, Virágh Ferenc, Fehér Ferenc, Csernohorszky József, Cselenko János, O Jé Fülöp nyug. plébános.Láthattuk továbbá dr. Darányi Ferenc országgyűlési képviselőt, a körnek buzgó vi lági elnökét, dr. Obelkó Dezső kir. aljárás- birót, Csizmadia Géza városi II-od aljegyző és Keresztény János gyógyszerész urakat.Leányok közül a következőket sikerült feljegyezni : Branke Matilda, Nagy Gizella, Periozmk Emma, öertl nővérek, Hosztinszkv nővérek, Perki Juliska, Didovácz Annuska, Tóth Katinka, Robárdt Etel, Fejes nővérek, Vadász Juliska, Bodensteiner Róza, Károly Franciska, Bubregh Janka, Schein Katica, Persel Teréz, Gadó Anna, Vidakovics Terez, Gerényi Terka, Schler Annuska, Schlapp Stefánia, Deák Anna, Lili nővérek, Varga Mariska (ILtvehely), Győrváry Teréz, Szűcs Teréz, Ditka Róza, Bertalan Róza.A-szonyok : Réder Ferencné, Frikker Rajmamé, Nagy Alajosné, Schleer Antalné, Hoszlinszky MihályDé, Perlaki Józsefné, Brank** Gergelyed, öertel Gyózőnó, Didovácz Mátyásné, Tóth Györgyné, Rohardt Lipólné, Feje3 Györgyné, Jozipovic3 Julianna, Bodensteiner Józsefné, Hútay Kálmánné, Bubregh Istvánné, Ozoray Istvánné, Schein Istvánné, Gadó Andrásné, Vidákovics Györgyné, Gerényi Mátyásné, Gadó Istvánné, Schlapp Istvánné, Milasits Győzőné, Lili Józsefné, Gerber Józsefné, Trabert Józsefné. Vlasits Ferencné, Vlasits Istvánné, Matiovics Lajosné, Náhodil Antalné, Deák Józsefné, Gyórváry Imréné, Vidákovics N.-né, Lenti Andrásné, Jobb Mátyásné, Szűcs Józsefné, Bertalan Istvánné. — A négyeseket 74 pár láncolta s a közönség csak a késő reggeli órákban oszlott el.FeUilfizettek : Heckenberger Konrád, Keresztény János 10 — 10 kor., dr. Darányi

Ferenc, Gyömörey Z^igmond 4 — 4 kor., Károly Ignác apát pléb. 3 kor., Magenheim József apát pléb. 2 k o r , Vajdics Lajos cimz. kanonok 2 kor., Fehér Ferenc hit okt. 2 kor., Brunner Károly 2 kor. 60 fill., öertel Győző, Deák Ferenc 160 kor , Komócsi Lt van 2 kor., Virágh Ferenc, Ozoray látván, Cselenkó Já nos, Rausch József, * zigethy Ede 1— 1 kor., N. N. 60 fill., Nagy István 60 fill. —  E nemes szivü adakozók fogadják ez utón a kör hálás köszönetét.
H ercen berçer tÁDoiskolájábantegnap este volt jól sikerült táncestéiy. A párok jo kedvvel járták a táncot, hódolva Karnevál li.-zteletének s a késő éjjeli órákig eltartott a pompás kis mulatság.

A baja-báttaszéki hid.Pécs, 1902. jan. 20.A lapokban újból és újból fölmerül az a hir, hogy a kormány zégre elhatározta a baja -  b ittaszéki híd kiépítését, ezzel az ország egész alsó vidékének egyik legnagyobb nemze'g-izdasagi es forgalmi érdekének tévén eleget. A napokban ismét olvastuk a hírt.De vájjon igaz-e? Ha a most fölveendő 200 milliós befektetési kölcsön ezen híd létesítéséről nem gondoskodik, akkor nincs mit remélnünk, mert az állami háztartás ívndas bevételeiből ezen hídnak 10 millió koronát meghaladó költség *it nem fedezheti.A hid közlekedési es amellett közgazdasági lontos-ágáról újabban érvelni — fölösleges. — Vannak a tervnek ellenségei, akiknek önös érdekeit sértene a dunántúli or-zágrésznei és a magyar tengerpartnak az Alfölddel való közvetlen ölelkezése, egybe- olvadása. Ezek nem csupán a központosítás hívei, akik mindent Budapestnek akarnak, mert Budapest az oiszag szive. Hanem az a nagy töke. a magántulajdont kepezö nagy tőke, mely attól tart, hogy az aranykalászos rónaság termékeinek értékesítése Budapest elkerülésével !e fogja szállítani ezen tőke kamatjövedelmét.De az állam, mint az ország összpol- gar.-ágának te>tet öltött fogalma, magánérdekekre tekintettel nem lehet és ha ez érdekcsoportok aknamunkajanak sikerült is az irányadó elemek érdeklódé.-ét ezen tervtől ideig-óraig elterelni, olyan dolog ez, mely kipattanna még a koporsóból is, hova annak ellenzői azt szánták és követelné jogát, hogy megvalósuljon. A híd létesítése egymagában is már nagy előnyére lenne az egész alsó Duna- és Tisza-videknek és ebben a mi vidékünknek is, de tényleg revoluciót csakis azon esetben okozna egész forgalmi életünkben, ha egyúttal kiépülne a szintón regen tervbe vett báttaszék — bonyhád — pécsi vasút. Legszívesebben vennők, ha ezt is az állam* vasutak maguk építenék, mert ezen vonalra a begyet mászó, nagy kanyarodással bíró dombóvár—báttaszéki vasút mellett is igen nagy szüksége lenne az allamvasutaknak, hogy Szeged, Arad, Szabadka közvetlen összeköttetést nyerjenek Pécsen át Fiúméval. D i hí azt az állam meg nem építené, attól tartunk, hogy a magánvállalkozás, mely az utóbbi időben elfordult a vasutak építésétől, belátható időben nem tordulna ezen terv felé, mely pedig eleve is biztosítja a nagy jövedelmezőséget.
H í r e k ,

▲
Pécs, 1902. jan. 20. a m á k  a  fa r s a n g b a n .Jó  öreg nénikék, édes, aranyos nagyságos asszonykák megbocsátják nékem, a miért pennám hegyére veszem az ő méltóságukat. Mert én méltóságnak tartom az anyaságot, megbámulom, mikor még megpirítja a szó az arcot ; gyönyörködöm benne, mikor már élesztgetni kezdi a büszkeséget ; megcsodálom,



1902. január 21 P É C S I  F I G Y E L Őmikor öregeik gondosságában ; vele érzek aggodalmában ; csak o't a bálteremben szökik valami meghatározhatatlan mosoly az arcomra, mikor végig nézek a falak mentén üldögólőkre. Olyan szanalomfélét, a miben van valami a kárörvendésból, de talán mégis legtöbb része van benne az elmélkedésnekMinden szeretnék lenni, csak an\a nem, a kinek bálba jaró nagy leánya van már. Ke seritene az aggodalom, összeszoritaná a szi vemet a féltés, fojtogatná torkomat a sok visszaszorított hang, a mit ha kieresztenék, 
szétrebbeDne tőle az a sok írakko3, lakkos 
siheder, a kik körüldongják izetlen hangzavar ral az én féltett virágomat, a lelkem kertje nek legkedvesebb csemetéjét. De a jó, a gon* dós mama hallgat. Olt láncol előtte jobban a keringező figuráknál az a sok minden tekintet, a mit a véletlen kilométer mutatónak állított azon az uion, a mely a házassághoz 
vezet. S mért ne vezetne oda épen a bál is. Hiszen itt van az összesereglése a médumok- nak. A kopaszodó lej, a haj.ott nyak, a veszedelmesen csinos egyenruha, a szentimentálisán sápadt kép viselője mind mind kerekbj törhető.A tündér ott lejt a nagy sokaságban s a mama szeme íáradtan kíséri minden fordulását, minden tekintetét, hogy el ne tévedjen, ott ne felejtődjek, talán olyan helyen, a h 1 nem «rderaest érne. Megesik az i>, hogy nem kell messze néznie, ott van mellette talán nagyon is sokat, a kire vigyázni az Ö legnagyobb feladata. Mas ezenkívül nincsen. Mamáknak szörnyű unalmas minden mulatság, kin, tortura. A bál mártírjai ők, kik mosolyogva tűrik az unalmat, a köteles bemutatásokat, az obiigát kézcsókot, a formális kérdezősködéseket. Tűrik h mosolyognak hozzá, a meddig bírják, a mig az unalom, a megszokott kényelem bá gyasztó álmossággal rá nem ül a szempillára s nem kívánkozik haza. Ha ez olyan könnyen, oly simán menne ? A könyörgő tekintet meg megtörik az álmosságon, a felve ej ett szót is el lehet ereszteni a fül mellett, de hogyan tagadhatná meg azt akármelyik mama, mikor megszólal talán a legjobb kilátásokra jogost ♦ott frakk bélese :— Még egy percre nagyságos asszony.— Hátha ! — véli rá a mama s mosolyogva nyugszik meg helyén egy percre.De ez az egy perc órát jelent ott a torró, poros, lüledt levegőben s egy nappal tovább tartó migrént a bál után

A kőrös görög kalholikus pü-pökséghez tartozó eszéki, íhetve szlavóniai püspöki hely- nókséget Kocakov Emílián, püspöki titkárnak adományozta a király.
— Id e - en érdem rend ) A király •negengedte, hogy koralos-keresztesi báró 

Fejérváry G ;za, táborszernagy, honvédelmi miniszter a bolgár fejedelmi katonai érdemjel nagy keresztjét elfogadhassa és viselhesse.— ( E l je g y z é s e k .)  Schedivy István pécsi épitő-válaikozó, a napokban eljegyezte 
Neuber Ernő pécsi-bányatelepi bányám :ster és ilci banyatulajdonos M id  nevű leányát. — Alsóaiapi Dekich Valériát Pécsről e'jegyezte 
Mendel Lambert Szerencsen

N a p ir e n d  1902. ja n u á r  21-én*

Naptar : kedd, jan. 21. Hóm. katb : Ágnes. — Prot. : Ágnes. — GOrög-kel. (jan. 8.) Batil ssza. Zsidó: Sebath 13. — Nap kél 7 óra 24 perckor; nyugszik 4 óra 27 perckor — Hold kél 2 óra 2 perckor, délután; nyugszik 4 óra 42 perckor reggel. Hold van a földközelben reggel 7 órakor.
Idöjelae*. A központi metcorologiai intézet jeizése szerint : száraz idő, éjjeli fagy várható.
Péosi jótékony nftegylet rendkívüli közgyűlése d u. 3 órakor.
Sainháa; * Váljunk el«, vígjáték
— ( F á b iá n  és S e b e sty é n .)  M i vanFábián és Sebestyén vértanuk emléknapja, mely nap fogadalmi ünnepe városunknak. E nap külön ünnepe az Irgalmasrendnek is s ez alkalomból az irgaimasrendi templomban ünnepi mise s délután litánia volt, Az irgal- masok rendházában egy órakor ünnepi ebéd volt, melyen a városi Tanács tagjai is vendégül résztvettek
— ( ▲  szín é sze t! fe lü g y e lő  

P é c s e tt .)  Gróí Festetics Andor országos szinészeti felügyelő tegnap reggel Pécsre ér kezelt s itt délután résztvett a pécsi színi- kerület tárgyában a városházán tartott értekezleten. Este a gróf megjelent a színházban 
Majorossy Imre polgármester és Krassnay  Mihály, kir. tanácsos kíséretében s végig nézte a „Svihákok“ előadását. A szinészeti felügyelő ma utazott el Pécsről Budapestre.

— (Püspöki helynök Eszéken )

— ( B i  z o t t s ó t j i  ü lé s .)  A váro3 erdészeti albizottsága holnap (kedden) délután 3 órakor tiié.-t tart a városházán Krasznay Mi haly, kir tanácsos elnöklete alatt, Az ülésen tárgyalni fogják a földtnivelési miniszter rendeletét, melyiyel a varost a Misina hegy befagyásától felmenti es a Zsolnav* gyárnak egy agyagbanya nyithatására engedélyt ad.
(Jelentén a vísrftí. a Tett y e forrás vízszolgáltató képessége : folyó hó 19 én reggei 6 órakor a te* t yei víztartóban 1000, az el'enlartóban 700 kbm. víz volt; a oz- z.Vo yás 24 óra <■ alt 1145 köbméternek találtatott. Folyo hó 20 an reggel 6 órakor a tettyei víztartóban 1000, az ellentartóban 885 kbm. viz voU ; a hozzáf 1 y ás 24 óra alatt 1120 köbméternek ta áltatott.

— (Etryleti közgyűlés.) A pécsiállami, megvei, városi és fcö*intéze:i hivatal- szolgák önművelődesi köre tegnap d (után 2 órakor tartotta évi rendes közgyűlését a városháza nagytermében. — A közgyűlésen az egylet tisztikarát a következőkép alakították meg: Zdrkó Pál ellök, Lengyel János 11 cd elnök, Futó József jegyző, G rtthárd J  >zsef hely. jegyző, Piros Antal péuztarnok. Govak Mihály 1-so ellenőr, Böröc Mátyás ll-od ellenőr Választmányi tágok lettek : Hélik 1st ván, Liszkaváry János, Bakics Marton. Va- rajti Karoly, Apithv Vendel, Steiner János. Lőffer Lajos, Wolf Nándor, Kónyi Józset, Bu disics Tivadar, Czukor János és Scbippert István. Póttagok : Kovács József, S  .ucsics Ma tyás, Bokrétás Károly és Verbulec József.
— (Az I  rő pécsi betegsegelyző  

és te -uetkeaés4- egylet) január hó 26 ao tartja meg rendes évi X X X V I. közgyűlését reggeli 10 orakor — a ngok minél számosabb megjelenésre kéretnek. Pécs, 1902. ja nuár 19 A választmány megbízásából Asztalos Nándor elnök.
— (A  „sásdi társaskör14) januir hó 26 tkan saját helyiségében zártkörű lárc- estélyt rendez.
— (K itü n tetett csendőr.) A király Horváth Pál J . ,  hatodik számú csendűr- kerületbeli őrsvezető, címzetes őrmesternek a koronás érdemkeresztel adományozta.
— (N évm agyarosítások.) F ra n k 

furter Sándor, pécsi illetőségű, ugyamtteni lakos, valamint László és Erzsébet nevű gyér mekei Fejérre, — Berger Gyula, kaposvári illetőségű, budapesti lakos, Bertalanra változtatták nevüket belügyminiszteri engedély folytán.
— (K inyom ozott tolvaj.) Mégmull évi szeptember hóban történt, hogy L u 

kács József mohács-szigeti korcsmárostól ismeretlen tolvaj egy drb. birkát ellopott. A csendöraégnek végre most sikerült a tolvajt 
Bulgária János, mohács-szigeti lakos személyében kinyomozni.— (A P éoai K a t h . K ö r )  febr. 10 diki estélyei közbejött okok miatt nem fogja megtartani. A jan. 22 iki estélyt azonban megtartják.

— (A  péosi m. á. v. a lt is z ti  
o lvasó k ö r) február 1 én tartandó táncmulatságát illetőleg vettük a következő meg

hívót : Fáy  Zsigmondné ur.iő ő* nagyságabálanya, Wolleszky Károly d isz k ó k , F á y  Zsigmond, Kccsz Karoly, Baranyai Pál, 
Barta Antal Urak védnöksége alatt a pécsi m. á. v. altiszti olvasókör vajat alapja javára 1902. évi február hó 1 ón (szombaton) a * Vigadó» összes termeiben Oláh Miksa sziget \ ári kedvelt zenekara közreműködésevei zártkörű láncvigalmat rendez. Dr. Jungmann  Kezső, dóri Pákay Mihály, lőrende;ők ; Lóhr (i y orgy elnök. Schrantz György titkár, Soós Ferenc alemök, Kocsis Vilmos. Hiller Aulai pónztárnokok ; Huuk Jjzsef, Hadó Henrik, ellenőrök ; Baranics János, BenkÔ Z illán, 
Zapf Ede, Fekete Vendel, Korompay Antal, 
Maitz Gábor, Mayer József, Nagy Alajos, 
Peter József, Petőfi Vilmos táncrendezők. Belépő-dij sztítnéiyenkint 2 kornna. Felüítize- tések köszönettel fogadtatnak és hirtapiiag nyugtáztatnak. Jegyek előre váhhatók a meghívó e őmu;alása mellett a rendezőségnél és este a pénztárnál Kezdete esti íél 9 órakor. Bejárat a Percei utca felől. — A rendezőség ismételt kérésére felemlítjük, hogv a kik tévédéiből meghívót nem kaptak, íorduljauak a kör vezetőségéhez.— ( E l t ö r ö t t  a lába.) A Bdlve melletti Metz pu-ztán az egyik gazda-ági cseléd. 
Rekettye István szalmát sajtol’ . A rosszul álló sajtót meg akarván igazítani, főemelte, deoly szerencsétlenül, hogy p.z a lábára esett sezt eltörte.

— ( H a l á l  a k o c s i  f ö l b o r u l á s a  
f o l y t á n  ) Wirovác Sándornak, a Beilye melletti Met/, puszta bérlőjének Jakab  István novü kocsisa múlt vasárnap kocsin Dárdára indu t, de a kocsi útközben felborult s a kocsis oly szerencsétlenül esett le, hogy szörnyet halt A szerenc-étlen hült tetemét úgy találták meg a járókelők.— (Legcélszerűbb) és legjobb minőségű katonai éi turista távcsövek, kiváló finom lencsékkel, továbbá a legjobb és kellemesen ülő szemüvegek és orrszoritók, szürke, nap ellen védj szemüvegek esik Schő.iwáld Imrénél, Pécsett, Király (fő) utca a hattyú épületben kaphatók.

— (A  katonai besaillásoláak.) Ahonvédelmi miniszter a közös hadsereg és a m. kir. honvédség legénységének átvonulás a lkalmával szolgáltatott étkezésért a szállásadóknak fizetendő térítési összeg tárgyában körrendeletét adott ki valamennyi törvényhatóság közönségének. E szerint a közös hadsereg és a na. kir. honvédség legénységének (őrmestertől és ezzel hasonló renJfokozatzu allttsztől lefele) átvonulás alkalmával a szállásadók által kiszoltatandó étkezésért a katonai (honvédségi) javadalmazásból fi intendő teri'ési Összeget az 1901 ik évre a következókeppeu á llapítja meg: a dunáninneni részekben uegyvea fi.térben ; a dunántúli részekben negyvenkettő fiilérebn ; a ti-záninneui részekben hirm incöt tiJsrben ; a tiszántúli részekben harminchat fillérpen ; a Királyhágón tű i részekben harminckettő fillérben ; Horvat Sílavonországban harminchét fillérben ; Budapest székesfővárosban ötvenkettő fillérben; Fiúméba ötvenkettő fillérben ; Kassán negyvennyolc* fillérben ; Nagyszebenben harminczhat fi lerb *n ; Kolozsvárja negyvenegy fillérben ; Po'so,\,bin ötvenöt fillérben; Temesváron negyveuoégv fi lérbei ; Zágrábbin negyvenhárom fillérben.
— (Szodás palackot v á so tt  a

fe jé h e z .)  K iss  Ferenc ki3kő-zegi lakós a minap az egyik kiskőszegi korcsmában mulatván, egy szódás palackot oly erővel vágott 
Kollár  József ugyano tani lakos fejéhez, hogy ez 12 napi gyógyulást igénylő testi sértést szenvedett. A brutális dobálót följelentettek,

— A Bedó-ká vékásban
kedden, Farkas Sán d or zenekara zene-estélyt t a r t .



P É C S I  F I G Y E L Ő 1902. január 21.
Művészet, irodalomO  Pécsi szinikerület! & tervezett pécsi színikéi ölet létesítése tárgyában tegnap (vasárnap) d. u. 3 órakor a városháza polgármesteri helyiségében bizalmas jellegű értekezlet volt, melyen megjelentek Festetich Andor gróf, orsz. színészeti lelügyelő, Pccs város képviseletében Majorossy Imre polgárim ster. Vaszary Gyula főkapitány, Tichy Ferenc I só aljegyző, 

Krasznay Mihály, Schneider István, j. Engel József. Lenkei Lajos, Pleininger Ferenc szi nibizottsági tagok, Kaposvár képviseletében 
Németh István polgármester. Nagykatiizsa képviseletében Lengyel Lajos főjegyző, helyettes polgármester, Szegzárd képviseletében H ir- 
ling Adám dr., főjegyző, Mohács képviseletében Jahoda  Elek városhiró, Szinkovith Ka roly főbiró és Brand  Ede szinpártolo egye sületi elnök. Jelen volt a pécsi színház újonnan választott igazgatója Nádasig  József is. Az értekezlet d. u. 3 órától esti óráigtartó beható tanácskozást folytatott a színi kerü’et létesítése tárgyában, a mit már az a körülmény ts kívánatossá tesz, mert az or szágban mind több szinikerület a'akul meg s igy egyre szükebb körre szorul a szinikerüle- ten kivül álló elsőrendű társulatok működési tere szükséges tehát, hogy ezek száméra egy egy szinikerület biztosittassék.A pécsi szinikerület mega'akilása P< cs, Kaposvár, Nagykanizsa, Szegzárd es Mohács városok bevonásával a tegnapi értekezlet után biztosítottnak Ígérkezik, a mennyiben az érdekelt városok kiküldöttei elvben hozzájárulták a szinikerület megalakításához, a mi termé szetesen véglegesen csak az illető városi hatóságoknak erre vonatkozólag meghozandó ha tároz8tai után lesz megvalósítható.Egyelőre még nagy nehézségeket okoz, hogy Kaposvárt, Nagykanizsán és Mohácson színkörök lennének építendők Kaposvár és Nagykanizsa azonban erre nem hajlandók, mert téli előadásokra is alkalmas kőszinházak építésére törekesznek, Mohácson pedig köz ségi erőből színkört építeni ez idő szerint lehetetlennek mutatkozik. Mindezek a nehézségek azonban 1903-ig. a mikor a pécsi színi kerület nyári állomásainak kérdése ak tuálissá lesz, remélhetőleg leküzdhetők lesznek.Határozattá emelte az értekezlet azt is, hogy Fiúménak a pécsi kerülethez való csatolása érdekében Pécs város hatósága felkérendő a kormánynál a kezdeményező lépéseket megtenni.O  A mai előadás. Veszpréminé és 
2huri Elemér betegsége miatt a mara hirdetett 
Vörös talkr előadása elmaradt és helyette 
Durand és Durand  kitűnő vígjáték kerül színre melynek a múlt napokban igen zajos sikere volt.

O  Holnap kedden a Váljunk el, Sordon vigjátéka kerül színre. Amenyiben Palmay Ilka  közbejött akadályok miatt felléptét egy nappal későbbre halasztotta. Pálm ai első fellépte 
Nebántsvirág lesz páros bérletszünetben.

Táviratok.
— Országgyűlés. (A „ Pécsi Figyelő* eredeti tavirata.) Apponyi A lbert gróf elnöklete alatt az ujoncjutalék- ről szóló törvényjavaslat részletes tárgyalását, melynél ‘Pichler Győző tartott elsősorban támadó beszédet.
M ünnich  Aurél előadó kijelenti, hogy ha a függetlenségiek törvénytelennek tar tanák a javaslatot, tiltakoztak volna ellene.
Tőlh  János konstatálja, hogy mindig tiltakoztak.
í\Cútmich Aurél : De nem igy tilta koztak volna, hanem remonstrálással.
Madarász Jó zsef: Amit az előadó akar tőlünk, az forradalom. Mig alkotmányos fegyverekkel küzdhetünk, úgy küzdünk. De ha alkotmányunkat támadja a hatalom, akkor máskép is tudunk. (Taps.)
Fejérváry Géza báró honvédelmi miniszter röviden reflektál s ajánlja a ja vaslatot elfogadásra.A többség a javaslatot elfogadta.Következett az ujoncmegajánlásról szóló javaslat.
Tichler Győző vázolja, hogy a nagy hatalmi moloch, melylyel a hadserég főn tartását indokoljak, mindenünket felemészti Hol van nagy hatalmunk ? Nern is ezért hanem a dinasztiának kell a hadsereg. Á közös hadsereg nekünk idegen ; nemzeti haladásunkat megbántja. Nem fogadja el a javaslatot.

cbLessy Pál szerint a közös hadsereg minotaurus, mely a magyar ifjakat elnyeli.7\álkay László : Ott hiába beszé- tünk, mikor a miniszter kardjával levágja a magyar közjog virágait. Ne mondja oly könnyen a miniszter a sajtón , hogy hazaáruló. Ysseu számot inkább saját magatartásával.
Fejérváry Géza báró honvédelmi miniszter folytonos derültségben felel s beszédét igy végzi : Az urak részéről megszoktam a hazaárulási vádat. Nem sok nyomot hagy rajtam. Csak azt kívánom minden honvédelmi miniszter legyen oly hazaáruló, mint én !Erre persze jobbról megtapsolták.A javaslatot ezután letárgyalták.

Törvénykezés.
§ Esküdtszék! tárgyalások és az ipa

rosok. Az esküdtszéki szolgálatra kötelezett iparosok körében általános panasz volt az esküdtszéki ülésszakok hosszúsága. Több kereskedelmi és iparkamara ennélfogva felterjesztést intézett a kereskedelmi miniszterhez az iránt, hogy az ülésszakok szaporítana nak, a mi által lehetővé válnék azok rövi- rövidebb időtartama. Ez ügyben az igazság ügyminiszter, hova a nevezett miniszter fordult, vélemény adásra az érdekeit hivatalokat felhívta és ezek, mint értesülünk, maguk részéről is támogatják a polgárság óhajtását. Remélhetőleg tehát, a jövőben öt vagy hat ülésszak leerd é- iwy egy-egy időszak az eddigieknél jóval rövidebb időre vonja el az esküdtszéki szolgálatra berendelt iparosokat foglalkozásuktól.

— Az előfizetési díjakkal hátralékban levő t. előfizetőinket hátralékait mielőbbi szives beküldésére kéri a kiadó- hivatal.
Szerkesztői üzenet.

— A . I. (Siklós.) Nem olyan esemény, a mi a közönséget érdekelné ; igy tehát nem is közöljük, habár olyan jelzésű levélben küldte is, a mely tekintélyt biztosit és az alaposság feletti kételkedést is kizárja. Bár privát ügyekhez nem célszerű másnak hivatalos levélpapírját használni.
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finomabb cipőket fél-árban.1 pár fél fi tükör-bőr, vagy két cipő fűzős, zugos, vagy oldal gombos 2 írt 1 0 ;  1 pár férfi sárga Chevro kit, oldal-gombos, fűzős, vagy zugos 3 frt ; 1 pár férfi fekete lack kit, keztyü bőr, vagy Chevro bezetzt oJdal-gombos, fűzős, vagy zugos 3 frt 50 ; 1 pár férfi Chevro fekete oldal-gombos fűzős, vagy zugos 3 frt 5 0 ; Gve.m ek-cipők lak keztyű és bezetzt 1 Irt ; hímzett comot cipő 60 kr. — 1 pár női tükör-bőr, vagy kit. cipő fűzős, zugos, vagy oldal-gombos 2 frt 50 ; 1 pár női sárga Chevro kit, oldal gombos, fűzős, vagy zugos 3 frt ; kete lack kit, keztyü-bőr, bezetzt o!dai gombos, lüzős 3 Irt ; 1 pár női Chevrogombos, lűzős, vagy zugos 3 frt. Valódiságáért jót állók. — Nem szédelgés. —  Alkalmam volt egy nagy rak
tárt n eg verni és abba a kellemes helyzetbe jöttem, hogy mindenki a 

fél árt megtakarítja.

1 pár női fe- vagy Chevro , vagy zugos íekete oldal-

Nyomatott Taiz.s József könyvnyomdájában Becseit, l í*  2




