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Előflzatési árak :
helyben, ká^hoi hordva:

Egész évre 16 kor. — fill.
Fél évre . . 8 „  — „
Negyedévre 4 „ — „
Egy hóra . . 1 „  34 „

Egyes szám ára 8 fillér.

Vidékre, postán küldve:
Egész évre 18 kor. — fill. 
Fél évre • . 9 „  — „  
Negyedévre 4 „ 50 „
Egy hóra . . 1 50 „
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—-------  Megjelenik naponkint este 6 órakor. --------:

Szerkesztőség és 
kiadóhivatal iPécs, Mária utca 1. sz.első emelet.Kéziratot

v i s s z a  n e m a d u n k .

Hirdetések a legjutányosabb 
Árban számíttatnak. Nyilt- 

tér sora 60 fillér.

Városi közgyűlés.
Pécs, 1902. febr. 17.Bármilyen jelentéktelen szürkeségű- uek mutatkozott is a mai közgyűlés napirendje, mégsem hiányoztak erdokes jelenségek a tárgyalás folyamából. Az első tárgy, melynél érdekesebb vita fejlődött ki, a vasúti iudóbáztól a pályaudvar mentén a megyeri útig egy uj ut nyitása iránti előterjesztés volt. A mit az indó- bázi ut aszfaltozásának elrendelésekor előre megmondtunk, bogy t. i. az aszfalt kocsijáró az indóhazi nagy teherforgalom folytán csakhamar tönkre fog menni, azt most már a tanács is belátja s iparkodik a teherforgalom elterelésére, vagy legalább megosztására uj útvonalat teremteni. De hát olyan óriási terhet raktak az indó- házi ut aszfaltozásával a városra, hogy ilyen hamar nem mernek még uj vasúti útra Költséget kérni s azért a tauács az államvasutak igazgatóságát biztatja az uj ut csináltatására. Ez azonbau mit sem akar róla tudni s el lehetünk rá ké> szülve, hogy enne!; az útnak a költsége legalább */• részben a város nyakába fog szakadni, tekintet nélkül arra, hogy a közgyűlés ma letért a könyörgés útjáról s az Ogyet a közigazgatási bizottság elé terelte, mert bizony ez is csak */• részét sózhatja a költségnek a vasútra törvény szerint.A z aradi polgármesteri értekezlet megállapodásai tárgyában tett előterjesztés is érdekes vitát keltett, amennyiben 

Aidtngtr János elvileg is ellenezte azt, bogy a városok hiteligényeik kielégítésére egymással szövetségbe lépjenek, mert veszedelmesnek tartja, hogy más városok adósságaiért is szavatosságot vállaljunk. Jó l admiuisztrált városnak úgyis van hitele, nincs tehát szükség a szövetkezésre.De hát a szövetkezes eszméjének épen az adott életet, hogy a legjobban adminisztrált és a legnagyobb biztosítékot nyújtó városok is csak nagyön draga hitelt élvezhettek a nagy pénzintézetek részéről. Ha a városok községi kötvények kibocsátásával közvetlenül menthetnének az elhelyezést kereső tőkék forrásából, bi- zonyára olcsóbban jutnának pénzhez, mint j ha ezt a nagy intézetektől veszik föl, a melyek a péuzelhelyezést csak közvetitik s ha ezért busás hasznot számítanak a inaguk javára. Az egymásért való szavatolás veszedelmeit pedig a szövetkezeti hitelnyújtás helyes szabályozásával meg le het eiô/.ni s így egészen helyesen, cselekedett a közgyűlés, mikor ezt az eszmét ma mar csirájában el nem fojtotta.Érdekes volt az a vita is, mely az

ev. ref. egyházközség járdaköltsóg hozzájárulási ügyével kapcsolatosan támadt 
Záray Karoly inditvauya fölött, a ki igazsagtalannak és jogtalannak tartja, hogy az olyan széles gyalogjárók is, mint az indóháxuti. a háztulajdonosok hozzájárulásával készíttessenek s azért a szabályrendeletnek olyatén módosítását indítványozta, ho27  a háztulajdonos csak harmadfél méter széles gyalogjáró költségeihez kötelezhessék hozzájárulni.Ennek ellenében Jobst László dr. kimutatta, milyen aránytalanul nagy értékemelkedésben részesülnek azok a házak és telkek, a melyek olyan szabályozási vonalba esnek, a hol a szokottnál szélesebb gyalogjárók készíthetők. Más városokban szabályrendeletek léteznek, melyek az ilyen szabályozási vonal mentén fekvő telkek tulajdonosait az egész sza- bátyozási költséghez való hozzájárulásra kényszerítik. A legkevesebb tehát, amit mi igényelhetünk, az, hogy hagyjuk meg a mostani szabályrendeletet, a mely a háztulajdonosokat a gyalogjárók költségeihez való hozzájárulásra kötelezik, tekintet nélkül a gyalogjáró szélességére. Minél szélesebb gyalogjárót enged a szabályozott útvonal létesittetni, annál inkább emelkedik a határos telek értékében s igy épen az nem lenne igazságos, hogy az ilyen szabályozáshoz is csak olyan mértékben járulnának az ottani tulajdonosok, mint a milyen hozzájárulást a régi keskeny utcák háztulajdonosaitól követelünk. S  a közgyűlés túlnyomó nagy többsége el is vetette Záray indítványát.Végül megemlitendönek tartjuk, hogy maga a városi tanács is elállt attól az eredeti tervétől, a mely az általános bizottsági tagválasztást már f. hó 23-án kívánta megejtetni s ma azt javasolta, hogy a bizottsági tagok választására március 2-ika tűzessék ki határnapul, mit a közgyűlés el is fogadott.A közgyűlés lefolyásáról a következőrészletes tudósításban számolunk be :*Pont kilenc órakor megnyitotta báró 
Fejérváry Imre főispán a közgyűlést, üdvözölvén a megjelent bizottsági tagokat s bejelentvén, hogy Friyyes főherceghez, leánya 
Mária Krisztina főhercegnő eljegyzése alkalmából üdvözlő távirat, — Croy Dülmen her cég elhunyta alkalmából pedig részvéttáviratot intézett.A két táviratra érkezett köszönő leveleket Majorossy Imre polgármester olvasta ;el s azokat a közgyűlés tudomásul ve.te.A főispán kinevezte ezután föhpáni jo gánál fogva dr. Laubcr Rezső ügyvedet városi tiszteletbeli ügyészszé és dr. Vasváry Ferenc, jogakadémiai tanárt városi tiszteletbeli árvaszéki ülnökke.

Napirend előtt senbisem szólalván fel, következett
a po lgárm esteri jelentés.
Tróber Aladár dr. főjegyző olvasta fel a jelentést, mely szerint az adminisztráció és a 

személyzeti ügyek terén változás a legutóbbi rendes közgyűlés óta nem állott be. Uj bizottsági tagokká Höffler János és Lenkei Lajos megválasztatván, kellő igazolás után a közgyűlésbe behivattak.A közegészségi állapot elég jó volt, bár a szeszélyes időjárás miatt a hevenyfertőző | kórok nagyban uralkodtak. A jótékonyság te- i rén különösen a nőegyletek fejtettek ki nagy tevékenységet. Megemlékezik itt a jelentés a a nőegylet távozó elDöknőjének, Sávéi Kál- mánnénak érdemeiről. És nagy szerencsének jelezte, hogy az elnöknői tisztet báró Fejér - 
váry Imréné volt szives elvállalni. A/ izraelita nőegylet eddigi buzgó elnöknője Weiller Nép. Jánosné diszelnökké választatván meg, az elnöki tisztben Orünhuth Ignácné követte.A közművelődés terén semmi nevezetesebb emiiteni való nem történt. Az iskolákban folyik a tanitás ; bár több osztály túlzsúfolt s ez a tanitás egyöntetűségét nagyon akadályozza. A mnzenm ügyében dr. Wo-
sinszky Mór, a hírneves régész itt járt s a kultuszminiszter újabban ismét öt darab képet adományozott a muzeum részére, melynek létesítése igy már csak a közel jövő kérdése.A városi háztartás terén örvendetes, hogy a befizetések rendben történtek s igy a városi kassza Í9 fizetésképes volt. S  okszerű takarékossággal elérhető lesz a háztartás fizetésképes mérlege. A városi pénztárban november 25 tői január 14-ig tartatott, miniszteri kiküldött jelenlétében, vizsgálat, a mikor is minden rendben találtatott. A  városi nagy 
kölcsön ügyében az e hó 15-én lejárt pályázaton a pesti hazai takarékpénztár, a kereskedelmi bank, a pécsi alapit vány i hivatal és 
u jelzálog hitelbank adtak be ajánlatokat. A jelentésben kéri a polgármester a város pénzügyi bizottságát a közgyűlés kebeléből több taggal kiegészíteni hogy e bizottság a főszám- vevő átszámításai alapján az ügyet tárgyalhassa. A vizmü kibövités előmunkálatai a jelentés szerint e hó végén megkezdetnek. A tettyei forrás most bőven ad vizet, úgy, hogy az ipartelepek vizvezetékcsapjai is megnyit* tatta k e hó 12 én.A közúti és gazdasági ügyek terén nem fordult elő nevezetesebb esemény. A városi erdőkben a taíuvarozás sok bajjal jár aro9sz idő miatt. A közvágóhídon esetleges jéggyártás tervét a Tanács tárgyalás alá veszi, hogy az ott vágató hentesek és mészárosok ott szerezhessék be a helyszínén a szükséges jeget. A közbiztonság elég jó volt. Csak most zavarta meg a Nürnberg Hermann ellen elkövetett rablógN ílkossag. A katonai ügyosztály a tősorozás előkészítésével foglalkozott. Egy fegyelmi ügy befejeztetett. A város díszpolgárait s a megyéspüspököt az újév alkalmából, — Böckh János geológiai intézeti igazgatót pedig nemrég történt előléptetése alkalmából a Tanács üdvözölte.Ehhez a jelentéshez Aidinger János szólt hozzá, kérvén, hogy a nagykölcsön ügyében történt főszámvevői átdolgozást nyomassák ki > és küldjék meg a bizottsági tagoknak.

L a p u n k  m ai u á m a  6 o ld a lr a  te rje d .
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Majorossy Imre polgármester szerint nem a főszámvevői, hanem a pénzügyi bizottsági jelentés lenne kinyomatandó.
Aidinger Jánosnak az az intenciója, hogy az ügyet kezdetétől fogva ismerje mindenki. Ezért szükséges a főszámvevó jelentését is kinyomatni. Nem bánja, ha a jelentés a pénzügyi bizottság javaslatával együtt nyo- malik is ki, de ekkor ne három nap múlva h;vja össze a polgármester a közgyűlést, hanem engedjen időt az ügy kelfő tanulmányozására.A polgármester ezt megígérvén, a közgyűlés a polgármesteri jelentést tudomásul vette.

Belügym in iszteri rendeletekkövetkeztek ezután. Első volt a közigazgatás 
egyszerűsítéséről szóló törvénycikk I. fejezeté nek életbelépfeté9éről szóló rendelet, melyet kiadtak a tisztviselőknek »gondos tanulmányozás és Szoros miheztartás* végett.A belügyminiszter jóváhagyta a város 
folyó évi költségvetését 1.353 900 kor. bevétellel és 1 695,968 kor. kiadással s az igy mutatkozó 342 578 kor. hiány fedezésére 54 %-os pótadót engedélyezett. Egyes tételekre, igy a többek között a városi kőszénbányák beszüntetésére nézve is, felvilágosításokat kér a miniszter, a mit a közgyűlés a Tanács ja vaslatára feliralilag meg is adott.Jóváhagyta a belügyminiszter a közkórház folyó évi költségvetését is s a napi ápolási dijat egy kor. 82 fillérben állapította meg.Több városi kisebbrendü állás jellegének megváltoztatását szintén jóváhagyta ; valamint a Jankovich Sándor és neje által tett szegényházi alapítvány tárgyában szerkesztett alapítólevelet is.A kereskedelmi miniszter rendeletet kül dött a bérkocsi ipari szabályrendelet vámdi jakat is magában foglaló részének megváltoztatása iránt. Minthogy azonban a vámdijak nálunk nem foglaltatnak benn a bérkocsi ta riffában, — a rendelet egyszerűen tudomásul vétetett.Következett a városi pénzeknek elhelye
zéséről szóló tanácsi javaslat, mely szerint

névszerinti szavazásutján a Pécsi Takarékpénztár, a Pécs baranyai Központi Takarékpénztár, a Pécsi Kölcsönös Segélyző-Egyesület és a Barányame gyei Hitelintézet jelölendők ki e célra. A fő 
ispán felvetette a kérdést, ho^y a fentebbi sorrendben történendő névszerinti szavazásoknál az esetleg érdekelt egyének szavazhatnak-e ?

Nick Alajos dr. szerint az érdekellek csak ama pénzintézetnél nem szavazhatnak, a hol esetleg érdekeltek.
Erreth János szerint az ily érdekelt egyének a szavazásban egyáltalán részt nem vehetnek.
Aidinger János szerint az érdekeltek csak annál a pénzintézetnél nem szavazhatnak, a -melyben esetleg igazgatósági, vagy felügyelőbizottsági tagok.A lőispan a kérdést szavazás alá bo- csájtván, az első lelálláfnál Erreth  János indítványára is 24 s Aidingerére is 24 szavazat esett. Á másodszor is megkisérlett szavazásnál Errethére 25, Aidinger János indítványára pedig 26 szavazat jutott s igy a közgyűlés amellett döntött, hogy az esetleg érdekeltek csak annal a pénzintézetnél nem szavazhatnak, a hol érdekelve vannak. Ily értelemben az után el is rendelte a főispán a névszer.nti szavazást.Erre külön külön névszerinti szavazással elrendelte a közgyűlés, hogy a városi és árvapénzek a pécsi takarékpénztárban, a pécs-baran\ai központi takarékpénztárban, a pécsi kölcsönös segélyző egyesületben és a baranyainegyei hitelintézetben helyeztessenek el.Az elhelyezés arányának meghatározását a polgármester indítványára a tanácsra bizta a közgyűlés és szintén a polgármester indítványára elhatározta, hogy a pénznek a pénz

intézetekben való elhelyezése, ugvszintén azok kivétele csak a polgármester utalványa mellett történhetik. Az arvapénzek letételét vagy fölvételét rendelő polgármesteri utalványok az árvaszéki elnök által is láttamozandók.
K irá ly lá togatáo i tulkiadáaok.A múlt évi királylátogatás költségeire a közgvti’és 12 000 koronát szavazott meg. Ma jelentette a tanács, hrgy ez alkalomból tény- tényleg 15.194 korona 68 fillér költség merült fel, tehát 3194 korona 68 fillér tulkiadás mutatkozik.Ezt a tulkiadást a közgyűlés jóváhagyta s az egész költséget abból az összegből rendelte fedeztetni, a melyet a kórházalap az egymilliós városi kölcsönből nyert előlegből a városnak már v.sszatéritett.

Az állami bábaképzö részére a város a kórház egy részét engedte at s az erre vonatkozó feltételeket a miniszter akként módosította, hogy a bábaintézeti ápolók is a kór háztól ugyanolyan díjazás mellett merjenek élelmezést, mint a kórházi ápolók, továbbá a csecsemők élei" ezési költségei ne vétessenek számításba, miután azok legnagyobb részt úgyis anyai tejjel táplálkoznak, az azon fö lüli tejszükségb't nagyon csekély. Végül elrendeli a miniszter, hogy a bába intézet részéie egészen uj ágyak szereztessenek be állam- költségen s igy a kórház által felajánlott ágyakat nem veszi igénybe.A közgyűlés ezeket a módosításokat helyeslőig tudomásul vette.Az 1901. évi kőbányabérlet és kavics- 
szállítás vállalkozási leitételeit a kormány fe lebbezés folytán feloldotta s házikezelést rendelt.Minthogy azonban most már ez tárgytalan, a tanács a folyó évre vonatkozólag ter jesztett elő uj vállalkozási feltételeket, melyekben az a főváltoztatás foglaltatik, hogy a kavics ezúttal egész darabokban szállítandó az úttestre és ott aprózandó fel.

UJ nt a pá lyaudvarná l.A tanács előterjesztette, hogy az indó- hástól a pályaudvar mentén a megyeri útig terjedő uj ut nyitásának szüksége merülvén fe1, megkereste az államvasutak igazgatóságát, hogy ezl az uj utat az államvasutjk költségén építtesse ki. A vasúti igazgatóság azonban ezt a kérelmet megtagadta. Azt javasolja tehát a tanács, hogy írjon föl a város a kereskedelmi miniszterhez, miként ennek az útnak az állam költségén leendő kiépítését engedélyezze.
Záray Károly naivnak mondja úgy a tanács, mint az államvasutak eljárását ebben a kérdésben, mert ott a törvény, mely megmondja, hogy a vasutakhoz vezető utak költségeit egy részben a törvényhatóság, egyrész- ben a község, illetve az érdekeltek és egy- részben a vasút tartozik viselni Az egész dolog pedig a közigazgatási bizottság hatáskörébe tartozik
Aidinger János is helytelennek tartja, hogy a tanács a vasúthoz fordult ebben a kérdésben. His* az ut szükséges voltának megállapítsa s a költség viselésének kérdése is a közigazgatási bizottsághoz tartozik. A tanács állal javasolt főiterjesztés semmi ered ményre sem fog vezetni a minisztériumnál, ezért azt javasolja, hogy a közgyűlés utasítsa a tanácsot, miként az uj ut létesítése iránt forduljon a közigazgatási bizottsághoz.
Obcrhammer Antal h. tanácsos kijelenti, hogy a tanács azért fordult először a vasul igazgatósághoz, mert attól méltányosságot vart, hogy a város, mely már annyit áldozott a vasútra, uj teherrel ne sujtassék. Ezt a mél- tanyo.-sígot reméli most feltalálni a tanács a miniszternél s azért javasolja a felterjesztést, a mely ha eredményre nem vezetne, még mindig fordulhatunk a közigazgatási bizottsághoz.
Polgármester is reméli a felterjesztés figyelembevételét, ha a főispán közbejár a miniszternél.A közgyűlés többsége azonban Aidinger

indítványát fogadta el s az ügyet a közigazgatási bizottság elé utasította.Az erdei legeltetés bérbeadásának eredményét a közgyűlés helyben hagyta s tudomásul vette, hogy a kormány a városi tnu- 
zeumnak öt képet adományozott.Tudomásul vette az igazoló választmány jelentését is, mely szerint Höfflcr János és 
Lenkei Lajos bizottsági taggá választását igazolta. Az adókivetö bizottságba a közgyűlés rendes tagokul Eibach Emilt és Matyasovszky Jakabot, póttagokul Szikorszky Tádét és Ko- 
harits Nép Jánost, a felszólamló bizottságba rendes tagul Jobst László drt, póttagul Beck Gyulát, bányaadó ügyekre pedig rendes tagul K rászonyi Ferencet, póttagul Miskovszky Valért választotta meg. Az adókivető bizottsághoz bizalmi férfiakul Daempf Imrét és Cserta Antalt küldte ki.

Bizottsági tagválasztás.A városi bizottságból március 15 én a választott tagok fele kilépvén, a tanács az uj bizottsági tagok megválasztására március 2-át javasolja ki'.ü/.etni.A bizottságból m ist a következők lépnek ki :I kerti étből : Dobszay Antal, Tamássy Ferenc, Radócsay Imre, Czirják Ignác és 
Petrovics István ;II kerületből : Höffler János, Lenkei Lajos. Littke József, Egry József, Ladányi Sándor, Weiler Nép. János és Kammerer Ferenc ;III kerületből: Aidinger J^nos, Bán ff ay Simon, K indl József, Magenheim József, K rasznay Mihály, Pataky Lucidus és Egry Béla űr. -  Ebben a kerületben még Wiesner Rajmár helye is betöltendő lesz, mert az ennek helyére megválasztott Baranyai Béla választását a közigazgatási bíróság megsemmi- sitette.IV. kerületből kilépnek : Daemfp Imre, 
Gyimóthy Gyula, Rausch József és Zelms Gyula V. kerületből : Járányi József, Körösztös József. Katits József és Károly Ignác.A közgyűlés a bizottsági tagválaszlásra március 2 át kitűzvén, a választási küldöttségek elnökeit következőkép választotta meg ; az I-sö kerületbe örökül Jobst Lás ló drt, helyettesei' Tamásy F e ie :ce t; a II-ikba elnökül Littke J,zs*.tet, helyetteséül lrober Aladar drt ; — a III ikba elnökül K indl Józsefet, helyetteséül Fekete Mihályt ; — aIV ikbe elnökül Zsolnay Miklóst, helyetteséül 
Rceh Györgyöt ; — az V-ikbe elnökül Szauf- 
ter Gusztávot, helyetteséül Nick Alajos drt.

Po lgárm eaterek  ertekoslete.A tanács előterjesztette az Aradon tartott polgármesteri értekezlet határozatait s javasolta, hogy ezeknek megfelelően a város intézzen föiiratot a kormányhoz, miszerint addig is, mig a városok pénzügyei rendezve lesznek, az állami közigazgatás közvetítéséből származó költségeket az állam térítse meg a varosoknak ; továbbá hogy ez a tölirat* az összes városok küldötteiből alakulandó nagy küldöttség által nyujtassék át a kormánynak s végül, hogy elvileg járuljon hozzá ahhoz az eszméhez, miszerint a varosok hiteligényeik kielégítésére községi kötvényeket kibocsátó hitelszövetkezetet alakítsanak.
Aidinger Janos a árosi hitelszövetkezet alakitásat elvileg sem helyesli, mert nem föladata a városoknak, hogy bankalapításra szövetkezzenek. Jói adminisztrált városnak amúgy is is van hitele, nincs tehát szükség a szövetségre, a nn azért is veszedelmes, mert akkor a városok egymás addósságáért is szavatolni tartoznának.
Nindtvich Andor árvasztki elnök kijelenti, hogy most nincs arról szó, miszerint a városok bankszövetséget a ’akitsanak. Csak elvi hozzájárulást kér a tanács ahhoz az eszméhez, hogy a városok miként szerezhessenek
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pénzt közvetlenül azoktól, a kiknek elhelyezendő tőkéjük van. Már az országos polgár mesteri értekezlet iránti udvariasság is treg- kivánja, hogy az elvi hozzásárulást meg ne tagadjuk.A közgyűlés erre a tanacs javaslatát elfogadta.
A  prostitúcióról s a fertőtlenítésről szóló szabályrendelet tervezeteket a közgyűlés le vette a napirendről, mert ezek még bővebb előkészítést igényelnek.
A  pécsi ev. ref. egyházközség kérelme következett ezután, hogy az indóhazi ut mentén fekvő telke előtti aszfaltjárda költségei fejében rá kirótt 1799 korona 91 fillér hozzájárulást a város engedje el.
Záray Károdnak nincs kifogása a kérelem teijesitese ellen, sőt tovább megy és in ditvanyozza, hogy utasittassék a tanács a szabályrendeletnek olyatén megváltoztatására, hogy abban az esetben, ha szélesebb gyalogjáró készíttetnék, a háztulajdonosok csupán a 2 és fél méter szélességű gyalog járó költségeihez tartozzanak hozzájárulni, mert az ellenkezik a joggal és igazsággal, hogy a tulajdonos terheltessék a közönség kényelm én készült széles sétányok költségeivel.
Jobst László dr. ellenzi Záray indilvá nyát, mert a hol azok a széles sétányt) k létesülnek, ott a házak és telkek értéke arány- tálánál emelkedik. Jogos és méltányos tehát, hogy az ottani tulajdonosok ezért áldozatot is hozzanak.A közgyűlés erre elhatározta, hogy az ev. ref. egyházközség terhére kirótt járdaköltséget elengedi, Záray indítványát azonban a szabályrendelet módoiitása iránt eh etette
A  nyugdijsznbályr vndelet módosítását azonban szükségesnek ítélte, mert annak egyik szakasza a nyugdijjáruiekot az örökösöknek visszaadatni rendeli, ha a városi alkalmazott után nem maradiak nyugdíjra jogosultak. Ezen szakasz alapján kellett elrendelni, hogy a Sí 

risaka Andor állal fizetett nyugdíjjalulék örökö nek visszaadassék.Több kegydíj és ille'ő.>égi kérvény el intézése után a közgyűlés d. e. x/%12 órakor végétért.
A Mecsek Egyesület közgyűlése.

— Saját tudósítónktól. —
Pécs, 1902. febr. 17.A * Mecsek-Egyesület^ tegnap délelőtt 11 órakor tartotia a városháza közgyűlési termében rendes évi közgyűlését, a tagok élénk részvétele mellett. Szép számban jelen tek meg az egyesület tagjai, kik közölt ott láttuk Balogh Karoly, lábai tanácselnökül, 

Sey László kir. tanácsost, Szuly Janos ügy üédet, Cs. Schapringer Gusztáv bankárt, Kindl József kereskedelmi tanácsost, Nendtvich An dor, árvaszeki elnököt, Országh Lajost, P in 
tér Ferenc tanácsnokot, líanuy Ferenc, Lenkei Lajos, Fleminger Ferenc ügyvéd és lapszerkesztőket, Szmik Antal osztálymérnököt, Stern Károly ügyvedet és még igen sokat társadalmunk előkelőségei közül.

Kardos Kálmán, nyugalmazott fői-pán, az egyesület elnöke, üdvözölvén a tagokat, megnyitotta a közgyűlést. Örömét fejezte ki. hogy oly szép számban jelentek meg az egylet buzgó tagjai, kik fáradhatatlanul munkalkod tak eddig is az egy let céljai elérésében Kéri, hogy munkálkodjanak ezután is, mert az egye sülét célja, Pécs szép vidékének a nagyközönség előtt minél jobban hozzáférhetővé tétele, ezt megérdemli. Az egye-ület egyévi eredménydus és áldásos munkálkodását a titkári jelentes terjedelmesen ismertetvén, arra nem terjeszkedik ki. ivomoru kötelessége azonban, hogy megemlékezzék az egyesület múlt évbeu elhalt tagjairól, köztük a/, erdemes tan lérfiurol és az egyesület buzgó, tevékeny választmányi tagjától, Dischka G\őzö, lóreáliskolai igazgatóról, kinek emlékét jegyzőkönyvbe igtatm javasolja.

Helyeslés kisérte az elnök beszédét s ezután a titkári jelentést, mely nyomtatásban minden tagnak megküldetett, a közgyűlés felolvasottnak tekintette és azt minden hozzá szólás nélkül tudomásul vette.
A számvizsgáló bizottság jelentése szerint a muitévi számadások rendben találtat tak. Ezt a közgyűlés szintén tudomásul vette.Az elnök bejelentette ezután, hogy az egyesületnek alapítása óta buzgó és lelkes igazgatója, Vaszary Gyula főkapitány sokoldalú elfoglaltsága miatt az igazgatói tisztről lemondott. E szándéka azonban későn jutott a választmány tudomására s így az igazgatói tisztség bet< Itese iránt most javaslatot nem tehet. Kéri e kérdést egyelőre tüggöben hagyni s indítványozza, hogy a lemondó igazgatónak tevekeny és eredménydus működéséért a közgyűlés jegyzőkönyvi köszönetét szavazzon.A mit a közgyűlés elfogadván, a választmányban megüresedett két tagsági hely betöltése következett, Dischka Győző helyére 

Uetyey Elek pü-pöki jószagkurmányzót valasz tolta meg egyhangúlag a közgyűlés. Tormay Karoly, volt atispan, országgyűlési képviselővé választatván, az ő helyere Koszits Kamill al ispán lépett. Koszits Kamill helye igy megüresedvén, erre K lekner Alajos postafőtisztet választotta meg a közgyűlés.A számvizsgáló bizottság tagjai a régiek lettek : Fekete Mihály, tiszti tőügyész, Koharits Nép. János és Szigriszt LajusA folyó évi költségelőirányzat 4071 kor 38 fillér bevételben és 3983 kor. 68 fillér kiadásban állapíttatott meg ; nem lévén szűk ség ez evben tetemesebb kiadásokra, mivel az egyesület a múlt évben úgyis nagyobb munkaiatokat végzett, a melyekkel egyelőre a kitűzőit feladatokat be is végezte.Ezzel a napirend kimeri* telvén, Kiss Jó zsef, fór» áliskolai tanár, egyesületi titkár, felolvasta a „ Magyar Tanítok Turista-Egyleté'- nek a közgyűlés a kalmara küldött meleghangú és hazafias üdvözlő levelet, melyet a közgyűlés közönettel vett és viszont üdvözlő levéllel viszonozni határozta.Két indítványt olvasott fel ezután a titkár. Mindkettőt dr Cirer Elek és társai adták be. Az egyik a tettvei tensik es az odavezető ut rendezését sürgeti ; a másik a Mecsekről a Tetiyere levezető ut mellett egy rövidebb ut iétesitéfét indítványozza. Mindkét indítványt kiadtak a választmánynak tanulmányozás végett. Az elsőt a közgyűlés egyhangú helyes lessel fogadta : de hál ez legalább is 30 ezer koronába kerülne s a varos bozzájáruiasaval vihető majd ki, hu lesz erre a célra pénzé a városnak A második mar nem ilyen közérdekű s nem is kepez olyan sürgős szükséget, mint amaz.Végül Kiss József titkár bejelentette, hogy Pécséit meteorologiai intézet letesitese van tervbe véve s kérte a tagokat, hogy an nak idején a költségek tedezesehez járuljanak hozza, hírül adván azt is, hogy Cs. Schap
ringer Gusztáv e célra már száz koronát lel is ajánlott.A közgyűlés eljenzessel vette ezt tudomásul, mire Balogh Károly alelnök köszönetét fejezte ki a közgyűlés nevében Kardos Kálmán elnöknek a közgyűlés vezetéséértEzek után a közgyűlés */412 urakor be végződött.

H í r e k .
Pécs, 1902. febr. 17.

ftablógyilkoasag a M adara*z-
malomban.

Szombaton éjjel, vasárnap virradóra 
meghalt Nürnberg Hermann

Vasárnap délelőtt a rendőrkapitányság 
átkisértette a királyt ügyészséghez Szabó Jó
zsefet, a kit a rablógyilkosság elkövetésével 
gyanúsítanak.Ez a két nevezetes dolog történt szom

bat este óta a pénteken este elkövetett rablógyilkosság ügyében.A szerencsétlen áldozat, a hetveneszten- tendős Nürnberg Hermann, a városi közkórházban nem tért magához s ki sem lehetett hallgatni. Az esteli órákban egyre növekvő láza volt, miközben folyton ezt kiabálta :— Eduárd ! Eduard !Volt neki egy öcscse, a ki vagy húsz évvel ezelőtt meghalt, ügy látszik, erre emh- kezett lazáiméban. E-le 9 óra után pedig beállt az áldozatnál az agónia és kínosan, sokáig szenvedett, mig a valóban most kö nyörtilő halál megváltotta szenvedéseitől.Egy hosí-zu, táradságos élet után ily szomorú háláltál kellett kimúlnia ! . . Feleségeés két leánya, kiknek a vitéz-utcában van hazuk és egy kis vegyeskereskedésük, vigasz nélkül siratják szomorú kimultat.A kit pedig a kegyetlen bűntény végre hajtásával gyanúsítanak, most várj » a vizsgálóbíró előtt a további vizsgálatot, melynek során beigazolható lesz-e ehene a szörnyű vád, az még kétséges.
Szabó József, a gyanúba vett ember, pydo'fai illetőségű és nemrégen jött be Pécsre, hol a s-igeti országúton a Zöldfakorcsma udvari részében lakott. Felesége és gyermekei vannak; de azért soha em volt állandó foglalkozása s folyton a pálinkás boltokat bújta. S még sem eltek otthon sem szükségben s ez már regebben teltönt Tóth Jenő rendőr-biztosnak s megfigyelés alatt tartotta Szabó ténykedéseit. De terhelő adatotwnem talált ellene. Pénteken este is azzal hívtak ki a rendőrséget a Zöldfába, hogy ott egy ember baltával akarja leütni az egyik cselédleányt. Az ember az akkor is részeg 

Szabó József volt, s az épen akkor felfedezett rablogyi!ko3ságra gondolva, kért a bz- tos tőle másik baltát is, mikor egyet, a mivel a Cseledet le akarta ütni, előadott. Így került elő a véres baits és a véres rongy s támpontot nyert a gyanú hogy Szabó követte el a rablógyilkos-ágot. A rendőrbiztos 
Wranitsch József rendőrségi dijnokka! és 
Horváth Gyula hegybiztossal házkutatást tartott ezután S/abóéknál, a kinek fele-ége minderről semmit sem tudott. A d.vanypárna alatt elrejtve negyven forint körüli pénzt is találtak, a mire azonban Szabo azt mondja, hogy a nyári k. resmenye, mikor arató munkás volt. Különben is zsir, liszt s élelmiszer, hús s egyéb bőven van a padlásukon s az embernek több ö tözet ruhája is van otthon.

Azt azonban nem tudja igazolni, hogy 
hol járt pénteken este 5 töl 7 óráig ? És hogy 
mitől lett véres a balta és a rongy ? Szembesítették több tanúval, de senki sem i-mert ra Ô is tagad s igy a fentebbi gyanuokokon kivül más bizonyíték nincsen ellene.Tegnap délelőtt fél 11 órakor kísérték át a rendőrségtől a királyi ügyészséghez. — Csizmában, egész jó öltözetben, jó meleg rövid téli k abátban olyan nyugodt arccal ment a rendőr mellett, mint a kinek lelkét még egy csirkelopas sem, nemhogy rablógyilkos- sag terheli. Vele vitték a bűnjeleket is, a véres rongyot s a véres baltát, melyet a tett után a Rudolfinum előtti vízfolyásban akart megmosni, mert a baltán pír sarlóit is van. A vizsgalati fogság fenntartását elrendelték ellenében s most a börtönben várja a jövendőt. Hogy a rendőrség különben mily szeles- körű intézkedéseket tett a rablógyilkos nyomozása érdekében, mutatja az, hogy a városban kerekszám ötven gyanús egyént veitek penteken ejjel ki .allgatás alá s a csendőrök h vidékről negyvenet hozlak be. Egy gyanúba vett egyént kü.önben meg most is keresnek, ki a rablógyilkosság estéjén tűnt el a városból.
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N a p tá r : kedd, febr. 18. — Hóm. kath : S i
meon. — Prot.: Simeon. — Görög-kel (febr. fi.) 
Ágota. — Zsidu: Adar 11. — Nap kél 6 órs 45 
perckor ; nyugszik 6 óra 11 perckor. — Hold kél 
dilben ; nyugszik 3 óra 29 perckor éjjel,

Id ö je la e a . A  központi meteorologiai intézet 
jelzése s/.erint : enyhe idő, sok helyen csapadék és 
szél Tárható.

P in c é r -e g y le t  közgyűlése éjjel 12 órakor a 
Fenrich-féle vendéglőben.

S a iu h á a  : »Ninon«, opera és *Egy ur és egy 
asszonysága, vígjáték.

— (A  Pécsi Kath. K ö r ) tegnap vasárnap este felhat órakor tartotta első nagy böjti felolvasó estélyét a saját helyiségében, melyen oly nagy szánni dieting vált kö/őn.-ég veit reszt, hogy zsúfolásig megtelte a termet s nagy része a karzaton foglalt helyet. Az öl pontból álló kitűnő műsor első részletét Réz 
búnyay József eV, theoi'giai tanár felolvasása képezte, a keresztény világ legnagyobb egyházi szónokai ró). A közönség nagy figyelemmel h ilga lta  a tudományos. érdekes előadást. Majd tinkta  Kázrner dr. ,.Két les: ver ‘ című szép köiienit nyét olvadta lel Schmidt Irma. A kö.Ítmény a kis lültn ileről szól, mely olyan nagy dalnok és mégis egyszerű, szürke fólia- zaíu, nem cifra, nem hiú. mint az utszéii lengelic, Tanulságot ir a szerző hozzá í végén, mely a hölgy-világnak ha megfogadná nagy hasznára válna.»Lányok, lányok, cifra;kodó Páváskodó lányok !Leolvasok ebből egy kis Tanulságot rátok !Múló a kincs, pompa, szépség S a föld minden éi-e.Nem jár azzal a boldogság,Nem követi béke.De a tiszta egyszerűség,Művelt képzett elme,Nemes elek, szerető szív É s az Úr félelme :Itt e földön ez vigasztal,Ez boldogít s eltet,És e rövid elet után Ez ad ölök éltet.**Es mindezt oiy bajos-édesen mondta e a kedvei lelouasó, hogy sűrű tap.- hai.g/or b I a befejezés uian. A n ű-oi hain.adik pe nt bai Kér bolt I.onka , .Ezüst fat\ol“ Című szava les a kt peztt, me yet Ai lőni Miklós zongoian es Hátér Janos bai moniumoii kísér.ek. Ha vaiami bájo» é" megkapó, ú y Kórbó l bői ka szavalata az E talalta a/ aap hai.g. t, élénk változatossággal .-zinezte azt. Ez a tiitai leányka álerzi a szavak je.et.tósogel, erteltnes pathoszszal szaval ; a léikéből tör elő a hang, szivén kereszt’-.! jut az ajkaira s ez eieg aira, bogy a közönséget mtgbüvölje, magával ragadja. Nagyban segusegere voit a zongoia és haimonium kíséret, valamint a rejtett női kar szép éneke. A közönség krörő tapssal ju'almazta az előadókat. — 

Ncmcthy József lépett ezután a pouiumru s művészi hegedüjatékavl szórakoztatta a közön séget. Antoni Miklós zongora játékát es Nénit tny niüvészies előadását megujráztatta a közönség A befejező reszt Krisztánovits István, kistaludi pébános szerzeménye: ,,Ave Mária'* képezte, melyben Bitter Illés karmester vezetese mellett részt vettek : Légiady László, Biber Mátyás mint szók k, a karban pedig Cirer Marianne, Éhnn Emilia, Eötvös Ilka. German Ilonka, Gi- rardi Gizi, Gritzmann Ágosta Hikker Irén, Karoly Elei, Kindi Etti, Koszter lion, Koszter Mill, Orf Paula, Putzer Margit, Reberics Gizi, Remesberger Eugenia, Schmidt Irma, Simon Lujzika, Szoir bathelyi Olga, Tomanek Pauia, Vöiös I onka. Borsy Jenő, Balta Bela, Gebhard József, KusHiszki J  zsef, Rihmer o sz^ r , Soos Nándor, Szuly Jenő, Wager Alajos, Böhm Jerő, Cserniis J»nő, Holies Andor, Mussong Nándor, Papp Károly, Szántó Lajos, Verti Aladár

A behízelgő melódia, a gondos betanulás és tetszetős előadás nagyon jó benyomást tettek a publikumra, mely az ének után zaios tap sokkai — de bizony hiába — hívta a lámpák eie az estélyen megjelent szerzőt. A műsor hét óra után ért véget.— ( F e l h í v á s  a  m a g y a r  k a t h o l i  k a s o k h o z  !) Bató Ferenc, csepini esperes- plébános a következő felhívást bocsajlo ia ki: *A közelmúltból a hírlapok révén sukkal általánosabban ismert a horvátországi magyar katolikusuk szomorú sorsa, semhogy azt e helyütt bővebben kellene ecsetelnem. A bukó vinai Csángó magyarok sorsa ezekehez kepest irigylendő; mert a sors csapasai é.-> az eiet fáradalmai között eicsüggedo szivet istenhez emelő vallás vigasztaló szavait saját papjuk tol édes anyanyelvüKöu halljak prédikálni, mi a horvátországi magyaroknak lehetetlenné van teve. Innét a tömeges áttérések a protestan- tizmusia, melynek papjai magyar nyelven pré dikálnak. Bízva az igaz katholikusok hazafias áldozatkészségében, a szlavóniai lacha^i ma gyarok erdekeben a kővetkező kérelemmel lorautok hozzájuk: A lachazi magyarok, kisnek községe sz. Laszlo király oltalmába van ajanlva, a diakóvári püspökséghez tartoznak s őket sziveasepből a pécsegyhazmegyei szomszédos 
csepini magyar plébános fogadta lelki guudu zásba. Számuk meghaladja a 800 at. Legnagyobb lelki szükségletűk volna egy szerény kápolna, melyben evenkint gyakrabban hallgathatnák édes anya nyelv ükön az Isten igéjét. E célra sikerült a nagyméit. m. sir. belügyminiszter ártól 1901. julu= 10 én 67.681/Xi. számú gyűjtési engedélyt kieszközölnöm; de a gyűjtésre engedélyezett idő oly rövid, hogy gy űjtőink Magyaroiszág nagyobb varosait sem látogatják meg személyesen ; miért ez utón foidulunk az igaz katolikusukhoz. Ha „egy pohár víz sem marad'* a mondén jók Adójánál julaimazatianul ; akkor a jótékonysági es hazafias tény kétszeres jutalomért kiaii töl a mműenseg Urahoz ! Itt a szép peida : Mell. es Főtiszt, helyei Hetyey Sámuel pécsi pűspöK ur 600 koionat ajándékozott a lacházi kápolna épilesi költségeire. Me.y aiazaiiai kéiem az igaz katholikusokat, kegy elkenjen* k jótékony ságukkal a szent cél eléréséhez hozzájárulni. Cat pin, Es/ ék mellett, 1902. Pal toiumasa napjau. Leguie.yebb lisztéi tó  el Balo Ferenc csepini plébános.**

— (A  t2ig e tva ii U k a iek p en z  
t o r  i e f t 2 v e i i y - i h i » t t » k g  X A X l l  ik évi
Feliües k ö zgyű léséi leb lU al' lio Z 'á  an d e 10 ciaaoi ló g ja  m< g ta rta n i bzictivaiou. —
1 a r g y so ro za t : —  1. A z  ig a z g a tó s á g  je le n íts e . 
—  2 A le .ü gye 6 bizt t sa g  jeienie.se. —  8 . 
A z  1901. évi u s/ ia  n y e le m e n * m ia tn li le .-  
O szlása es a le iu n tu v e n y  m e g a u a su . 4. A  ki
sorsolt 5 Igbzg.ilOsttgl ia 0 lie ly e ll Újak vatasz- 
la sa . ö . A  leiü gyeió  b izo ttsá gi ta g o s  v a .asz | 
lá -a .

—  ( A  » F e  e s i  M a n k a s k e p z o  E g y 
l e t  k ó z ^ y u i t í o e  j T e g n a p  va.-aiu ap  la r-  lotta ieiiües évi kö/.gyüléséi a ptcai »i»uinAaa- kép/.ó Égyiei# Anna-uiCai helyiségében. Az évi jeituiesb.n benn loglatiulik a lagok szama, mely 190 el lesz ki ; a leilai éneke, meiy ü35 korona erieku, a koiiyvtai 190 magyai, 19/1 német könyvvel 720 korona éilekkel. Kész pénzé az egyesü.emtk j» h meg van 912 ko róna 94 hher. Tá? ciskoiai növendék 145 voit. I Majd a tisztikar aiaku.l meg a Koveikeztkep : Uj tisztikar: 1. elnök: hzvautnei Janus. Il ou e.nök : Müller Karoly. Ili emuk: Parnr Hu beit. Penztarnok : Szabo Ferenc. Jegyző : Pécs Jozsel. Ellenőrök: Vöiös Janus, Szekeres Karoly. Kouyvtarnok : Prec Aulai. Gondnok: .Szabó Antal. Választmány : Lerzsonya Pal, I Hartnyánszky Frigyes, Vaiga Ferenc, Uugár Jenő, Pendl JuZset, Hede-r Karoiy, Krisiol I Mátyás, Lovriis Mihály, Pozsgay Ferenc, Par- csika János, Markotany Miklós. Potiag ; Bájáéi György, Marti Józstl, Kecske..teihy Janos és Szőke Sándor. — ruhatai óztak továbbá, hogy az egylet i&met egy, a többi egyesüle

tekkel kibérelt házban, a Mária-utcában fog menni lakni.( J e le n t e n  *  v iu r ö l .)  A Petty e forrás vízszolgáltató képességéről a főmérnöki hivatal a következőket jelenti : A víztartók teie vannak ; a tetlyei forrás vízszolgáltató képessege folyó hó 16-án reggei 5850 köbm. és f. hó 17 én 8750 kbm.— ( A  « B á r ó  H i r s c h  M ó r »  Jó t e -  k o x iy ftá g i én ö n s e g é ly z ő  e g y e s ü l e t  
pccci f i ó k j a i  saját alapja javára Hirschteld Sammié úrnő védnökségé alatt március hó 1 én, szombaton a ,,Nagy Vigadó'* termeiben zártkörű tancesiólyt rendez. Belépti díj : előre váltva személyjegy 1 kor. csaladjegy 2 kor. 4Ü tiller ; este a pénztárnál szemelyjegy 1 kor. 20 till. Csaladjegy 2 kor. 80 fillér. A zenét ifj. Korodi Gyula zenekara szolgáltalja. Jegyek előre vállhatok: Kemény Mór, Wessely és Horváth, Klobuear Jozselnel (Király-utca), Gerber Mihalynal (Palya utca), Goiberger József nél (Irgalmatok-ulca;, Grosz Józsefne tőzsdéjében (Jókai-ter) es Miizky Mórnál (Szigeti-országút.) Felüifizetósek kös/óueilel fogadtatnék é . hirlapiiag ny ugláztamak. Kezdete este fél 8 órakor.— ( K i t ű n t  p é n z  esi© v é l.)  Köztudomású, kogy a kisebb u. n. szerződéses postahivataloknak c;ak egy bizonyos összegig terjedhető pénzkészletet szabad tartamok, a be- iolyt nagyobb összegek azonnal az illetékes postaigazgatóságnak küldendők be. — így van ez a szent- iaszlói (Somogy m.) postahivatalnál is, hoi a naposban — mint almamelleki levelezőnk írja — a postamesternő egy 300 koronával terhelt penzeslevelet küldött el a ptcsi távirdaigazgatuság címére. Hogy, hogy útin, ez a küldemény nem jutóit rendeltetesi helyere, eltűnt, hova veszett, azt senki sem tudja. Kresz Péterné, a ki az említett postahivatalnál u postamesteri teendőket végzi, egy borítékba helyezte az említett összeget, a pénzeslevelet a rovatlapba bevezette, mindkettőt pedig szokása szeriül egy külön papírba csomagolta, ezl alkototté és a többi küldeményekkel együtt a postazeákbau helyezte el, a mely kifogástalanul lezáratott és a napi betűző vei lailuiott el. A szigetvar kaposvári vonalon, melynek menten Szt. Laszlo is tek szik, meg mozgó pó&ta (ambulance) sincs, hanem a sznigaiuiuau levő vunalvezelők veszik ai es adjak le a póstat, ezeknek kötelességük a zár sértetlen Vöt ától meggyőződni. A kri ikus lüob.’ii ni nem is leleteit eszrevetei, sCsak Sz-igeivaruil, nul a küiücmenyek rova- luiva leszntk vetlek C-zie, Uogy a roVatlap- b n bevezeteit s 3(J0 horonaiói azoló peuZeS- evei Uianyzik. Azi lm lek, feledékeny »eg fuly- laii Szí. La&zióii mataut, cilói meggyOzőuni azonnal la.nalo/.iak, hóin au színien táviratil a g  az a  vulasz érkézéit, hogy a levél elment, a a postamesternő Ua.urozoiLau emlékszik, hogy a levelet a z&akhan üeiyez.e el. Az esetről rögtön jelente^ u.teleti a pécsi m. kir. posuiga/.g.itoaagnak, meiy az eset kiderítése végett azonnal uiegiadiiuita a vizsgalatul.— ( A z  i s r .  n o « g y l e t  t h e a u a g o -  n a ja .)  Tegnap laitoila meg az izr. noegyiet ez idénybeli! uioisó Urnám, oi.ajat, mely semmit sem maradi inögolte az eiozOanek. A Vigadó leimen zsuloiasig meg oaoUe a közönség, S e lényes tiko.es» sikert az anyagi siker koronázta — és a noegyiet nemes szívű hö.gyei ismét sok tajó könyet törülhetnek le, sok szenvedő számára adhatnak irt es hozhatnak vigaszt, es így ezúttal is elérlek emberbaráli célúkat. Ez aika>ommal megi.-metelték a kereskedő ifjak mulatságán oly nagy sikert aratott vígjátékot, Szomahuzy litván „Egertogó ‘-jál A műkedvelőket Vágó Béla tanította be ts az előadás ismét csak babérokat hozott kedvenc színészünknek, a ki fényes rendezői talentumának adla tanujelet ez alkalommal. A szereplőkről csak dicséretet Írhatunk, jóval lelüiuiuliák a dilettánsokat ; oly kitűnő összevágó előadást produkáltak, a mely akár melyik szu púdnak is dicsőségét szerezhetne.



éê1902. február 18. P É C S I  F I G Y E L Ő
AU Margit kisasszony, elragadó bájjal alakította naiv bakfist s oly természetesen játszott, hogy sok hivatásos naiva példát vehetett volna a a kis műkedvelőtől. Déghyvel való jelenetében határozott művészi alakítást nyújtott. — Böhm Jolán k. a. Katona Uudrénót játszotta meglepő sikerrel —  Igen kedves színekkel festette az 5 hetes menyecskét. Fesztelenül mozgott, teljesen otthonosan érezte magát a színpadon. Dr Katonával való jelenete kitünően sikerült. — Mitzlcy Anna k. a. enuiva'ó, kedves szobacicus volt, monologua val hangos derül tséget keltett. —  A férfi szereplők is jól megállották helyüket. D r Rad- 

nai Emil, dr. Katona Endre és dr. Berényi Zotán Dóghi Jenő szerepében remekeltek — Spitzer Béni a vadász szerepéből kabinet alakítást csinált. — A közönség elismerő tapsokkal nem fukarkodott, mire bizony egytől egyig érden e-ek is voltak az ügyes mükevelök. A theauzsonából vacsora, de majdnem reggeli is lett, mert a műkedvelői előadás után tánc következett a legvigabban még a kora hajnali órákig eltartott. Tiotabilitásaink közül is többen megjelentek az uzsonán, igy ott voltak báró 
Fejérváry Imre lőispáu és neje, Majorossy po gármester, Vaniss tőszolgabiró stb.

— (A  ,Pécsi P o lg á r i  K aszinó1) vasárnap délután tartotta meg rendes közgyűlését, melyen a már a mu't év végefelé választott uj elnök, Zsolnay Miklós elnökölt. A tar:almas és lendületes titkári jelentes után, mely Hartl Gyula tikár kellemes hangjával felolvasva nagy hatást keltett, a kedvezőtlen pénztámoki jelentés, majd a jövő évi — kedvező kilátást nyújtó — költségvetés olvastatott fel. A tagdijhátralék nagysága a legkellemetlenebb helyzetbe hozhatta volna e társas kört ; de a tagdijak felemelése s a hátralékok behajtásának erélyes megindításából varható bevétel biztosítani fogják a jövőjét, tagok folytonos gyarapodása pedig virágzását is. A tagok száma 346 ; könyvtára 790 kötetből áll. Tagdíj az az alapszabály szerint évi 20 korona. A választásoknál Zsolnay Miklós felkiáltással lett újra elnökké. A többi tisztviselő 70 szóval 30 ellen : i .  alelnők dr. Záray Karoly 2 al- elnök Kremling Károly ; igazgató Stábon István ; helyettes igazgató Beck Gyula; titkár 
Hartl Gyula, 2. titkár Csukáss Zoltán ; pénztárnok Kaufmann Károly ; ellenőr Szigvárt N., könytárnok Gálik Károly ; ügyész dr. Lauber Rezső és 30 választmányi tag, többnyire a ré giek A számvizsgáló bizottság tagjai : Mayer József, Rác Dóri és Bénáik György lettek.

Művészet, irodalom
N in o n .

— A szombati bemutató. —
Pécs. 1902. február 17.Magyar szerzőktől ritkán van alkalmunk hallani ilyen kedves és bájos zenéjü operát, mint hallottunk szombaton este. A közönség érdeklődése közepes volt, bára darab nagyobbat is érdemelt volna.Ninon meséje két szerző müve. Ábrá

nyi Emil gyönyörű drámai fordulatot adott a régi *Susanne« pásztorleány szerelmének. A zenéje Stojanovits Jenőé. Értékes munka. Tele poézissel, bájjal, kedves, fülbemászó dallamokkal, mégis egyszerű, könnyen megérthető, s a mi a fő, saját énjéből merített kompozíció, becses mű.
Márkus Aranka a címszerepben nagy hatást ért el. Nem igen mondhatjuk ezt azonban az első felvonásra nézve. Valamivel több pajkosságot kíván az első rész, a mit itt nem találunk meg s ép azért nem eléggé érthető meg a fordulat a második felvonásban, a midőn a pásztorleány megbánva a tettét, visz- szavárja első szerelmét; a mikor nem tud megbarátkozni a pompával, fénynyel, gazdagsággal. Nagyobb sikerrel vitte azonban a második felvonás játékát, mely Márkus Aranka temperamentumához simulva azzá vált, a mit vártunk. Sziareléptekor egy nemzetiszin szalagos babérkoszorút eresztettek alá a zsinór padlásról, majd egy gyönyörű virágkosárral lepték meg tisztelői.
Kozma Pista, mint pásztor, dicséretesen énekelt; jók voltak a második felvonásban kitörései, a midőn mint barátot megtréfálja az úri társaság. Mezey Andor bordalában gyönyörködött a közönség, a mely már mindenkor elvárja, hogy Mezey szépen énekeljen. Nádassy, 

Szilágyi Aladar, úgy a kar szépen énekeltek. 
Simándy fáradozása nem volt hiábavaló s dicséretet érdemel.

Csige B., Acél, Nagy, Thury, Molnár, Vágó, 
Kardos, Fekete, Pesti és S eiláyyi játszák. Az előadást Thury Elemér rendezi. — Csütörtökön Guthy és Rákosi legsikerültebb mulattató bohózatának lesz bemutató előadása, a 
« Képviselő ur» nak. A darabot csak nemrég mutatták be a Vígszínházban és azóta állandóan műsoron vau. A főbb szerepeket : Vágó, 
Thnry, Pesti, Szilágyi, Thury né, Nagy, Acél, 
Fekete és Kardos játszák. Jegyeket ezen elő- előadásra már szerdán lehet váltani a színházi pénztárnál.

— (Baleset.) Ismét egy szegény munkásról szól a nóta, ki mindennapi kenyere után né/.ve, munkája közben erte a baleset, mely ha bar idők múltán gyógyul is, de néhány hónapra teljesen megfosztott egy szegény családot kenyérkeresőjétől s tudja Isten, később ké pçs lesz e még csonka kezével megszerezni övéinek a mindennapi falatot. — Wálner J á nos almamtlléki munkás ember hasábfat vágni járt társaival a Nádossy uradalom erdejébe. Munkája közben egyik társa vigyázatlansága folytán Walner jóbb ke/.éről két ujjat vágott le fejszével s ezt a két ujjat a szó szoros ér teJmeben papírba gyöngyölve zsebben vitték haza. —  Ha ez a darab fa sistergve és pattogva fog égni a kandallóban, maga körül barátságos meleget árasztva, vájjon gondol e a közelében ülő s bodorfüstöt eresztő úriember arra, hogy ehez a darab fához már egy szegény mnnkás vére tapad, akit keserű emlekek fűz nek hozzá t ?
— (Igen  elegáns) és tartós börtar- cak pénz , szivar- és cigarettáknak, valódi ezüsttel ékítve darabja 3 forintért c<ak Bchönwald Imrénél, Pécsett, Király utca kaphatók.
— A  B e d ö  k á v é  h á zb a n  ma*

kedden, Ráez Guszti zenekara zene-estélyt tart.

O  Egy ur ős egy asszonyság. Szombaton a «Ninon»-t megelőzőleg : Egy ur és egy asszonyságot játszották Thury, T . Csige Böske és Á. Nagy Vilma. Ezen az estétől hajnalig történő egylelvonásos ötletes kis bolondságon jót mulatott a közönség. Az urat Thury, az asszonyságot Thurynó adta. Megint beleszerettek egymásba.Q  Vasárnapi előadások. Vasárnap délután zsúfolt ház elölt a «Bolond»-ot láttuk kitűnő előadásban. A felvonások után felhangzott frenetikus tapsokból bőven kijutott a szereplőknek, kiknek fáradozása dicséretet érdemel. Kapossy Józsa, a mi kedves kis szubrettünknek, ki Bimbilla szerepét adta, még mindig meglátszik hangján a betegség utónyoma ; hangja nem az volt, mi eddig, nem olyan édesen csengő. Különben is Szilágyi, ki Bimbót adta, a címszerepet, Szirmay, 
Slaud, Csige I., Mezey, Nádassy, Kozma, 
Vágó, úgy a többi szereplők, m in ta  karsze- mélyzetnek méltán kijutott a tapsodból., — Este «Lumpacius Vagabunduszt* láttuk közepes ház előtt, jó előadásban. A kis közönség sokat tapsolt, mely tapsokból bőven kijutott az ősz- szes szereplőknek az ősszjálék kitűnő sikeréért. Csige I., Staud, Miklóssy, Fekete, Vágó, 
Thury, Pesti a ki különösen jól játszott, Kardos, 
Szilágyi, mind mind dicséretet érdemelnek. Az előadás már nogyedtiz után végétért. (Hi.)O  H eti műsor. Kedden febr. 18 án «Ninon» opera és «Egy ur és egy asszonyság*. — Szerdán febr. 19 én «Két tacskó*. — Csütörtökön febr. 20 án «Képviselő ur* bohózat (itt először). — Pentekeu tebr. 21 én «Képviselő ur* (másodszor). — Szombaton febr. 22 én «Szegény Jonathán* operett.Q  Színházi hirek Szerdán kerül színre a «Krf tacskó* cimü romantikus színmű A darab több szerepeit Miklóssy, Csige I., Th.

Törvénykezés.
L e lő tte  a s u r á t.

Pécs, 1902. febr. 17.A múlt év március 20 án a somogyi temető mellett véres szerelmi dráma történt. 
Szalók István, ottani lakost, a ki Pécsről délután 4 —5 óra között Toll Mari, somogyi szülésznővel ment haza felé, a felesége szül. 
Horgas Róza, egy revolverből egyetlen lövéssel hátulról lelőtte Szalók Istvánt életveszélyes sebével kocsin vitték haza s március 24-én meg is halt. Feleségét pedig letartóztattak s ma szándékos emberölés bűntettével vádolva állt az esküdtszék előtt.A kir. törvényszék Hardi Sándor, törvényszéki elnök elnöklete alatt Jobszt Béla és Koszér János szavazóbirákból állt. A vádhatóságot dr. Vöröis Endre, kir. alfigyész képviselte ; a védelmet dr. Lieber György ügyvéd vitte s a jegyzőkönyvet ifj Nagy Jenő aljegyző vezette. Az esküdtszék a következőkből alakult meg : Wurster Antal, Reach János, Haksch Károly, Aradi Gáza, Diempf Imre, Benczeo- leitner Sándor, Hirschler Imre, Weiler Nép. János, Gebauer Tivadar, Dómján Izidor, Szaut- ter Gusztáv, Cirják Ignác; pótesküdt Kindl Ferenc.A vádlott asszony, őzv. Szalók Istvánná szül. Horgas Róza fekete ruhában áll a bíróság előtt. Teltét beismeri, de azzal védekezik, hogy azt beszámíthatatlan állapotban követte el.Ugyanis az urával 1890 ben lépett házasságra Vasasson. 0  szerette az urát ; az azonban durván báni vele s szeretőket tartott. Mikor Somogyba mentek lakni, ott a vádlott nő állítása szerint Toll Mari szülésznővel folytatott az ura szerelmi viszonyt s Pécsett többször járt ügyvédnél, hogy a válópört felesége ellen megindítsa. Majd el is hagyta az asz- szonyt, kit a féltékenység gyötört és öngyilkosságra gondolt. Folyton leste az ura lépéseit; hivta magához vissza s fenyegette, hogy megöli magát szégyenében és bánatában.Ilyen lelkiállapotban találkozott urával a bűntett napián js. És elfogta a harag, mikor látta, hogy az ura ismét a vetélytársnőjével Tan s annak pakkját is viszi. Elebük állt, szemrehányást tett nekik s mikor az ura —  nem hallgatva rá — tovább ment, előkapta szoknyája zsebéből az ott tartogatott revolvert s az emb»rt hátba lőtte. Azután megrémülve tettétől, elszaladt a helyszínéről. Bánja a tettét s azzal védekezik, hogy szerette az urát s féltékeny vvolt rá. bár az rosszul bánt vele.A délelőtti tárgyaláson a tanukat hallgatták ki, a kik tudják, bogy Szalók István rosszul bánt a feleségével, azt bár nem igazolják, hogy Toll Marival lett volna szerelmi viszonya.A délutáni tárgyaláson a szakértők véleményére került a sor s az még lapunk zártakor is tartott. ítélet legfelebb este hat bét óra közölt várható.§ G yilkosság a füzesben. Szombat este hét órakor hirdette ki az esküdtszék verdiktjét Takaró János és Varga Ferenc bűnügyében, kik a dunaszekc9Ői füzesbeu agyonszurkálták Kakán Jánost, a haragosukat. Az esküdtszék szándékos emberölés bűntettében
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mondta ki őket bűnösöknek s ez alapon a bíróság Takaró Jánost tizenegyért fegyházra, —  Varga Ferencet pedig tízévi fegyházra Ítélte. Az elítéltek megnyugodtak.
Táviratok.— O r s z á g g y ű l é s .  (A .Pécsi Figyelő*4 eredeti tavirda.) A képviselő- ház mai ülésén a budgethez cBujanovits Gyula beszelt először, aki Sándor Pállal polemizált.

‘Rakovsüy István támadja a kormányt, hogy mig az ország koldul, némely miniszter —  kiről a nyugdíjazás tudvalevő — lesve várja a napot, melyen a nyugdíjra jogosító három éve letelik. Szól a trónörökös ügyéről is. Ha nem engedték gróf 
Zichy Jánost kísérőül, mért nem eszközölték ki. hogy más magyar menjen vele? Mert rossz volt volt a lelkiismeretűk!

Széchenyi Gyula gróf miniszter : Nem igaz ! (Taps jobbról.)
Rakovstfiy István : A kormány hibájáért az ország lakói !Eközben Olay Lajos egy megjegyzésére Bartha Miklós közbeszól : —  Nem az ellenzék feladata a kormánynak bókolni !
Olay Lajos kiabálva replikáz: — De Bécsnek hízelegni! Fölfelé nyalakodni! Igen ü g y e tHosszas zaj után Rakovs^ky István tovább folytatja : Komjáthy éles interpellációjára Széli Kálmán nem védte eléggé a trónörököst. Pedig mi a királyt és a trónörököst egyformán szeretjük.
Széli Kálmán miniszterelnök feleli : A trónörökös iránti érzőiméinek már a múltkor kifejezést adott s Komjáthy szavait ro8szalta. Hogy mikép érez a tron- öiökös iránt, erre nézve felolvashatná a múltkori beszédjét : de nem akar a hízelgés gyanújába esni. (Taps jobbról )
Komjáthy B éla: A  mit a múltkor mondtam a trónörökösről, nemcsak magam, de pártom és az egész ország érzelme volt. (Taps a szélsőbalon.)

Ivánka  Oszkár személyes kérdésben éles polémiába kerül Rakovszkyval, mondván : ne oktasson itt senkit, magyarságra az, a ki odahaza családjában sem tudja a magyar nyelvet érvényesíteni.Szünet után Bornemissza Lijos beszélt a költségvetés mellett.—  P o li t ik a i  affér. (Á r Péc i Figyelő* eredeti távirata.) Bartha Miklós provokálta O la y  Lajo>t Hellebront Géza és H olló  Lajos által. Olay segédei Jus^th  Gyula és Kras^nay Ferenc. Az ügyet valószínűleg békésen intézik el.
— A  cár a  Vöröskeresztnek.(A >Pét*8i Figyelő* eredeti távirata.) A cár 60.000 rubelt adományozott a Vöröskereszt hetedik nemzetközi kongresszusának költségeire, a mely május 29-én lesz Pétervárott.— Földrengés. (A , ,Pécsi Figyelő11 eredeti távirata ) Tiflisből írják : Semahában tegnap ismétlődött a földrengés. Tizenkét embert halva ástak ki. A földrengés nagy pusztítást okozott.— M ég egy satrájk. (A >Pécsi Figyelő" eredeti távirata.) Gradiskában az ottani munkások is sztrájkolnak, hogy kifejezzék szolidaritásukat a trieszti munkásokkal. Hírlik, hogy holnap újra munkába állanak— A  k irá ly  adó aánya. (A „Pécsi Figyelő*4 eredeti távirata.) ö  Felsége a király az újonnan éptilt titeli evangélikus templom ja vára 1200 koronát adományozott.— K é t sztrájk. (A >Pécsi Figyelő* eredeti távirata ) Barcelonában a sztrájkoló fémmunkások megtámadtak egy gyárt és a gyártulajdonost megsebesítették. A polgárőrséget kőzáporral és revolverlövéssel fogadták. Triesztben a helytartó a btintetőtőrvényköny 429. § a alapján a tartományi főtörvényszék elnökével és Trieszt és vidéke főügyészével egyetértve, kihirdette a statáriumot a lázadás büntetésére nézve. A hirdetményt a hivatalos lap rendkívüli kiadásában és falragaszokon telték közzé, azonkívül a rendőrség is kihirdette a város utcáin. A statárium kihirdetése szemlátomást megnyugtatta a lakosságot.

P É C S I  F I G Y E L Ő !9( 2 február 18.

Laptulajdonos 
9ZAUTTER «ÚSZTAT

Felelős saerkesstő 
PLEIHINGER PEREM

Alkalmi áru-üzlet.
S T E I N E R  I IYIRE

PÉCS, irgalmaNok-iitca 12. szám.

Segédszerkesztő 
HONTHY ISTTAN.

E g y  finom  férfi ö ltö n y , fekete vagy színes, a legfinomabb szövetek
ből, m é rté k  s z e r in t elkészítve, a leg- 
újabb façon szerint, finom béléssel, jótállás 
mellett előbb 40 frt., m o st 17 fr t  
5 0  k r a jc á r .A szövet méterenkint 2 frt 50 kr. 
1 finom fill-öltöny elegánsan kiállítva
1 frt 10 kr. Ugyanaz mosóban 80
krajcár-

1 pár férfi tükörbőr, eugos cipő
2 frt 50 kr.

1 pár sárga Chevro fűzős, vagy eugos cipő 3 frt 50 krajcár.
1 pár fekete lakk, kit. keztyü-bőr, Chevro, bezetz, oldal gombos, fűzős,vagy eugos 3 frt 50 krajcár.
1 pár női tükör vagy vise bőr, eugos vagy fűzős 2 frt 50krajcár.
1 pár I1ŐÍ sárga, vagy fekete, Chevro, kitt, vagy lakk, eugos, fűzős, vagy oldaltgombos 3 forint.
1 pár gyermek lakkcipő keztyű- bőrrel 1 forint.
1 pár gyermek - csizma 20-tó 28-ig 1 frt 50 krajcár.
1 feliér férfi-ing előbb 2 frt 50kr., most 1 frt 20 krajcár.Alkalmam volt e g y  n a g y  r a k 

t á r t  megvenni és abba a kellemes helyzetbe jöttem, hogy m in d e n k i a  fé lá r t
m e g ta k a r  it h a t j  a.
Vidékre szövetminták bérmentve- 

Elegendő cipőmértékre, ha ha-risnyás Habbal papírra lepünk és azt körül rajzoljuk.
Lelkiismeretes kiszolgálás!Tisztelettel

S te in e r  Im re ,
PÉ C S , Irga lm aso k  u. 12' . . .

P É C S E T T ,  I R G A l i M A S O K  U . 2 4  S Z .ftiszerkereskedése és a Yilma-cukorkagyár tulajdonosnője minden a füszer- üzleti szakmába vágó árunak közvetlenül és kifogástalan forrásokból való beszerzése folytán azon előnyben részesítheti a t. c. vásárló közönséget, hogy 
megbízható jé árut olcsó áron vásárolhasson. Saját gyártmányú cukorkái úgy a helybeli, mint a vidéki vásárlók elismerő megelégedését nyerték meg, 
s igy bátran versenyezhet az idegen gyárak ámival már azért is, mert ol
csóbb árek mellett csak jó minőséget nyújt. Saison árui a különleges Tip-Top 
rom, 7 decil. üvegben 2 kor., 3V, decil. üvegben 1 kor. Kitűnő theája, thea- 
süteménye és válogatott minőségű szalon-, szinház- és selyembonbonjai, Café! 

á la Créme és egyéb cukorkái általános kedveltségnek örvendenek

Nyomatétt ! aiz* József könyvnyomdájában Fécsett, 1902.




