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Pécs, Mária utca 1. sz.
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árban számíttatnak. Nyilt- 

tér sora 60 fillér.

A honvédek érdeme.
Pécs, 1902. március 4.

Az 1848/49-iki szabadságharc hősei 
sokban hasonlatosak a rettenthetetlen búr 
vitézekhez. Miként ezek most, úgy 48-as 
honvédeink annak idején az egész világ 
bámulatát és tiszteletét vívták ki maguk
nak. Honvédőink bizonyos tekintetben meg 
a buroknál is bámulatosabb dolgokat mi- 
veitek ; mert a búrok évek óta készültek 
a szabadságukért, állami függetlenségükért 
vívandó élet-halálharcra : pénzük volt bő
ven, bámulatos mennyiségű hadiszert hal
moztak össze szertáraikban s a két sza
bad köztársaság minden fegyverfogható 
ifja és férfia fáradhatatlan buzgósággal 
gyakorolta magát a fegyverek kezelésé
ben, úgy, hogy mikor elérkezett a döntő 
pillanat, jól fölszerelt, minden szükséges
sel bőven ellátott, kitünően begyakorolt 
hadsereg állott rendelkezésükre ; inig az 
ellenség ezer és ezer mérföldekről kül
dött, hirtelen összetoborzott, gyakorlatlan 
s a szokatlan éghajlati viszonyok által is 
demoralizált haderőt tudott csak síkra ál
lítani ellenük.

Nekünk pedig 1848 ban nem volt 
sem hadiszerünk, sem begyakorlott kato 
nánk, pénzbeli erőnk is nagyon gyenge 
lábon állott ; mig az ellenség el volt 
látva mindennel, a mi a sikeres hadvise
léshez szükséges. Mégis a nemzeti lelke
sedés úgy szólván semmiből pár hónap 
alatt megteremtette a honvédek dicsőséges 
hadseregét, a mely diadalmas csatákban 
verte Is a gyakorlott, jól felszerelt csá
szári hadsereget s egy másik félelmetes 
nagyhatalom zsoldosainak nemzetjog ellenes 
beavatkozása is csak úgy volt képes meg
törni erejét, hogy árulás jött segít
ségére.

Nagy tartozást kell lerónia ennek a 
nemzetnek a szabadságharc névtelen fél
istenei iránt, a kiket Magyarország füg- 
getlenségéuek ideális eszméje hevített, 
mikor otthagyva családi kört, polgári 
foglalkozást, siettek a hivatásos hadsereg 
halált osztó fegyverei elé, a csatatérre.

S ugyan mivel törlesztette a nemzet 
ezt a nagy adósságát eddig t Nehány ezer 
forinttal, a melyet a hős seregből még 
életben maradt töredéknek juttatott, éppen 
csak hogy ében ne kelljen elpusztultok. 
Pedig hát a nemzeti nagy ideáért küz
dők első sorban erkölcsi jutalomra tart
hattak igényt, a melyben része legyen 
nemcsak a túlélőknek, hanem kivétel nél
kül mindegyiknek, a ki küzdött a haza 
szabadságáért ; azoknak is, a kik a csa
tatereken porladóinak? a kik elhaltak az 
elnyomatás korszakában s azoknak is, a

kik a sovány kegyelemkenyér igénybevé
telére nem szorultak rá.

Erre az adósságra figyelmeztette teg
nap a képviselőházbau a nemzetet Illyés 
Bálint, maga is részese annak a dicső 
küzdelemnek s indítványozta, bogy a tör
vényhozás iktassa be az ország törvény- 
könyvébe a 48-as honvédek érdemeit s 
ezzel szolgáltassa emléküknek azt az er
kölcsi elismerést, a melyet oly bőven kiér
demeltek a nemzettől.

És csodálatos, a törvényhozás, mely 
az anyagi segítséget is olyan szükmarku- 
lag méri, az erkölcsi jutalmazást kereken 
megtagadta. Csodálatos dolognak tűnhetik 
föl ez minden önálló, szabad nemzet fiai 
előtt, de mi már nem csodálkozunk, mert 
mi tudjuk, hogy mindaz, a mit törvény
könyvünk és „kormány-képes* politikusaink 
az önálló magyar államról regélnek, csupa 
frázis s a keserű valóság az, hogy pro
vinciája vagyunk egy idegen hatalomnak, a 
mely azt sem tűri, hogy a nemzet aspi
rációi még az érzelmi téren is hivatalos 
alakban érvényesüljenek s a mely a kor
mányképesség első feltételéül azt tflzi ki, 
hogy lelke mélyére zárja mindenki azokat 
az ideálokat, a melyek önkéntelenül ha
talmába kerítik a nemzet minden fiát s 
a hivatalos politikában csak az összbiro- 
dalmi eszmét tekintse követendő vezér- 
csillagnak.

Ilyen értelemben vett, kiválóképen 
,,kormányképes“ államférfi Széli Kálmán, 
aki egy hangzatos frázissal ütötte el a hon
védeknek nyújtandó erkölcsi elismerés kér
dését, mikor azt mondta, hogy szükségte
len a 48-as honvédek érdemének törvénybe 
iktatása, mert ez bele van vésve minden 
magyar embernek a szivébe.

Nos hát meggondolta-e a bőbeszédű 
miniszterelnök, mit mondott e kijelentésé
vel ? Azt, hogy Magyarország törvóuy- 
könyvében nincsen helye az olyan érde
mek dicsőítésének, a melyeket a nemzet 
minden fia elismer s a melyek iránt való 
hódolatát a szivébe véste. Olyan képte
lenség ez, a melynek cáfolatába sem kell 
bocsátkozni, hisz azt csak nem fogja senki 
kétségbe vonni hogy a törvényhozás nem 
is nyújthatja másuak az elismerés pál
máját, mint a kiuek azt a nemzet közér
zülete már úgyis odaítélte.

Vagy talán Deák Ferenc és Andrássy 
Gyula érdemeit, boldog emlékezetű Erzsé
bet királyné dicső emlékezetét azért kel
lett. törvénybe iktatni, mert ezek idegenek 
voltak a nemzet közérzülete előtt s nem 
voltak már a törvénybe iktatás nélkül is 
a nemzet szivébe vésve ?

Avagy azt tekinti Széli Kálmán a 
régi honvédek érdemei törvényhozási el

ismerésének, hogy évről-évre megszavaz 
az országgyűlés egy nyomorúságos össze
get az elaggott szabadságharcosok segít
ségére ? Hisz ha ezt a törvényhozástól 
igényelhető erkölcsi elismerésnek, az ér
demek ideális jutalmazásának kell tekin
teni, akkor a magyar törvényhozás ugyan
ezt az erkölcsi elismerést nyújtja a bach- 
huszároknak is, a kiknek szintén óvröl- 
évre megszavazza a nyugdiját.

Ilyen nyak&tekert okoskodás csak 
arra való, hogy leplezze a szomorú való
ságot, amely abban áll, hogy most is 
ugyanaz a hatalom az irányadó ebben az 
országban, a mely ellen azok a szabad
ságharcosok küzdöttek s a mely ennélfogva 
nem tűri, hogy érdemeik a törvénykönyv
ben megörökíthessenek, ha már azok em
lékezetét a nemzet szivéből kiirtani nem 
képes.

* K o s s u th  s a o b o r - e  v a g y  s í r 
e m lé k ?  Aradon egy nagyon érdekes é9 alap
jában véve teljesen indokolt mozgalom indult 
meg. A Kossuth asztaltársaság ülésén elhatá
rozták, hogy mozgalmat indítanak a Kossuth- 
mauzóleum fölállításának terve ellen s felirat
ban követelik majd a fővárostól, hogy a 
Kossuth-szobor alapjára összegyűlt összeget, 
eredeti céljára, a Kossuth-szobor megalkotó- 
tására fordítsa. Egyidejűleg követelni tolják 
a szoborpályázat mielőbbi kihirdetését is, mert 
ha ez rövidesen meg nem történnék, akkor 
országos agitációt fognak kifejteni, hogy az 
adományozók, akik nem mauzóleumra, hanem 
Kossuth szoborra szánták kegyeletes filléreiket, 
pénzüket visszaköveteljék. Az asztaltársaság 
azt is elhatározta, hogy átiratban megkeresik 
az aradi megyei és városi törvényhatóságot, 
hogy ilyen szellemben szintén írjanak tel a 
fővároshoz s Arad város átiratban hívja fel 
az összes magyarországi városokat és törvény- 
hatóságokat, hogy csatlakozzanak a mozga
lomhoz.

H í r e k .
Pécs, 1902. március 4.
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Idfijelaas. Â központi meteorologiai intézet 
jelzése szerint : változó, enyhe idő, éjjeli fagy, semmi 
vagy kevés csapadék várható.

Jogügyi b isottság ülése a városházán d. u. 
3 órakor.

Ssinháa i »Bdbos pacsirta», színmű.

— ( K i tü n te t é s . )  A király csávóéi és 
boldai Csávossy Béla országgyűlési képviselő, 
a képviselőház háznagyának a magyar királyi 
udvari tanácsosi címet adományozta.

— (A  p é o i  b a r a n y a l  v e n d é g 
lő s ö k  i p a r t á r s n l a t a u) márc. hó 11-én 
(kedden) d. u. 3 órakor a nagyvigadó étter
mében rendes évi közgyűlést tart. Tárgysoro
zat : 1. Választmány évi jelentése. 2. Pénz-



PÉCSI  F i G Y E L O 1902. március 5.

tárnok és számvizsgálók jelentése. 3 Fel
mentvény megadása. 4. Eilenór megválasz
tása. 5. Esetleges indítványok.

— (Tanítónők e s té ly e .)  A pécs- 
és vidéke tanitónó-egyesöletének március 9-én 
(vasárnap) d. u. 5 órakor a Vigadó nagyter
mében rendezendő estélyének műsora a kö 
vetkező : 1. Wiemawsky : Souvenir de Moscou. 
Hegedűn előad ia Opris Valéria urhölgy. Zon
gorán kiséri Iloff Richard. 2 A kastély kü
szöbén. Ábrányi Emiltől. Szavalja German 
Isivanné urhölgy. 3. Villanella Éva d’ ell’ 
Acqatól. Énekli dr. Jellachichné Ourgay Adél 
urhölgy. Zongorán kíséri Andaházy Anna 
urhölgy. 4.» Valami hibájában.« Vígjáték egy fel
vonásban Gondinettől, forditotta Gabányi. Sze
mélyek : Cecil Horváth Margit. Nanette Czirer 
Marianne, André Decleva Dénes, Balancourt 
Haksch Lajos. Rendezi : Vágó Béla. Tagok egy 
családtag kíséretében évi jegyükkel lépnek be; 
nemtagok 2 koronát fizetnek.

— (A  d u n á n t ú l i  k i v á n d o r l á s i  
k o n g r e s s z u s .)  A Somogymegyei Gazdasági 
Egyesület igazgató választmánya Somssich An
dor elnöklete alatt tartott ülésén a Gazdasági 
Egyesületek Országos Szövetsége által Keszt
helyen rendezendő dunántúli kivándorlási kon
gresszus előkészítő bizottságába gróf Uoyos 
Miksa egyleti alelnök elnöklete alatt a követ
kező tagjait kü dte ki : őrgróf Pallavicini Edét, 
gróf Széchenyi Imrét, báró Inkey Józsefet, 
Makfalvay Gézát és Jeszenszky Imrét. Kimondta 
továbbá a választmány, hogy magán a kon
gresszuson Dagyobb küldöttséggel fog részt 
venni.

— ( S o r o z á s ) Készülődjetek ifjú, vidám 
legények, készüljetek fői a sorozása ! Már ime 
eljött a szorongó szivü anyák nagy hónapja : 
a sorozó hónap. Katonára van szüksége az 
országnak, tetterós katonára, a ki megvédje 1 
Itt a véradó nagy hónapja, a midőn vérével 
áldoz a magyar s szívesen teszi ezt, nagyon 
szívesen. Hisz kell a katona, tudja azt minden 
magyar szülő, a ki szereti hazáját. Odaadja a 
fiat. Csak legalább ne németek, hanem magya
rok nevebék 8 De raknák meg fekete sárga 
zsinórral, meg ne parancsolnának neki osztrák 
kommandóval. Ez a tudat mindig fájni tog a 
magyar embernek és bele nem nyugszik soha. 
Most ktzdödik Baranyamegyében a sorozás 
Ki-ki szorongva lesi, hogy elhangzik-e fölötte 
a „tauglich‘ ez a nemet kesergő, a mely akár 
bekövetkezik, akar nem — keserűségére szol
gál a magyar fiúnak.

— ( J e l e n t é s  a v ic rő i .)  A Te'tve 
forrás vizszolgaltato képessegéről a főmérnöki 
hivatal a kővetkezőket jelenti : A víztartók 
tele vannak ; a teityei forrás viz-zolgaltató 
képessége folyó hó 4-én reggel 4350 köb 
méter.

— (S se  * > e ly h a jó  f o r g a lo m  m e g 
n y i t á s a . )  A mohács-pécsi vasút igazgatósába 
jelenti, hogy a személy hajók forgalma Buda
pest—Mohács—Belgrad Galac között e hó 
folyamán megnyílik es pedig : 1) Budapestről 
Mohácsra és viszont mponkint egy helyihajó 
fog közlekedni, mely Budapestről ind. délben 
1200 órakor (első menet I. é. márc. 15 en) 
Mohácsra érkezik este 966 kor, itt csatlakozik 
a másnap reggel induló 3. sz. személyvonat
hoz (ind. Mohácsról röggel 2B0-kor. érk. Becsre 
761-kor). Mohácsról felfelé ind. d. e. 11 óra 
kor (első menet í. é. marc, lő  án), Budapestre 
érkezik éjjel l a* kor. E hajóhoz Mohácson a 
4. sz, személyvonat csat'akozik (ind Pécsről 
reggel 5*a-kor, érk. M ohaira 760 kor). 2) Hu 
dapest — Mohács — Zimony — Belgrád kó/ötl 
úgy le* mint fölfelé a postahajó hetei kint 
csak háromszor közlekedik, a) Budapestről 
indul (minden kedden, csütörtökön és szom
baton) este 10°* kor, Mohácsra érk. másnap 
reggel 7a»-kor. Mohácson c-atlakozik az e 
napokon induló 5, sz. személv?onathoz (ind. 
Mohácsról d. e. 91# kor, érk. Pécsre d. e. 
11** kor.) Mohácsról lefelé indul a póstahaió 
(szerdán, pénteken és vasárnap) reggel 8*° 1

kor. £ hajókhoz csatlakozik Mohácson 4 sz. 
személyvonat (ind. Pécsről reggel 64a-kor, ér
kezik Mohácsra reggel 760-kor). b) Belgrádiéi 
felfelé (szerdán, pénteken és vasárnap' indul 
este 9Í0 kor, érk, Mohácsra másnap éjjel 
l l í6-kor, a hol a következő napi 3. sz. sze
mélyvonathoz csatlakozik (ind. Mohácsról reg
gel 56° kor, érk. Pécsre 761-kor). Mohácsról 
indul felfelé (csütörtök, vasárnap és kedden) 
éjjel 2°° órakor. Budapestre érk. d. u 246 
kor. E hajóhoz Mohácson az ez előtti napon 
közlekedő 8. sz. vonat bir csatlakozással (ind. 
Pécsről este 8 86-kor, órk. Mohácsra este 104# 
kor). A  postahajó első menete Budapestről le
felé f. é. március 22.-én, Mohácsról lefelé 
márc. 23 án. Belgrádból felfelé márc. 23 án, 
Mohácsról felfelé márc. 25 én. A postahajók 
közlekedésének ideje alatt az 5. és 10 sz. 
vonatok minden szerdán, pénteken és va
sárnap szintén forgalomba helyeztetnek.

— (Obsit.) Hordóssy Béla, pécsi 19 ik 
honvédkiegészitő parancsnokság nyilvántartá 
Sábán álló honvédgyógyszerész járulnok szol
gálati kötelezettségének teljesítése után a 
honvédség kötelékéből saját kérelmére eibo- 
csájtatott.

— (H irtelen  h alál ) Ma reggel a 
petrezselyem és Vilmos utca sarkán levő 
Rözghe-íéle boltba beiért Ehrenfreund Albert
ügynök, egy társával s ott egy adag kenyeret 
kért, melyet elkezdett falatozni. Egyszerre 
eves közben lefordult a székről, a hol tilt s 
eszméletét vesztve, par perc alatt meghalt. 
A rendőrség részéről Ludwigh Ferenc dr. 
tisztiorvos és Banga János rendőrbiztos ki 
mentek a helyszínére s az orvosi vizsgálat 
agvszélhüdést konstatált a hirtelen halál 
okául. A hirtelen halállal kimúlt ügynököt, ki 
a Deák-utca 6. szám alatt lakott, különösen 
a nép alsóbb rétegeiben mindenki ismerte s 
mint a volt Rothmüller cég ügynöke nagy 
tevékenységet fejtett ki a ruhakelmók s egye
bek árusítása körül. Holttestét a rendőrség 
kiszállíttatta az izraelita temető halottas há 
zába s onnan fogják holnap eltemetni.

— (M egharapott em ber.) lóth  Fe-
renc, pellérdi lakos, a Zelms fele mészégetőnél 
meszet rakott fel egy kocsira. A telepet egy 
nagy kutya őrzi, mely nappalra meg van 
kötve. Mo t̂ is meg volt kötve ; de Tóth Fe 
renc valahogy közel talált hozzá menni s a 
kutya neki ugrott és megharapta. A seb ki
sebb sérülésü ugyan, a mit a tisztiorvos kö 
tözött be ; a kutyát azonban mégis kivitték a 
gyepmesteri telepre megfigyelés végett.

— (A  tartalékosok hadgyakor
lata.) A tartalékos katonák idei hadgyakor
latáról a hadügyminiszter hosszabb rendeletet 
adott ki, a melyben mindenekelőtt azt álla
pítja meg, hogy az okkupáit tartományok ez
redéihez tartozó tartalékos tisztek é9 hadap- 
ródok Boszniában, illetve Hercegovinában tar
toznak gyakorlatot teljesíteni, de pótlékot nem 
kapnak. A hadügyminiszteri rendelet azutan 
arról intézkedik, hogy a hadgyakorlat alól 
való fölmentésnek csak a legszükségesebb 
esetekben van helye. Az ilyen kérelmek tá
mogatására fölhozott okokat a legszigorúbban 
kelt megvizsgálni és azok közül a kérvények 
közül, a melyben a tartalékos tisztek azt ké
rik, hogy egy másik csapatnál tehessenek had
gyakorlatot, szintén szigorúan meg kell ros
tálni és csak azokat szabad fölterjeszteni a 
hadügyminiszterhez, a melyek jogosullak. A 
legényig azon a katonai közigazgatási terű 
leien vesz ré.-zl a hadgyakorlaton, a hol tar 
lózkodik. Azok a tartalékosok, a kik egy 
éves Önkéntesek voltak, huszonnyolc napi 
hadgyakorlatra tartoznak bevonulni. Gazdá
kat és gazda-ági munkásokat lehetőleg olyan
kor kel! hadgyakorlatra behívni, a mikor a

tá-si és aratási munkáknál nincsen rájuk 
szükség. Szép volna, ha betartanák, csakhogy 
eddig ép az e’lenk^zője történt,

— (Uj m arharakodó Állomás.)
A föidíijivelesi miniszter a somogymegyei Ka-

posfő állomást a kaposvári mezőgazdasági ipar 
r. t. használatára marharakodó állomásul en-
engedélyezte.

— (B erlini m ftvéiatársnlat
Pécsett*) Március 8 án este 8 órakor a 
«Nagy Vigadó»-ban a berlini kamarazene- 
egvesület triója Ferrier Enest zongora-művész 
Scnuber Oszkár klarinét művész, királyi ka
mara-virtuóz, Dcchert Hugo gordonka-művész, 
királyi kamara-virtuóz kamara-hangversenyt
tart. Rendezi Oswald Ferenc. Műsor: 1. Mo
zart W. A. : Trio Es dur 4. sz. zongorára, 
klarmetre és gordonkára. Andante, Minuetto’ 
Rondo 2. Weber G. M. : Koncert-duo. Es- 
dur op 47., zongorára és klarinetre. Andante, 
con moto Allegro. 3. Strauss Richard : So- 
ria e. F dur op. 6., gordonkára é9 zongorára. 
Aiegro con brio, Andante ma non troppo, 
Aliegro vivo 4. Beethoven vau L. : Trio. B dur 
op 11., zongorára, klarinetre és gordonkára. 
Allegro con brio, Adagio, Allegretto. Helyárak 
1. hely 5 korona, II. hely 3 korona, III. hely 
2 korona, állóhely 1 korona. Jegyek előre 
válthatók özv. Tausz Vilmosné dohánytőzs- 
déjeben.

— (Emberölés.) Martinov Vince 17 
éves hercegmaroki suhanc több hasonkoru 
pajtása társaságában játszott a mezőn. Ké
sőbb odajött Iliasev Jerko is. De mivel ez 
Martinov Vincének régi haragosa volt, az utóbbi 
abban hagyta a játékot, nem messze a játék 
színhelyétől leült a földre és nézte a játékot. 
Este télé az egész társaság hazafelé indult s 
ekkor Martinov Vince a nála levő bottal há
tulról — orozva — fejbe ütötte Iliasev Jer- 
kot, ki azonnal összerogyott, úgy kellett ha
zavinni, a hol meghalt. — A törvényszéki 
boncolás megíllapittotta, hogy az ütés 
koponyarf'pedést s annak folytán agynyo
mást okozván, föltétlenül halálos volt. Mar- 
tinó? beismerte tettét s azt vallja, hogy ö 
nem akarta Ili * sev Jerkót agyonütni, csak 
megverni akarta, mert ez őt az utóbbi két óv 
alatt már többször megverte. Martinovot le
tartóztatták s a mohácsi járásbírósághoz be
kísérték.

— (A  barcsi hizlalótelep.) A bar
csi sertéshizlaló-lelep részvénytársaság gróf 
Széchenyi Ferenc elnöklete alatt közgyűlést 
tartott, melyen tárgyalták Darányi Ignác föld- 
mivelésügyi miniszternek azon leiratát, hogy 
a barcsi hizíalótelep állami támogatásban ré
szesülvén, a telep az állat egészségügyi egyez
mény alapján önálló állategészségügyi körzetet 
képez, akként a szomszéd községek állategész
ségügyi viszonyaitól függetlenül, mindenkor 
akadalytalanul szállíthatja sertéseit, ha magán 
a telepen fertőző betegség nem konstatáltatott.
A miniszteri leirat tudtul adja *azt is, hogy a 
telepnek önálló állategészségügy körzetté való 
helyezése úgy a magyar, mint az osztrák kor
mány által elismertetik s életbe lép. A társa
ság a miniszter leiratát lelkesedéssel fogadta 
s táviratilag mondott Darányinak köszönetét, 
hogy a telep jövőjére oly lényeges intézkedést 
az egyezménybe befoglalta s annak gyakorlati 
élelbelépteléseről gondoskodott.

— (Temetés.) Esős, borongős időben 
temették el ma délután 4 órakor a budaikül
városi temető halottasházából Scholz Antal 
sörgyárost, a városi törvényhatósági bizottság 
s a keresk. és iparkamara tagját. A temeté
sen, melyet Károly Ignác apatlébános végzett, 
ott voltak a városi törvényhatósági bizottság, 
a keresk. és iparkamara, a Polgári Kaszinó 
tagjai s nagyszámú résztvevő közönség.

— (Öngyilkossági k ísérlet a
tem etőben.) Ma délután tél négy órakor, 
mikor Scholz Antal temetésére gyülekezett az 
impozáns közönség a budaikülvárosi temető
ben, a szemközti régi temetőben egy lövés 
dördült el. Az odafutó emberek egy síron 
vérző tejjel találtak egy tizenhat éves gyere
ket s mellette feküdt a revolver, melyből 
jobb halántékán lőtte magát. A helyszínére 
nyomban kiment Sárkány Ármin dr., rendőr-
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kapitány és Ludvigh Ferenc kerületi orvos s 
konstatálták, hogy a fiút Wittek Józsefnek 
hivják s borfiu a „Mátyás királyiban. Sebe 
nem életveszélyes, bár félő, hogy elveszti egyik 
szemevilágát a sérülés következtében. Az ön
gyilkost, ki tettét életuntságból követte el, 
beszállították a városi közkórházba.

— (Akik é lő fá t loptak.) kiég a
a múlt hó elején történt, hogy Vizslák pusztá
nál, a főbercegi uradalmi határt a dálvoki 
határtól elválasztó s az uradalom tulajdonát 
képező fasorból ismeretlen tolvajok 35 — 40 
darab akáctát kivágtak és elloptak s ez által 
50 K. wárt okoztak az uradalomnak. A csend
őrség által teljesített nyomozás most kiderítette, 
hogy Jockovics Glisó és Stipanov György dá- 
lyoki lakosok voltak a tolvajok, Szicsájnov Tádé 
és Bozsics Mitó ugyanottani lakosok pedig az 
orgazdák, mert az utóbbiaknál találtak 25 da
rab lopott fatőrzset. Úgy a tolvajok, mint az 
orgazdák beismerésben vannak.

— (K aton ai m en etgyak orla 
tok.) Harsog a trombita, pereg a dob, szól 
a katonazene és rukkol az ezred. Keményen 
és délcegen. Amikor a városba érnek, mind 
kihúzza magát. Csupa csatak a ruhájuk, mert 
kívül a varoson, a réteken még nagy a sár s 
katonáék nem járnak ám a kitaposott gya
logsakon, hanem azért úgy vonulnak a fiuk, 
mintha diszmenetet csinálnának. — így vo
nult be a városba fárasztó menetgyakorlat 
után ma délután a 19 ik honvédgyalogezred 
Most már megkezdődnek a tavaszi raenetgya- 
koriatok. A téli iskolázásnak vége van, most 
következik a gyakorlati kiképzés. Nehéz és 
fárasztó munka ez, mely igénybe veszi a test 
minden fizikai erejét. Bajosan is megy így 
kezdetben, kivált az önkéntes uraknak, de 
aztán megszokják s a nagy hadgyakorlatok 
idejére már harcedzett katona válik mind
annyiból. A délutáni masirozás különben is 
kedves és eleven kép volt. A katonák bevo 
nulása egybeesvén azzal az időponttal, mikor 
az iskolásgyerekek kiszabadultak az iskolá
ból, az egész gyerekcsapat hozzacsatlakozott 
bakáékhoz. így rukkolt a jövendő nemzedék 
is a tavaszi esőben pocsék utcakon végig, a 
trombiták harsogó zenéje mellett . . .

— (M á ro iu t .)  Az óhajtott, várva-várt 
március már beköszöntött. A bájos, halvány 
ibolyák hónapja, mely a tavaszt hirdeti. A 
természet megújhodását, hosszú téli álom 
után. A szabadságot, melyről ismerjük már
cius idusát. Kezd zsongani a nagy termé
szet. Élet fakad, rügy sarjadzik mindenfelé. 
Illatossá válik a berek. Vájjon lehetne-e 
számbavenni mindazokat, kik a bájos tavasz 
első hírnökét, a márciust megénekelték, vagy 
meg fogjak énekelni?! A március hatalmas 
teremtő. Véget vet téli életrendünknek, vi 
lábunknak és újat vezet be. Elevenné vál
nak erdők, mezők, ligetek. Még a város utcai 
is más képet nyernek. Szebbekké, kecseseb 
bekké válnak a szép asszonyok, leányok. Le
kerül a karcsú termetüket elreUÖ boa, prém. A 
sötét tónus helyet ad a világosnak, az életet, 
mozgást lehetőnek. Üdvözölve légy tehát szép 
március, az ibolyák és a szabadság szent 
hónapja.

— (A gyon lőtte  a jóbarátját.) Meg
rendítő esetről tudósítanak Nemes Dédrőí. ö*v. 
Simon Dénesné, nemes-dódi földbirokos, 15 
éves Sándor fiához látogatóba jött Nemes- 
Vidről Berkes Géza, ki egyidős az özvegy 
földbirtokosáé egyetlen fiá7ai. Berkes Gézának 
az egyik szobában feltűnt a falon egy szép 
pisztoly, a melyet azonnal le is vett a szeg 
ről. A fiuk a pisztolylyal kimentek az udvarra, 
a hol Simon Sándor egyszerre C9ak ezzel for
dult barátjához.

— Rám memél-e lőni, Géza ?
— Hogyoe ! — vette át a szót a jóba

rát és a következő pillanatban már magasra 
emelte a pisztolyt, a melyről nem tadta, hogy 
meg van töltve. A fegyver elsült. A golyó 
Simon Sándor jobb szemébe fúródott. Szó 
nélkül, holtan rogyott össze a fiatal gyermek.

— Simon Sándor édes atyját ezeőtt 12 év
vel vadászaton lőttek agvon. 0 ,t is egyik leg
jobb barátjauak oelt tévesztett golyója ölte 
meg. Ez eset óriási részvétet keltett Nernes- 
Dóden.

— (Szélhám os a falvakban.)
Egy szélhámos urtóle a szegény nép téli nyo
morúságára spekulált s kiment a som >gy 
megyei falvakba. Ott kihirdette, hogy a nép 
nek a kaposvári cukorgyárban munkát szerez 
s a kik vállalkoztak, azoktól közvetítési dija
kat szedett. Sokau lèpre in *ntek s bementek 
vele Kaposvárra is, hol egyik korcsmában 
telepedtek meg a munkaközvetítő ajánlatára. 
Áldomás után azonban a szélhámos elszökött 
a korcsmából, természetesen az áldomás költ
ségeit is a becsapott munkakeresök nyakában 
hagyta. A rendőrség értesülvén az esetről, a 
szélhámost üldözőbe vette és el is fogta. 
Most a városi rendőrség érdeklődik az iráut, 
hogy ki ő és merre van hazája.

— (Új pénzintézet.) A B. szt. Lő
rinci járás szine-java ma az ottani társaskör 
helyiségben értekezletet tartott egyB. szt. Ló- 
rincen felállítandó takarék pénztár ügyében. 
A szép számban megjelentek id. Jeszenszky 
Ferencet választották meg az értekez et elnö
kéül, annak jegyzőéül pedig Narannsik József 
kéretett fel. Az elnök előad/án az ériekezlet 
célját, felhívta a jelenlevőket, hogy adják elő 
a tervezett pénzintézet feletti nézetüket- Fel 
szólaltak többek krtzö't Gebauer Tivadar. 
Morvay Ferenc, Kálmán Miksa, Nagy Károly, 
Dr Pintér József, Benyovszky Mór é- többen. 
Majdnem egyhangúlag óla nyilatkoztak a tel 
szólalok, hogy egy pénzintézet te álutasa nagyon 
kívánatos és közóhajuak megfelelő lenne, egy 
ben tekintettel az általános és nagy érdeklő
désre, elhatároztatott, hogy a megállapított 
aláírási tervezet minél előbb kinyomattassek 
és szétküldessék. Az értekezlet tagjai azon be
nyomással távoztak, hogy ezen a járás gaz
dasági életére messze kiható intézmény a 
mérvadó tényezők különös támogatása mellett 
csakhamar megvalósul.

— ( I g e n  e l e f á n t )  és tartós bőrtár
cák pénz-, szivar- és cigarettáknak, valódi 
ezüsttel ékítve darabja 3 forintért csak 
Schőnwald Imrénél, Pécsett. Krály u'ca kap
hatók.

— A Szecessió-sörözőbeu ma%

zerdán , Rác tíu sz ti  hangversenyez.

k h ív d s z a « O lt
O  Tegnapi előadás Két nap után is

mét láttuk Zilahit a vendég Művészt npa 
dunkon. Bilitzky kadetot játszotta olyan u á- 
nozhatatlansággal, melylyel ritka színész van 
felruházva. A közönség kifejezéseit használva 
mi is csak annyit mondunk róla: «Nigvon 
kedves ember*. — Kicsik írja a nózőoől a 
mosoly,t a derültséget. A „Dolovai nábob 
leánya“ többi szereplői is jól megadták 
helyeiket. Tkury Tarján főhadnagya szép 
alakítás, csinos is, de kissé nehézkes. Kardos 
Szentirraay kapitány szerepében dicséretes 
alakítást nyújtott. Thuryné nagvon kedves 
volt; Miklóssy Ilona mint Jób Vilma csak 
nagyobbitotta sikerét. Vágó, Molnár jó volv 
A közönség, mely szépen megtöltötte a szin 
házat, sokat tapsolt a szereplőknek. Zilahit 
ma még a «Közönyt közönynye » vígjátékban 
látjuk, aztán aligha egyhamar. (—gy.)

O Lotti ezredesei. Holmpután (cm 
törtökön) kerül színre színhazunkban először a 
» Lotti ezredesei«, uj francia énekes bohózat.

A darab tartalma rövid kivonatban a követ
kező :

Lotti. nemzetközi chanteuse kegyeiért 
vetekszik Tóm Dawentry piskótagyaros és John 
Dckson szabó. Kettőjük közül Dawentry a 
szerencsésebb, mert ő rávette az énekesnőt, 
hogy a fogadó egyik szeparéjában vele ebé
deljen. Sikerét annak köszönheti, hogy skót 
ezredesnek adja ki magát. Mielőtt azonban 
Loltival a megbeszélt idöbeu találkoznék, meg
érkezik felesége, kit vetélytársa — a szabó — 
a szeparéba csempészett. Dawentryt itt meg
csípi a felesége és viszi magival Londonba. 
A póruljárt piskótagyáros, hogy tisztázza ma
gát, a szabónak adja ezredesi ruháját, mit a 
az magára ölt s ő megy el a randevúra. 
Azonban vesztére, mert Lotti egy féltékeny 
barátja, Ramajanach rájah megcsípi őket s a 
szabót élet-halálra üldözi. Ez csak úgy tud 
menekülni, hogy egy megszökött majoros-leány 
ruhájába öltözik ; most azonban a szökött 
lánynak tartván, letartóztatja a rendőrség.

A második felvonásban Lotti londoni la
kásán műkedvelői előadásra készülnek, mikor 
Dickson ezredesi uniformisban jön. Emlékez
teti Lottit a bizalmas viszonyukra, de meg
zavarja őket a piskótakirály felesége, mire 
Dckson elbújik. Bejelentik Dawentryt, mire 
Lotti elbújtatja vendégeit és fogadja Dawent
ryt. Ekkor jön Dickson felesége és utána Bar
ley színházigazgató, a ki a műkedvelői elő
adás próbáját jött megnézni. Lottinak most 
már minden szobája tele van elbújtatott em
berekkel. Barley sürgeti a próba megkezdését 
és tapsolva jelt ad. Dickson es Dawentry és 
a feleségeik előrohannak. A férjek szemben 
találva magukat feleségeikkel, megijednek, de 
fokozódik ijedelmek, mikor bejelentik a Ra- 
jah-t, a ki megbocsátott Lollinak és kibékíti 
azokkal a gyémántokkal, a melyeket Luzern- 
ben visszavett tőle. Azonban itt látva az ál- 
ezredeseket, roppant dühre gerjed s csak 
nagy nehezen sikerül őt megnyugtatni azzal, 
hogy csak egy ártatlan műkedvelői előadás
ról van szó. Ezt a mesét elhiszik az asszo
nyok is és megbocsátanak férjeiknek.

Q  Heti műsor. Szerdán, március 5 én 
«Búbos pacsirta», színmű — Csütörtökön, 
március ho 6-án «Lotti ezredesei», operett 
(itt először). — Pénteken, március hó 7-én 
«Lotti ezredesei*, operett (másodszor). — 
Szombaton március hó 8-án «Szegény Jo- 
nathán», operett.

O  A két Bokor. Ifjú Bokor Józsefről 
országszerte tudja mindenki, hogy ő érek 
óta legnépszerűbb és legtermékenyebb ope
rett- és népszínműíróink egyike, kinek da
rabjai állandóan műsoron vannas s markát a 
3zazaranyos pályadijakon kívül még szép elő
adási o ztalék is üti. Idős Bokor József az 
if ja Bokor Józsefnek az apja. ó róla már 
kevesebb hír jár mostanában. Mint nyuga
timba vonult színész éldegél szép csendesen 
Szigetvárott. Ölvén évig szolgálta a magyar 
>zinraflvÓ9zetet és most megérdemelt nyugal
mat elvez. Büszke a fiara ; de azért védi is 
a fiát, ha kell. így tesz most is. Nyilatkozik, 
h >igy a fis dicsősége ellen áská'ódókat lecá
folja. — Ugyanis ifjú B)kor Józsefről ellen
ié ei azt állítják, hogy a darabjait idős Bo
kor József színdarabjaiból ina — Idős Bokor 
J )z-ef mod ezt megcáfolja, kijelentvén, hogy 
ő s >ha színdarab )t nem irt s igy a fia 
sem Írhatta az ó darabjai után alkotásait. 
— És mint ötvenéves színész, ki egy fél 
'/áz td  színi repertoárját végigjátszotta, a r 
ról is kezeskedik, hogy fia sehonnan sem me
ríti darabjait, azok mind eredeti alkotások !

Törvénykezés.
§ Megszűnt csőd. A pécsi királyi tör

vényszék a Fiilöp János és F'ülöp Jánosáé 
«'ü . Seh'iberl \ ma, p^csi lakosok ellen nyi
tott csődöt megszüateite.
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§ Gondnokság alá helyezés. A pécsi 
királyi törvényszék Kalonsek Ferenc, 52-ik 
gyalogezredbe)! őrmestert, volt pécsi lakost, 
elmebaja miatt gondnokság alá helyezte.

Alkalmi áru-üzlet, k e r ü l  l a j o s
■ír - — _:ü ---- E

Közpzeasag.
□  Baromfi kedvelőknek ! ! ! Az állat

kert régi jóhirti szárnyas osztályába, vérfelfris- 
sités céljából a leghíresebb angol tenyésztők 
tői beszerzett különféle ritka szép törzsek ér
keztek. Az igazgatóság tojásokra megrendelé
seket elfogad és kivánatra árjegyzéket bér
mentve küld ; képes árjegyzék egy korona elő- 
Jeges beküldése után szintén bérmentve kapható.

-------- •-*—

Táviratok.
— O rszággyű lés. (A , Pécsi 

Figyelő44 eredeti tavtrcta.) A képviselőház 
mai ülésének kezdetén terjesztette elő Széli 
Kálmán az ü!ések meghosszabbítása iránti 
indítványát, mely szerint az ülések a költ 
ségvetési vita befejezésé g d. e. 10-tói dél 
után 3 óráig tartassanak. Nessi Pál el 
leninditványt terjesztett be, hogy az ü!é 
sek d. e. 9 órától d. u. 2 óráig tartsa 
nak. Ez indítványokat holnap fogják 
tárgyalni.

A belügyi tárca költségvetéséhez Ja- 
habffi Imre előadó után *Babó Mihály vé
delmezte a megyei önkormányzatot az ál 
lamositás ellen.

Bonca Miklós bízik Széli Kálmánban 
s tőle várja a közigazgatás teljes re
formját.

Hellebrcndt Béla a főispánok min 
denhatósága ellen beszélt és ecsetelte a 
gazdák pusztulását.

A mai ülésen Eakovs^ky István is 
megjelent. Karja nincsen felkötve.

— M ásodvirágzás. (A „Pécsi 
Figyelő" eredeti távirata.) Nagybecske- 
rekről jelentik, hogy Lanka Gusztáv a 
83 éves veterán iró megesküdött ápoló
nőjével, a 23 éves Ralins\ky Katalinnal.

— A k eresk ed e lm i tárca
V álsága. (A ,,Pécsi Figyelő,, eredeti 
távirata.) Hírlik, hogy Hegedűs Sándor 

miniszter lemondása folytán Nagy F erenc 
államtitkár, Mándy és Szerényt miniszteri 
tanácsosok is megválnak állásuktól. Állam 
titkár Serényi József vagy Vörös László 

lesz.

Laptalaj donos 
8Z A LIT E R

Felelős sterkesKtő 
PLEIN1N6ER

Segédszerkesztő 
HONTHY ISTVÁN.

A belvárosi k irá ly -u tcá b a n

egy 2 emeletes nagy bérház
két utcáról bejáróval, előnyös fe lté 
te le k  m e lle t t  eladó.

Bővebb értesítés kapható k ir á ly 
u tc a  38 . szám  alatt.

S T E I N E R  I M R E
PÉCS, Irgalmasok-utea 12. szóm.

E g y  finom férfi ö ltöny, fe
kete vagy színes, a legjinonwbb szövetek
ből, m érték  szer in t elkészítve, a leg 
ujubb Jaccn szerint, finom béléssel, jótállás 
mellett előbb 40 frt., m ost 17 frt. 
5 0  krajcár.

A szövet méterenkint 2 Irt 50 kr.
1 finom till-öltöny elegánsan kiállítva
1 frt. 10 kr. Ug> anaz mosóban 80
krajcár.

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

1 pár sárga Chevro fűzős, vagy 
euges 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 fnzős 2 frt. 50 krajcár.

1 pár női sárga, vagy fekete, Chevro, 
kitt, vagy lakk, eugos, fűzős, vagy oldalt
gombos 3 forint.

1 pár gyermek lakkcipő keztyű- 
bőrrel 1 forint.

1 pár gyermek-csizma 20-tól 
28-ig 1 frt 50 krajcár.

1 feliér férfi-ing előbb 2 frt 50kr., 
most 1 frt 20 krajcár.

Alkalmam volt eg y  n a g y  ra k 
tá r t megvenni és abba a kellemes hely
zetbe jöttem, hogy m in d en k i a fé lá r t  
m eg ta k a r  ith a tj 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 ,
P É C S, Iig a lm a so k  n. 12' bs.

tojást, vajat, szárnyast, 
olvasztott zsirt, szalon
nát, füstölt húst, füstölt 
hurkát, húsos sertést, 
sárga éti - burgonyát és 

vese-burgonyát
a l eg j obb  árakon, bármilyen 
mennyiségben, készpénzfizetés

mellett

Kimer Máté

Çezelőtt Berecz Károly)
fűszer-, bor- és csemege-kereskedése

P é c s e t t .

hús-, vaj , tojás-, sajt- és vegyesáru ke
reskedése

BECSBEN,  XVI. Eueukelstrasse 28.

Ajánlja dúsan felszerelt raktárát 
mindennemű fűszer és csemege-cikkekben

a böjti idényre u. m. :

EMENTHALI 
GORGONZOLA 
SZTRACHINO 
ROQUEFORT 
TRAPPISTA  
IMPERIAL 
ROMADOUR 
PUSZTA DORY 
LIPTAI
KÁRPÁTI GROJI

salol

ANGOLNA 
SZŰZ HERING 
HOLLANDI HERING 

.  PÁCOLT . 
OROSZ HAL 
SZARDÍNIA 
PISZTRÁNG 
THUN HAL 
SZARDELLA 
ASPIK HERIXG 
SZARDELLA CSIGA 
SPROTNI MARINIROZVA 
FÜSTÖLT PICKLING 
PRINCESS HERING

iák

E g y ed ü l csak  n á lam  k ap ható
a va lód i

S z ic ília i co g n a c,
mely különösen b etegek n ek  

o rv o sila g  van  aján lva.

Naponta friss

GRAHAM-kenyér
g y o m o r b a j o s o k n a k ,

' l a s z t a / i - és
pecsenye-borok.

Nyomatott la»zs József könyvnyomdájában Fécaett, 1902.




