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dalyokat, á melyek a csatornázás rögtöni aligha fog változni, nincs is rá kilátás,
keresztülvitelének útját álljak.
Csatornázás.
hogy az ipar egyhamar nagyobb mérték
Pécs, 1902. március 11,
Mert az a körülmény, hogy most ,egy ben igénybe vegye a rendelkezésre álló
nagy tőkét; ez tehát még soká kénytelen
füst
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lehetne
erre
is
pénzt
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s
Âzt hiszszük, hogy nem csalódunk,
lesz elhelyezést keresni ott és úgy, ahol
hogy
a
város
képviselőtestülete
„arany
ha azt állítjuk, hogy a város csatornázá
és ahogyan ezt megtalálja.
tálcán
nyújtotta
a
tanács
felé
azt
a
milliót,
sának szükséges volta felél nincsen véle
Nincs tehát kizárva, sőt minden jel
mény-különbség Pécs város lakosságánál. mely a város csatornázására szükséges és
De itt aztán végződik is az egyértelmű a melyet táu rövid idő múlva ismét hosszú arra mutat, hogy mire bekövetkezik az az
ség. mert mikor ennek a szükséges intéz beszédekkel és könyörgéssel kell majd a idő, melyben a csatornázás keresztülvite
ménynek a létesítése kerül szóba, rögtön nem mindig oly adakozó kedvében lévő lét tényleg megkezdhetjük, valóban úgy
százféle vélemény is keresztezi egymást. képviselőtestülettől kicsikarni „ nem lehet alakulnak a viszonyok, amint azokat Záray
Hisz nem kevesen vannak, akik annak ki elegendő ok arra, bogy egy meg kellőképen Károly dr. tegnap a közgyűlésen megraj
vihetóségét is kétségbe vonják speciális elő nem készitetr, a kivitelre legfölebb még zolta. Nemcsak a fővárosi nagy bankok
talaj- és éghajlati viszonyaink mellett ; a csak pár év múlva megérendő közműre mar nál, de már a vidék előkelőbb pénzinté
minthogy olyan csatornarendszer keresz most csináljunk adósságot fölvéve rá egy zeteinél is a betétek kamatlába 4% alá
tülvitelét, a mely más szerencsésebb fek olyan összeget, a melyről azt sem tudjuk, kezd szállni s igy a betevők, a kik utalva
vésű városok példájára az esővizek leve szükséges le^z e, vagy fődözni fogja e az vannak pénzüknek legalább 4% kai való
kamatoztatására, nem fognak vonakodni
zetésére is szolgáljon, mi is alig tartjuk egészben fölmerülendő összeget.
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De ha t'sztán az ürülékek és szenny
igy bizhatunk abban, hogy ezen az áron
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talan nehézség merül föl, a melyek nem annak tényleges felhasználásáig kapnánk. bankok közvetítéséhez fordulnánk, a me
leküzdbetetlenek ugyan, de leküzdésüknek De nem lett volna célszerű a csatornázás lyek bizony elég szép hasznot tesznek
iü önbözö módjai lehetségesek s ezek kö cimén egy millió koronát már most fel zsebre a közvetítésért.
zül a leghelyesebbet, a mi viszonyainknak venni azért sem. mart hisz ki bizfositja a
Persze itt lesz helyén „a nagy tet
leginkább megfelelőt kikeresni szintén nem várost arról, hogy ez a millió elegendő is
a legkönnyebb feladat. Nagyobb csatorna lesz erre a célra ? S ba a végleges ter tek végrehajtásához nélkülözhetetlen bátor
ságé, hogy merjünk is a magunk lábán
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nem
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közvetlenül a forrásnál, a tőkék tulaj
mit
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már
lémát képez a levezetett csifornatartalom
donosainál keresni. Hogy az ilyen bátor
fölvett
varos?
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Amannak ellene mond televény talajunk
csekély felvevő képessége, ezt pedig kőit egy az egész c-atornazási költséget fedező szintén szent borzalommal fogadta a köz
ségi kötvények kibocsátásának eszméjét, de
j
nagyobb
kölcsönügyletet.
sé^ es volta teszi aggályossá. Itt van az
a bátrak kezdeményezése mégis várakozá
tán az öblítő víznek végleg még szintén
De hát azt mondják, hogy most itt son fölül kedvező eredményt biztosított
el intézettnek nem tekinthető kérdése, mert az alkalom olcsó pénzt szerezni ; ragadjuk
ennek a pénzügyi műveletnek.
ha a Tortyogó vizének bekapc-olása vég meg tehát azt mert ki tudja, nem e lesz
Ne mondja sonki, hogy ami sikerült
leg meg is szünteti az ivóvíz és háztar- drágább a pénz akkor, a mikor a szük
zási szükséglet fedezéknél eddig tapasz séglet már tényleg felmerült. Nos hát, a fővárosnál, azzal kudarcot vághatunk a
talt mizériákat, az irég éppenséggel nem ezzel szemben legalább is annyi jogosult vidéken; mert mi egy-két millióra va
bizonyos, hogy mindenkorra, kü önö-en saga vau annak a másik okoskodásnak, a gyunk legalább is olyan jók, mint a fő
pedig tartós szárazság idején, mikor arra mely viszont azt tartja, hogy most c>ak az város 30 millióra; hogy pedig nálunk is
legnagyobb szük-ég lenne, elegendő !esz*e okvetlenül szükséges összeget vegyük föl, van heverő olcsó pénz elég, azt bőven
a csatornák állandó öblítésére.
mert nincs kizárva a lehetősége annak, igazolják helyi pénzintézeteink forgalmi
kimutatásai.
Ily fontos kérdések lévén eldöntendők hogy később még előnyösebben juthatunk
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még mielőtt a csatorna kiviteli terveinek
lehető
gyorsan.
Az,
hogy
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nem
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elkészítéséhez hozzáfoghatnánk, épenseg
A jövendő alakulásokat biztosan senki
föl
rá
pénzt,
nem
késleltetheti
annak
meg
gei nem vehetjük zokon a város tanac^a előre meg nem mondhatja ; vaunak mégis
tói, hogy a most felveendő városi nagy támpontok, a melyekre alapítottan követ valósítását ; a mint egy cseppet sem siet
kölcsönből létesítendő közmüvek közé a ke/teiest vonhatunk a jövő valószínű fej tette volna, ha már most vertük volna
varos csatornázását nem iktatta b^. El lomén vek re s ezek az utóbbi föltevés mel miatta maguukat adósságba.
ismerjük azokról a kik a c-atomázás költ ted harcolnak. Az a nagy pénzbőség,
ségeinek felvételét mar mo^t sürgették a mely a kamatláb aias/álíását előidézte,
* A P é c s i K e re s k e d e lm i és I p a r 
tegnapi városi közgyűlésen, hogy a varos onnét származik hogy a gazdag nyugati k a m a r a 1902. évi március hó 14-én, pén
java és különösen egészségügyé iránt ér államok ipari produKciójában stagnacióál teken. d. u. 3 órakor sajat hazában rendes
zett nemes intene ók sarkalták őket erre; lőtt be. mert olyan nat’y volt a termelés, kőiülést tart. A napirend tárgyai: 1. Elnöki
de azt is konstatálnunk koll hogy nemes mely nem élit aranyban a szükséglettel. előterjesztések. 2. A kamarai iroda ügyfor
galmi jelentése. 3. Tárgyalási ügyek : 1. A
buzgalmukban
szem elő! tevesztettek a S minthogy ez a viszony a rendelkezésre
kereskedelemügyi ra. kir. miniszter leirata
kivitel nehézségeit s azokat a fizikai aka álló nagy készletek mellett egyhamar a kamara f. évi költségelőirányzata ügyében.
e>
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2. Ugyanannak leirata a vasúti dijraérséklei
érvényessége ügyeben tett kamarai telterjesz
tésre. 3. Ugyanannak leirata a szálloda- és
vendéglői ipar képesítéshez kötésének vélemé
nyezése iránt. 4. Ugyanannak leirata a meg
rendelések gyűjtéséről szóló törvény korláto
zásának némely kereskedelmi s illetve ipar
ággal szemben leendő megszüntetésének vé
leményezése iránt. 5. Ugyanannak leiratai
Szomajom és Belezna községek vásárengedélyezés és Felső-Mindszent község helypénz
díjszabályzat módosítása iránt való kérelmé
nek véleményezése iránt. 6. Baranyavarmegye alispáni hivatalának átirata Vaiszló köz
ség vásári helypénzdijszabalyzatának módosítása
ügyében. 7. Ugyanannak átirata a Német-Bóly
községben a marhahús árának hatósági meg
szabása ügyében. 8. Ó Dombóvár község be
adványa a házalókereskedésnek Ó-Dombóvá
ron leendő betiltása ügyében. 9. A temesvári
kereskedelmi alkalmazottak beadványa a keres
kedö tanoncok iskolai előképzettsége ügyében.
10. A kamara 1901. évi zárszámadásának
előterjesztése. 11. Obetko Gyula pécsi keres
kedő beadványa a vusuti árveréseknél való
hivatalos képviseltetés érdekében. 12. If. Lówy
Adolf pécsi kereskedő beadványa a szállításra
feladott hordók minőségére nézve a m. kir.
államvasutak által követelt adatok bevallása
ügyében. 13. Brick Jakab és társa bonyhádi
lakosok beadványa az 0 Dombóvár-Báttaszék
vonalrész és a Budapest-Fiume között közle
kedő gyorsvonatok között közvetlen csatlako
zás létesítése iránt.
H í r e k
Pécs, 1902. március 11.
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mekeiket figyelemmel kísérő szül ok ; mert azt
már csak ei kell ismernünk, a mely tanítót
tanítványai rajongásig szeretnek, az kétségte
lenül a tanitó érdeme.
Végre meglett a nagy öröm. Ujongva
jött haza kis leányom a napokban az iskolá
ból. Mintha kicserélték volna Nyoma sem lett
a szomorúságának. «Meggyógyult a tanitó
kisasszony* ez volt az első szava, míg a «Di
csértessék* et elfeledte kitörő örömében.
Már akit igy szeretnek a tanítványai,
az nemcsak hivatott tanítónő, hanem bizo
nyítékát adja annak, hogy a szülők szerető
iére és tiszteletére is érdemes, az pedig nem
mas mint N y . . . Angyal, a Mária utcai elemi
leányiskola II od osztályú tanítónője.
Elismerés az érdemnek.
Padre.
N a p ir e n d
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N a n t i r : kedd. márc. 12. — Hóm. kath Ger
gely. — Prot. : Gergely. — (iurög-kel : \febr. 27.) Prokop. — Zsidó : Veidar 3. — Nap kél 6 óra 4 perc
kor ; nyugszik 5 óra 43 perckor. — Hold kél b óra
58 perckor reggel ; nyugszik 8 óra 64 perckor este.
Id ő ja ia e s. A központi meteorologiai inlézejelzése szerint : szeles, hideg idő és néhol csapadék
várható.
S s in h á s : «Megváltó», a passziójátékosok utolsó
felléptével.

— (B a ra n y a m e g y e k ö z ig a z ^ a
tatai b i z o t t s á g a ) ma délelőtt 9 órakor
tartotta március havi rendes ülését a varos
háza közgyűlési nagytermében báró Fejérváry
Imre főispán elnöklete alatt. Az üLsen reszt
vettek : Koszits Kamii alispán, Stenge Ferenc
főjegyző, Vadnai Jenő tb. főjegyző, Drago
nescu Döme pénzügyigazgató, Salamon József
tanfelügyelő, Német Lipót, Driesz Lajos, Stajevics Janos, Benkö Gyula, Dardzsy Ödön,
Simonfay János, Kovácsfi Kálmán, Déván Ottó,
kir. ügyész, Jagits József, Nagy Jenő tiszti
főügyész, Jeszenszky Lajos árvaszéki elnök,
Johann Béla tiszti főorvos, Miksik Ákos fő
állatorvos, ifj. Jeszenszky Ferenc és a rete
rens aljegyzők. A bizottság az előadók jelen
tésein kívül a múlt évre vonatkozó jelentése
két is tárgyalta s az ülés fél 12 órakor ért
véget.
— ( M á r c i u s 1 5 - ik e m e g ü n n e p 
lé s e .) Régi szokáshoz híven a budai külva
rosi tüggetlen érzelmű polgárok az idén is
megünneplik e nevezetes évfordulót. Az ünne
pély a helybeli «Hétfejedem» szálló nagyter
mében, március hó Í6-én, szombaton este
tartatik meg, mikor is az ünnepély hangula
tának megfelelő hazafias előadások és szava
tokon kívül a «Pécsi Polgári Daloskor * is
hazafias dalokat fog előadni. Az ünnepély kéz
dete jelzett napon este 8 órakor, mikorra is
szívesen lat minden hazafias érdeklődőt a
rendezőség.
— (A v a r m e g y e á r v á i . ) A var
megye terü'etén az elmúlt 1901. évben az
árvák összes szama 19488 volt, a kik közül
nagykorú lett 1717 és igy az ev végén gyám
ság ala't maradt 17471, gondnokság ailatt
pedig 270. Az árvák összes ingó vagyona
7 millió 49 koronára rúgott, amely óriási ér
tekből a nagykorúvá lett árvák után 262000
korona vétetett ki. Az elhelyezett tőkék öszszege az év végén maradt 2 millió 4 százezer
korona.
— ( K ö a e g é i s i ó g a m e g y é b e n .)
Baranyavárraegyeben a múlt hóban a közegész
ségi állapot elég kedvező volt. A kóros beteg
ségek csak szórványosan fordultak elő s ag
gályra okot nem adtak. Veszett ebraarás csak
kettő fordult elő a múlt hóban. — Üresedésbe
jött két körorvosi állás s az alispán rendeleti
leg intézkedett a körorvosi pályázatoknál ama
feltétel bevétele iránt, hogy a körorvosi kerü
letek közszükséget képező rendezésebe a meg
választott körorvos beleegyezni köteles.

Nagyot zökkent ez a viiág előre. Csak
egypár évtizeddel pillantsunk vissza és úgy
érezzük magunkat, mintha toronytetejérői
az alacsony viskókat szemlélgetnénk. Olyan
lent állunk ma minden téren, a múlthoz ké
pest. A tudománynak minden ága ma már
szárnyaival a felhőket csapkodja, oly magasan
repked. A paedadognsok csodákat miveinek a
tanítás terén.
Régebben hat esztendeig járt az elemi
iskolába egy-egy tanonc. Kamasz, vagy serdülő
leányka korában lépett ki onnan és nem tu
dott annyit, mint most egy Il-od osztályi
apróság.
Régebben leckefeladás s annak recitáltatásából állott az egész tanítási tudomány.
A tanítvány szivének, lelkének nemesítésével,
értelmének fokozatos fejlesztésével bizony nem
bíbelődlek a tanítás mesterei.
Most mindenre, de mindenre kiterjed az
elemi tanítás, a mi jót és hasznost csak ma
gában foglalhat.
Régebben a szülők az iskolával fenye
gették a még iskolázatban, otthon ülő csinta
lan gyermekeiket.
A gyermek képzeletében már pokol tor
nácának látta az iskolát s kin volt vele az
iskola küszöbét átlépetni.
Ma szeretettel, rajongva futnak az isko
lába, mert ott nem hajdú a pálcájával, hanem
a tanító szeretetével várja őket.
íme, beszélek a legközelebbi saját ta
pasztalatomról.
A kisleányom egy idő óta napról-napra
lehangoltan jött haza az iskolából ; pedig más
kor mint a legjobb tanulók egyike, vidoran a
szokott módon, iskolában tanult dalaival mu
lattatta az egész házat.
Végre megtudtuk a nagy bajt. A tanító
kisasszony beteg. És az a tudat, hogy ki tudja
mikor láthatja az ő kedves tanitókisasszonyát,
egész búskomorrá tette a gyermeket.
Esteli imádságában, midőn rendesen a
szülei egészségéért kéri az Istent, önként be
foglalta az ő tanitó kisasszonyát is.
Hát ez, kérem, bizony nem olyan cse
i J e l e n t é s a v ím v ő I.) \ Tettye
kélység, a mi lelett napirendre térjenek a gyer forrás vízszolgáltató képességéről a főmérnöki

hivatal a kővetkezőket jelenti : A víztartók
tele vannak ; a teltyei forrás vízszolgáltató
képessége folyó hó 11-én reggel 7560 köb
méter.
— (A m e g y e i erd észeti a lb iso ttsá g ) ügyforgalma a műit hóban a kö

vetkező folt: februárban beérkezett 46 darab ;
hátralék volt 227 dirab. Az összesen eliate ;
zendő 273 ügydarabból elintéztetett 28 darab ;
maradt hátralék a folyó hóra 245 darab. À
megye közigazgatási bizottsága mai ülésébea
megbízta az alispánt, hogy a nagy hátra’ék
elintézése céljából a bizottsági jegyző mellé
kisegítő erőt adjon.
— (A n y a k ö n y v i ü gyek .) A baáni
körjegyzőségben valamint a bellyei körjegyj zősógben is egy-egy segédjegyző és helyettes
anyasönyvvezetői alias rendszeresítendő. A
megye közigazgatási bizottsága mai ü eseben
elnatarozta, hogy a két aliásaak ailami segélylyel leendő rendszeresítése érdekében a bel
ügyminiszterhez feliratot intéz.
— (A b ö r tö n la k ó 4.) Déván Ottó,
királyi ügyész, jelentette ma a megye közigaz
gatási bizottsága ülésen, hogy a kir. ügyészség
fogházában a múlt hóban összesen 107 egyén
volt letartóztatva. A rend és fegyelem, vala
mint a közegószségi állapot a fogházban ki
elégítő volt.
— (M e g fa g y o t t em ber.) Ma reg
gelre Pellórd község és a peilérdi vasúti állo
más között az országúton egy embert találtak
megfagyva, holtam A mint ruházatáról követ
keztethető, marhahajcsar volt s bepálinkázván,
az ej sötétjében a páiinka verte ie a lábáról
s az utón elaludván, megfagyott. A vizsgálat
megejtese végett dr. Forray Valér tb. főszol
gabíró és űr. Trixler Rudolf járasorvos, ki
mentek a helyszínére.
— (A s id ő já r á s és az u tak .) K o
vácsfi Kálmán főmérnök jelentette ma a me
gye közigazgatási bizottságának ülésén, hogy a
szeszélyes, rossz időjárás a megyei közutakat
nagyon megrongálta. A kavics ledeseket az
e-ős idő miatt nem lehetett elhengerelni s az
kavics és a sár ma valóságos kátyúkat ké
peznek az utakon. Bizony borzasztok ma az
utak a megyében s nem kevés költségre lesz
szükség, ha majd az időjárás változtával
rendbe és jókarba akarják hozni a megron
gált utakat.
— (T a n itó v á la sa tá s.) Paksa köz
ségben a róin. kath. tanítói állás megüresed
vén, azt legközelebb fogják választás utján
betölteni. A választás vezetésére a megye
közigazgatási bizottsága mai ülésén elnökül
Szauter Antal görcsönyi plébánost küldte ki.
— (P é n zin té ze ti k ö zg y ű lé s.) Folyó
hó 9 en tartotta Szigetváron a délsoinogyi
takarékpénztár közgyűlését Olay Lajos orsz.
képviselő elnöklete alatt. Az igazgatói jelentés
tudomásuivetele után a közgyűlés elhatározta,
hogy a nyereséget az idén nem osztja tel,
hanem abból egy alapot létesít a netáni kétes
követelések fedezésére. Igazgatósági tagnak
megválasztatott Bárvárt Antal, felügyelő bi
zottsági tagnak Valdi Lajos.
— (V a s ú ti ü gyek .) A megye közigazgatási bizottságának mai ülésén Benkó
Gyma az iránt szólalt lei, hogy a bar. sztlő*
rinci vasúti állomáson nem lehet a gyorsvo
natra felszállni, sem leszállás nincs. Hogy ez
elrendeltessék, az iránt kér feliratot a keres
kedelmi miniszterhez. Stajcvits János sürgette
azután a mohács pécsi vasúton egy Pécsről
Mohácsra délután induló vonat létesítését. Vé
gül Dardzsy Ödön dr. kérte a siklós vókányi
állomásra nézve, hogy ott áilalrakodo állomás
is létesitessek. A közigazgatási bizottság mind
a három kérelemre nézve elhatározta, bogy
feliratot intéz a kereskedelmi miniszterhez a
közérdeket képező óhajok teljesítése végett.
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— (E g y h a v i adó.) A me^ye közigaz
gatási bizottsága inai ülésén Dragonescu D ime
kir. pénzügyizazgató bejelentette, hogy egyenes
adókban a múlt iiób.in befolyt 379285 kor., míg
a múlt év h.isonló időszakában 346.926 kor.
Teliát az idén 32 359 koronával több. Az ez
évi jan. és febr. hónapokban befolyt 422 488 k. ;
a múlt év hasonló időszakában 398 126 kor.
Tehat az idén 24 365 koronával kedvezőbb
az eredmény. Az összes jövedéki agakban ez
év febiuárjában befdyt 934 431 kor., mig a
múlt évben 921.466 kor. Tehát az idén 13
ezer 460 koronával több. Ez óv két hónapja
ban 1,547.483 kor folyt be; a műit évben
pedig 1.454 255 kor.; tehát az idén itt is
kedvezőbb volt az eredmény 43225 koronával.
— (H a lá lo s

szeren csétlen n é^.)

A bonyhádi vásárról hazatérőben tíáse Jószel
bozsóki lakos, Poller Nándor veméndi lakos
kocsiján utazott. Vemend község határában
közel a községhez, egy begyszakadékba a sö
tétség következtében oly szerencsetlenül fo dúlt a kocsi a rajta ülőkkel le, hogy Gdsz
József bozsóki lakos, mire hazaszálitották —
egy óra muiva — a zuzódás következtében
kiszenvedett ; az egyik ló is valószínűleg el log
pusztulni.
— (U j pow taűgynökségek.) A
pécsi posta és tavuda igazgatóság megyénk
Vásdrosdombó, Zaláta és Sepse községeiben
postaügynökségeket állított tel. A két első
postaügynökség már február l en megkezdte
működését ; a sep9ei pedig március 15-én kezd
működni.
— (M e g y e i te le fo n .) A megye köz
igazgatási bizottságának mai ülésén ismét szóba
kerül' a megyei te.efonhálózat létesítése. Ko
saits Karaid alispán jelentette, hogy a tárgya
lásokat telefon letesiteso tárgyában az összes
járási székhelyekkel folyamatba tette, kivéve
Pecsváradot. Szentlőrincen a környékbeli t áv
beszélő letesite^e már ke lő előfizetők jelent
kezése (olytán biztosítva van s az ez év fo
lyamán létesíthető is lesz. Sásddal es Dáciával
még toiyuak a tárgyalások. Legnehezebb Sik
lóssal és Mohacscsal az összeköttetés létesí
tése. Itt városi telefont óhajtanak s jelentke
zett is már több, mint 20 előfizető. De itten
azt a feltételt terjesztettek eiő az érdekeltek,
bogy Pécscsei díjtalanul beszélhessenek. Erre
vonatkozólag az alispán már telterjesztést in
tézett a kereskedelmi miniszterhez s e felterjesztést most külön telterjesztéssel is tá
mogatui határozta a közigazgatási bizottság.
— (Á lla te g é g z se g i ü g y e k .) Baranyamegyeben az állategészségügy a múlt hóbau eleg kedvező volt, bár egyes kórok, igy
a takonykór is, nagyobb mértekben léptek fel.
M iksik Ákos állami főallatorvos enől ma je
lentést tevén a megye közigazgatási bizottsá
gának, egyszersmind felhívta a figyelmet, hogy
a marhalevél kiállítású körül a községekben
sok hiány tapasztalható. Továbbá a községi
állatvasárlerek nincsenek kettőén berendezve
s a legtöbb helyen uj vásártér létesítendő,
mert a regiek szöknek es rossznak bizonyul
tak. Boasok, Véménd és Kéménd községekben
közvágóhidafc létesítendők. Végül a gyepmesteri
telepek ügye is rendezendő egyes községekben.
A jelentest a megyei közigazgatási bizottság
intézkedés végett kiadta az alispánnak.
— (T o lv a j és csa ló szo lg a le g e n y .)

Weber Ferenc 22 eves, baáni illetőségű szolga
legeny megkérdvén az ajtókulcsot, behatolt
gazdájának, Jakab József csuzai lakosnak, el
zárt szobájába, kilopott a szekrényből 21 k
10 f. készpénzt s megszökött. Harmadnapra,
miután a pénzt már elmulatta, visszatéri. A
megindított nyomozás kiderítette, hogy Weber
Ferenc már több előbbi gazdájától is lopott
hol készpénzt, hol apróbb ingóságokat; ezen
kívül az alatt az ürügy alatt, hogy beszegödik,
több gazdától pénzt és ruhaneműt csalt ki
foglalóul, vagy előlegül és mégis máshoz szegő
dött be szolgálatba. Szóval az apró lopások és
csalások egész halmaza bizonyult Weber Fe-

rencre. A csendörség letartóztatta s a dárdai
kir. járásbírósághoz kisérte a gyönyörű makvirágot.
— (T avasai m u n k a .) A raeteorolo
giai jelentések szerint enyhe, száraz időjárás
várható. Tehat legalább is napokon at elvezni
fogjuk a tavaszi napfényt és ébresztő meleget,
mely megzst-ngiti a növényeket, éleire kelti a
téli állomba merült természetet. A nap intenzív
melege s főkép a böjti szelek hamar felszánt
ják a fölösleges nedvességet s a mellett, hogy
ismét járhatók lesznek az utak, a fö d is tűi vehetővé válik. Könnyebb, homokosabb föl
deken már folyamatban is van a tavaszi szán
tás és vetéu, par nap múlva, ha az időjárás
csakugyan nem változik, be fog következni
az egész (ájon az általános tavaszi manka s
az istállóra kényszeritett marhacsordát is ki
hajtják a szép zöld legelőre. — Kertek
ben azonban még nem igen lehel dolgozni ;
a kerti főidet főkép nem éri eleggó a
szél, hogy ásónyomnyira felszárogassa, pe
dig ragadós, sáros földbe kerti veteraónyékét elrakni nem tanácsos. — Dj a rózsa
kát a hónap közepén tnar fel lehet ereszteni
téli takarójuk alól ; lehet, hogyBmég lesz gyenge
fagy, durva szelek is jöhetnek, de hiszen
mindez ápril hóban is bekövetkezhetik. H í a
téli takaró alól felszabadult rozsa par napon
át gyenge időjárás mellett megszokta a ievegőt,
3—4° R. hideg nem árt neki ; a földtakaró
alatt képződött, halvány hajtások akkor fagy
nának el, ha a levegőre jutásuk után nyomban
érné őket a fagy. Egyébként, az sinC3 még
eldöntve, hogy mi árt többet : az első hajtások
lefagyása, vagy a fölmeiegedett földtakaró
alatti kipállas V A tapasztalás arra tanít,
hogy a rózsák téli takaróját március második
foieben el kell távolítani. Ahol pedig uj gyep
vetések, vagy régiek kijavítása szükséges, ott
a verést minél előbb kell eszközölni, mort a
meleg és száraz időjárás mellett az uj gyep
hiányosan kel és könnyen kiszárad. A nap
tári tavasztól már csak két hét v iaszt el
bennünket, tehát varjuk be azt, akkor ae lesz
későn a kertek tavaszi munkája.
— (P in c e b e tö r ő banda.) A baáni
hegyen évek óta napirenden voilas a pincebetörések, a nélkül, hogy a tettesek kilétet
ki lehetett volna nyomozni. De a mi nem
sikerült a csendőrség legszorgosabb kutatásá
nak sem, azt napfényre hozta a női boszu.
Az történt ugyanis, hogy lörö János keti
lakos viszonyt kezdett Nagy Ferencné, szül.
David Maria vil ; ennek neszét vette a Törő
Jánossal mar 24 év óta vadházasságban élő
Szabó Juiia, a ki féltékenység szülte buszú
jában töijeientette férjét, hogy ő, továbbá Szőr
Ferenc és Nagy Ferenc keói bakosak voltak a
pincebetörők. A csendőrök azonnal megr-jtet
lék a házkutatást, mely alkalommal tömérdek,
a pincebetörések a'kalmával ellopott tárgyát
találtak. Eddig hu-iz káros jelentette be ká
rát, de sok azoknak a szama is, a kik a sok
huzavona eikerülese céljából a karukat be
sem jelentették.
— (M a g zatirtá y .j Kubatov Janos
mohácsszigeti lakos három éven at vadhazas
ságbin élt Ribdr Jánosáéval. Ez a bűnös sze
relmi viszony a férj későbbi följelentése sze
rint nem maradt következmények nélkül. T ör
tént azonban, hogy az — úgy látszik — ki
kapós menyecske megunta Kubatovot es a
napokban taképnél hagyta őt. Az e fölölti
boszuból az elhagyott férfi följelentette Rtbár
Janosnét, hogy ez múlt évi november hóban
erőszakos módon tüntette el bűnös szerelmük
gyümölcsét. Az erre megindított vizsgálat fo
lyamán nem messze Kubatov lakásától egy
homokgödörbeu négy drb. koponyacsontot ta
láltak, melyekről dr Löwy Jakab és dr. Vida
Lajos orvosok azt véleményezték, hogy azok
egy már öt hónapos méhmagzat maradványai.
A test többi részei nem voltak megtalálhatók.
A gyanusiioft tagadja a terhére rótt cselek
ményt s ártatlannak mondja magát.

— (T a liz m á n g y ű rű k .)

Ameriká
ban az előkelő hölgyek egy idő óta a leg
drágább gyűrű mellett nem hordanak mást
mint egy talizmán gyűrűt, másneven szerencse
gyűrűt, melynek rendeltetése, hogy hordozó
jára szerencsét hozzon, ezek a szerencse-gyű
rűk valóban szépek és érdekesek. Angol mo
tívumban arany gyűrűk gyönyörű valódi kö
vekkel, melyeknek szép zöld bársonyszine
meglepő jó hatással van a szemre. Alak
juk is meglepő ízléses és előkelőén egyszerű.
Hölgyek és férfi tk egyaránt viselik Ó3 tulnyomóau a művelt osztály. Ezen szerencsegyürük
nem csak szepek és értékesek, de a legnigyobb menőkben olcsók es 10—30 koronáig
kaphatók Magyarországon egyedül Sehőnvvald
Imre pécsi ékszerésznél, a kinek készlete e
nemben igazan látnivaló szamba megy. Nem
lehet kétség benne, hogy e szép talizmán
gyűrűk nálunk is közkedveltségüek lesznek.

múnászai,

irodalom

O P assió já té k a színházban. Váro
sunk közönségé, dacára hithűsegenek, csak
nagyon csekély számmal érdeklő lőtt a Meg
váltó szenvedéseinek előképekben való bemu
tatása iránt ; csupán a karzaton volt sok a
közönség, a földszint feieben s a pahoiyok
csaknem teljesen üresek voltak. A tizenhat
képben magú ik előtt látjuk megelevenedni a
bibliai alakokat ; iátjuk mozogni, cselekedni
őket, halljuk az örö nrivalgast, melyiyel a nép
a Messiást fogadja s halijuk a szitkokat, az
elítélést azoktól, a kik nem tűrtek meg, hogy
hatalmasabb is legyen a töldön naiuknái. A
legkiemelkedőbb rész a 4 ik néma kép „az
utolsó vacsora**, mely Leonardo da Vinci vi
lághírű festménye után alakíttatott ; úgy a 14.
kép „levetel a keresztről** néma kép Rubens
festménye után s végül a ,,feltámadás“ . A
képeket szép szent enekek és orgoaa hangja
kisórik. Az előadást még két napon át ismét
lik, ugyanezen képletek lesznek bimutatva.
(—g y i

Ű riS d y.
□ Uyüm ölcsészeti tanfolyam ok. A
föidmive^ési miniszter arról értesíti a közön
séget, hogy április hónap folyamáu Budapes
ten, Kissxebeuben, Keszthelyen és Koiozsrnonostoron 7 —10 napig tartó gyümölcsószeti
tanfolyamok fognak megnyílni. Az atlamiösz
töndíj melleit felveendő lelkészeken kívül fel
fog még vétetni a tanfolyamokra 3—4 föld
birtokos és gazdatiszt is, a kik azonban allami
ellátásban nem részesülnek. A fölvétel iránt
való kérvényeket március 20 ig keil bekül
deni a íöldmivelésügyi miniszterhez.

Táviratok.
— O r s z á g g y ű lé s . (A , Pécsi
Figyelő** eredeti tavirata.) A képvislöház
inai ülésén Sqéll Kalman miniszterelnök,
mint belügyminiszter bejelentette, hogy a
bevándorlás Korlátozása ér iekeben törvény
javaslatot fog beterjeszteni.
Ezután a belügyi költségvetést tár
gyaltak Stelccr Vilmos beszólt a szegény •
ügy tárgyában, hazafias hévvel.
A belügyi tárca költségvetésnek letárgyalasa után megkezdték a fóld.uiveiesügyi tárca köitsegvetesenek tárgy tlásat,
melyet Papp Géza előadó ismertetett és
ajaulott elfogadásra.
%átkay László letette a Ház aszta-

PÉCSI
Iára a német va]w/A, melyet A kapott a
kabinetirodától. Ezt Apponyi visszaküldte
a kabinetirodának a: zal h<>ey magyar
polgár k én éi y* re m ayáiul leli felelni.
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Yincelléri állást
4Hirdetések 4-

kere
se
szakma
minden
teendőiben
— A h o n v éd elm i m inism ter
lem on d ása. (A Pécsi Figyelő * ere
jártas

• •

deti távirata.) Mindenütt Fejérváry Géza
báró honvédelmi miniszter lemondását tár A gy e i, fia ta l, család os em ber.
gvalják. A lemondás feltűnő szenzációt
BAvebb tudósítás nyerhető V örös
keltett. Úgy látszik, pár nap ó»a valami
történt a kormány körében. Fejérváry J ó z s e f vincellérnél (Rácváros Ország-ut
utódaiul Tókay Klek és Jike'faluuy Lajos 2. szám alatt.)
altábornagyokat és Gromon Dezső állam
titkárt emlegetik. Széli Kálmán kapacitálni
akarja Fejérváry t, de az hasztalan. Fejérvárv rnár tegnapelőtt beadta lemondását,
állítólag Florámzky nak akabi' etbe való be
lépése miatt és tegnap estig nem is sike
rült a lemondás visszavételére rábeszélni.

• • • j u t An yo s Aro n a
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ÉTETN EK FEL.
'w
*

H aszon b érlet.

Ma közbelépett az ügyben a király is s
ennek folytán legujalh hir szerint Fejérváry visizovoma lemondási kérvényét.
— A
d ió s a a i m a n d á tu m
i p á r ó l á s a . (A Pécsi F'g'eiA • eredeti
távirata ) A képviselAnáz V »k bíráló bi
zottsága mai ü'ésén Münnich Aurai elnök
jelentette. hogy Kubitiyi Géza szavazata
érvénytelen lévén. mert az előirt esküt
DP[f] fpfte le a dió-*adi in tii'lá'uin üíryáben hozott Délet semmi-. E"ii* k nyilvános
kihirdetése után a bizottság visszavonult
tanácskozásra. melynél Kubinyi, ki utólag
letévén az esküt szintén részt vett az
ülé«en. indítványozta, hog\ a bizottság
küldje vissza a mandátumot a Híznak ;
ezt az indítványt azonban a bizottság
leszavazta mire Kuhii yi e1távozott. Ekkor
Majrr Károly tette magáévá Kulinyi el
len indítványát
d* a bizottság hamm
szóval ke’tA ellen elfogadta Issekutz
GyAzA előadó inditv*nvá* < ehhez képest
a petiHót el uta - iTv Gabányi Miklós man
dátumát igazolták Gabanvi ma már meg
is jelent a képviselAha/ban.
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a p é c si p ü sp ö k i
u r a d a lo m jó a z é g ig a z g a té e ó g á n á l (P é c s e tt, p a p n ö v eld e-u tca
13. s z . a la tt) a hová az írásos haszonbérleti ajánlatok legkésőbb f. é. április
Érdeklődők

hó 8-áíg

bővebb

fehilágositást nyerhetnek

beküldendők.

^ezelőtt
fé sz e r-, bor- és cse m e g e k« retkedébe

Ajánlja dúsan felszerelt iaktárát
cikkekben a böjti idényre u. m. :

és csemege

HALAK

EMENTHM.I
GORGONZOLA
SZTRACHINO
ROQUEFORT
TRAPPISTA
IMPERIAL
ROMADOUR
PUSZTA DÖRY
LIPTAI
KÁRPÁTI GROJI

Egyedül

Pécsett.

m iidennen ü lüszer-

SA JT O K

tojást, vajat, szárnyast,
olvasztott zsírt, szalon
nát, füstölt húst, füstölt
sertést,
hurkát,
sárga
éti
burgonyát
és
O
O
t/
vese-burgonyát

és

kitevő úgynevezett

K ö lk e d i-p u s z ta i

HONTHY ISTVÁN.

Veszek

taitozó

\
f

c-íak nálam kapható a
valódi

ANGOLNA
SZŰZ HERING
HOLLANDI HERING
» PÁCOLT »
OROSZ HAL
SZARDÍNIA
PISZTRÁNG
THUN HAL
SZARDELLA
ASPIK HEHING
SZARDELLA CSIGA
SPROTNl MARINIROZVA
FÜSTÖLT PICKLING
PRINCESS HERING

Naponta friss

Szicíliai cognac,

Graham-kenyér

mely különösen betegeknek orvosilag
van ajánlva.

(jxjomorhajosok na k.

bú -, Vrij , lojá"-, sajt- és vegyesáru ke-

Erreth-f

asztali- és pecsenye borok.
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