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Összhang a kabinetben.
Pécs, 1902. március 19.

Csudálatos egy dolog ez a mi parla
menti alkotmányosságunk. Ahogy ennek 
fogalma Angliában évszázadokon keresztül 
kijegecesedett s a hogyan ezt a tudomány 
is elfogadta, lényege a parlamenti alkot
mányosságnak az, hogy a nép képviselete 
az uralkodóval együttesen gyakorol min
den hatalmat, nemcsak a törvényhozásit, 
hanem a kormányzatod is. Minthogy azon
ban a törvényhozó népképviselőt maga 
nem kormányozhat is, hat kebeléből ala 
kul meg a kormány, a mely a parlamenti 
többség akarata és intenciói szerint in- 
téli a kormányzati ügyeket. Minthogy 
pedig a parlamenti többség akarata és 
intenciója csak egyféle lehet, ebből az 
következik, hogy a kormány kebelében is 
teljes harmóniának kell uralkodnia & kor
mányzati ténykedések tekintetében s a 
kabinet ama tagjanak, a ki ellentétbe he
lyezkedik a kormány többi tagjaival, vagy 
a mi végeredményében egyre megy, a par
lamenti többség irányzatával, annak ki 
kell válnia a kormányból.

Milyen távol vagyunk mi a parla
menti alkotmányosságnak eme tiszta ér
vényesülésétől ! Nálunk nem a parlamenti 
többség alakit kormányt, hanem a felsőbb 
helyről kiküldött kormány csinál magá
nak parlamenti többséget és még részle
ges kormányválságok sem indulnak ki 
soha a parlamentből, hanem az udvar 
kegyvesztése ejti el a minisztereket, bár
mennyire álljon is mellettük a parlamenti 
többség. Ez a gyakorlat már annyira meg
mételyezte a parlamenti erkö’csöket, hogy 
a parlament többsége is mindig felülről 
lesi az intést, kit támogasson s mint a 
napraforgó fordul mindig a politikai ég
boltozatra az udvar által felemelt uj nap 
felé.

A Széli kabinetnek egyetlen tagja, 
éppen az, a kit legkevésbé tartott min 
denki a parlamenti alkotmány rajongó hi 
vének, Fejérváry báró, honvédelmi mi
niszter volt az, a ki helyes parlamentáris 
érzékkel oda akarta hagyni állását, mi
kor látta, hogy a kabinetben túlsúlyra 
emelkedik az az irányzat, a melynek hí
véül Ô nem vallhatta magát s igy a kor
mány ténykedéseivel nem is vállalhatott 
többé siolidaritásl.

A harmónia a kormányban nem volt 
teljes már azóta, hogy Széli Kálmán lé
pett az élére. Széli Kalman senkit sem 
szeret, a kinek bárhol is nagyobb befo
lyása van, mint neki s a mikor hasznát 
veszi is, a benső összeférhetetlenség még 
is szemmel láthatóvá válik.

Azt pedig tudja mindenki, hogy Fe 
jérváry miniszternek igen nagy befo
lyása van a királynál. Mindazok a kor
mányok, a melyekben Fejérváry helyet foglalt, 
mindig ót kérték fel, hogy intézzen el 
olyan dolgokat a királynál, a melyek 
igen kényesek voltak. Ez a tény hálára 
kötelezhette volna Szélit is, a többi kor- 
uányelnököt is, de a féltékenykedés megöl 
és eltemet minden hálaérzetet.

Ezt a széthúzást növelte aztán az a 
körülmény, hogv a Széli Kálmán zászla
jára fölesküdött nemzeti párt befolyása 
kiakoibólitotta Hegedűs Sándort a mi
niszteri székből, hogy helyet csináljanak 
Horánszkyn&k, a nemzeti párt volt elnöké
nek. Horán8zky pedig valamikor, nem is 
olyan régen, ugyancsak erőien törte a 
borsot Fejérváry orra alá. A honvédelmi 
miniszter jó katona, de nem szereti, ha 
az orra alatt hadonásznak. Csúnyán meg
haragudott Horánszkyra egyszer és föl
tette magában, hogy vele közös munkát 
végezni nem fog. Fejérváry tehát a Ho
ránszky miniszteri kinevezéséből le akart*, 
vonni magára nézve a konzekvenciákat.

ügy áll tehát a dolog, hogy Széli, 
Fejérváry és Horánszky ugyancsak messze 
estek egymástól az utóbbi időben. Hár
man voltak, de kilenc felé húztak. A sajtó 
is tele volt mindenféle hírekkel, a melye
ket ugyan egyik félhivatalos megcáfolni 
igyekezett, de ugyaucsak kikapott cáfola
táért magától Fejérváry tói. Már-már úgy 
látszott, hogy szétmállik a kabinet, mikor 
jött a király és kisütött a nap.

Fejérváry ugyan a király előtt is 
hangoztatta, hogy ő következetes akar 
maradni, mert hisz ennyi meg ennyi új
ság öles cikkekben foglalkozott az Ô ki
jelentéseivel. De a király nagyon ragasz
kodik az öreg katonához, a ki bár a ma
gyar nemzetért soha, azonban a dinasz
tiáért mindig exponálta magát. A mikor 
Fejérváryra a kérés hatástalan maradt, a 
király rászólt az öreg katonára : Haptak ! 
Jó katona addig marad órállomásán, amíg 
lekommandirozzák. Ön marad ! — Fejér
váry pedig nem azért katona, hogy meg 
ne értse a kommandót. Haptákba vágta 
magát és azt felelte :

—  Igenis, Felség!
M-'g azt is meg kellett tenni a ka

tonának, hogy elmenjen tisztelegni azok
hoz, a kikkel a politikai együttmükő 
dóst folytatni tovább nem akarta. — 
De hat kibékült-e a szive mélyébeu
Fejérváry Horánszkyval és Széli mindket
tővel Î A szívnek nem lehet úgy pa
rancsolni, mint az észnek. Es mégis 
megjelentek a szabidelvü klubban s ka

ronfogva jártak - keltek ottan, hogy do
kumentálják ama parlamenti faktor előtt, 
a melynek föladata lenne dönteni a mi
niszterek sorsa fölött, hogy milyen szent 
a béke köztük s agy szeretik egymást, 
mint igazi jóbarátok.

Hát bizony nem egyéb ez komédiá
nál, a melyet felsőbb parancsra kényte
lenek eljátszani. Nem is hiszszük, hogy 
sokáig tartson a játék, mert se Fejérváry, 
se Horánszky nincsenek olyan anyagból 
gyúrva, hogy huzamosabban kibírnák ezt 
az alakoskodást s akkor mégis csak ki 
kell tűnnie, hogy a parlamenti kormányzat 
nem túri meg az egyoldalú kivezénylési.

* V árosi rendkívüli közgyűlés.
Pécs szab. kir. város törvényhatósági bizott
sága holnap, március hó 20-án, délelőtt 9 
órakor rendkivüli közgyűlést tart a következő 
tárgysorozattal :

1. Igazoló választmány jelentése a f. 
évi március hó 2-án megtartott bigottsági 
tagválasetás alkalmával megválasztottak iga
zolásáról.

2. Báró Fejérváry Géza m. kir. honvé
delmi miniszter válasza a születésnapjának 
70-ik évtordulója alkalmából hozzáintézett 
üdvözlő feliratra.

3. Verőce megye és Eseéh város uj 
főispánjának meghívója, beiktatásának ünne
pélyére.

4. Tanácsi jelentés a város adósságai
nak konvertálására s több kösmü létesítésére 
szükséges nagy kölcsön nyújtására a felhívott 
pénzintézetektől beérkezett zárt ajánlatok 
tárgyában és előterjesztés a kölcsönügylet 
megkötése iránt.

* H nsvóti aatinet é t  indem nity .
A képviselőház húsvéti szünete az idén m ár
cius 22-től április 3-ig fog tartani, tehát 
csak a uagyhétre szorítkozik. Az oka ennek 
az, hogy a költségvetési tárgyalás tovább hú
zódott, mint előre hitték. Abban az esetben, 
ha a húsvéti szüuet után sem haladna a 
vita gyorsabb tempóban és április második 
felében sem lenne kész a pénzügyi törvény, 
nem lehetetlen, hogy a kormány újabb egy 
hónapi indemnityt fog kérni.

■ Ttr

H í r e k .
Pécs, 1902. március 19.

Hnaaár-önéraet.
Híres, nevezetes huszár volt életeben 

Risettes kapitány. A nevét gyakorta emle
gette az egész árraadia. A huszárok, mint 
felistent bálványozták, a bakák ellenbeo 
tisztjeikkel együtt gyűlölték és nem ok nél-
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ktil. Mert a milyen igazán testestől-lelkestől 
való buszár volt Riszties, ép úgy lenézte a 
bakakat és a mi több, a huszáraiba belene
velte ezt a lenézést és kicsinylést, a mi az 
önérzetüket erősen nevelte ugyan, de valé- 
sággai veszedelmesekké váltak a helyőrség 
gyalogságára.

— Tudd meg, vakapád — szólott az 
ajonc huszárnak, hogy most az Isten kato
nája lettél. Az uriiten legelőször is a huszárt 
teremtette. Egy millió esztendő múlva jött 
csak az első baka a világra.

József főherceg egyszer helyőrségi szem
lét tartott kíséretével és a szemlére kivonult 
Risztics százada is.

A népszerű főherceg meglát a század
ban egy hatalmas, délceg legényt. Feléje 
megy és megszólítja :

— Hogy hívnak fiam ?
A huszar hallgat.
— Nem érted, tiam? Azt kérdem, mi 

a neved?
A huszár egyre csak hallgat.
— Talán süket vagy fiam, vagy néma ?
— Nem vagyok, kérem, sem süket, sem 

néma.
— Hát miért nem felelsz ?
— Mert, hogy azt mondta a Riszties 

kapitány, hogy a közhuszárnak olyan rangja 
van, mint egy bakaezredesnek. Szóba se kell 
kell állnia vele !

A főherceg mosolyogva veti szét a kö
penyegét és igy szól :

— No fiam, de én generális vagyok, 
azt láthatod !

— Igenis, kérem alásan, de nekem is 
három csillagom vagyon, szakaszvezető va
gyok, és az én rangom akkora, mint a ba 
kagenerálisé !

Az egész környezet elszörnyüködött. 
Csak József főherceg mosolygott még min
dig. Odahivatta Riszties kapitányt s igy szólott.

— Nagyon szép, kapitány ur, hogy igy 
neveli a legénység önérzetét, hanem kissé a 
tolságba viszi. Egy kissé lejebb fogom szál
lítani.

A kapitány megdöbbenve nézett a fő
hercegre, majd a századára. A főherceg in
tett, Riszties távozott — a szobaáristomba

Nyolc napig gondolkozott ott benn a 
huszarönérzeten.

N a p ir e n d  1 0 0 2 . m érő in *  20 -á n .
N a p tá r  : csütörtök, márc. 20. — Rom. kath. 

Joachim. — Prot. : Hubert. — Görög-kel : (márc. 
7.) Vazul. — Zsidó: Veadar 11. — Nap kél 6 óra 
49 perckor ; nyugszik 6 óra 55 perckor. — Hold kél 
2 óra 10 perckor délután ; nyugszik 3 óra 46 perc
kor éjjel.

Idfijelaáa. ▲ központi meteorologiai intézet 
jelzése szerint : enyhe, idő és helyenkint csapa
dék várható.

V árosi kösgyttlés délelőtt 9 órakor a város
házán.

K órhási biaotteág ttlssa délután 3 órakor 
a városházán.

É p íté s i  b is o tts á g  ülése délután 3 órakor a 
városházán.

S s in b á s  i K. Taraay Leona felléptével >Boccac- 
ció«, operett.

— (Kosánth Lajos h alálán ak
évfordulója.) Holnap, március húszadikán 
Ic^z Kossuth Lajos halálának évfordulója. — 
Gyásznapja ez a magyarnak, melyet minden 
magyar hazafi kell, hogy kegyelettel ünnepel
jen meg. Ô volt a magyar nemzet Messiása, 
ki lángszavával életrekelló ezt a nemzetet 
halottaiból és a szabadságért csatára szólí
totta azt. Lánglelke hősöket támasztott a 
gyermekekből, félisteneket az ifjakból és 
megremegett tőle a zsarnokok embertelen 
szive. Sírja ott domborul a haza szivében, 
az ország fővárosában. Holnap elfogják hal
mozni sirját koszorúkkal, virágokkal és em
lékének áldoznak mindenütt. Áldozzunk mi

is ; küldjünk egy fohászt azt ő sírjához, mely 
áldott nekünk és áldva legyen örökké. Mert 
mig áldva lesz, addig nem győzedelmeskedik 
zsarnok kényur újra e hazán ; addig szabad 
lesz ez a nép s lehet, hogy lesz még olyan 
szabad is a milyennek ö óhaj’á, a milyen
nek ő akarta !

— (A  „Pécsi K a t h .  K ö r “) 57.
(az idén utolso böjti) felolvasó-estélyét pén 
teken, folyó hó 21-én tartja a következő mű
sorral: 1. Geibel Witt : Pergolese. A szólót 
Csernits Jenő énekli, a vegyeskarban reszt 
vesznek : Czirer Marianne, Étin Emília, Eöt
vös Ilka, German Ilonka, Girardi Gizi, Hikker 
Írón, Károly E'el, Karoly Ilka, Kmdl Etti, 
Koszter Ilka, Koszter Mili, Orf Paula, Putzer 
Margitka, Reberics Gizi. Remesberger Eugenia, 
Schmidt Irma, Simon Lujzika, Szmodis Gizi, 
Szombathelyi Olga. Tomanek Paula, Vörös 
Ilonka, Zsolnay Terka, Antoni Miklós, Balta 
Béia, Biber Mátyás, Borsy Jenő, Böhm Jenő, 
Gebhardt József, Gebauer Antal, Holies An
dor, Kussinszky Sándor, Mussong Nándor, 
Papp Károly, Poszek Géza, Rihmer Oszkár, 
Schmidt Boldizsár. Soós Nándor, Szántó La
jos, Szuly .fenő. Szűcs József, Vérfy Aladár. 
A kart zongorán Mater Janos kíséri. 2. Ma
ter Dolorosa. Irta és lelolvassa Germanné 
Koszér Mariska úrnő. 8. Verdi : Miserere. 
VoDós-szeptett, előadják : Czvetkovics Ferenc, 
Gebhardt József. Graef Adolf, Gruber Vik
tor, Papp Karoly, Strómayer Géza és Surányi 
Miklós. 4. Feszty : Krisztus sirba vitele. Élő
képben bemutatják : German lionka, Hikker 
Irén, Kindl Etti, Koszter Mili, Őrt Paula, 
Putzer Margit, Rebents Gizi, Schmidt Irma, 
Szombathelyi Olga, Tomanek Paula, Fischer 
Sándor, Kereky Mihály, Ki>s József, Landgraf 
József, Metz József, Orf Viktor, Ruvald Fe
renc, Tóth Dezső. — Kezdete d. u fóihat 
órakor.

— (M árciusi ünnepélyek.) A
vidékről még egyre erkeznek tudósítások már
cius tizenötödikének megünnepléséről. így 
Rózsafa baranvamegyei község lakossága nagy 
ünnepélylyei ülte meg a szabadság, testvériség 
és egyenlőség szent napjának 54 ik évfordulóját. 
Vasárnap délelőtt istentisztelet volt, a zsufo 
lásig megtelt templomban Csurthy László ref 
lelkész tartott szép alkalmi beszédet és polgár 
emberek és nőkből alakult dalárda éitekeite a 
Hymnust. Délután pedig az iskola ‘ágas udvarán 
folyt le az ünnepély további része, melyet 
Csurthy László ref. lelkész nyitott meg rövid 
beszéddel, utánna pedig Varga János érdemes 
polgár igen szép, megható beszedet tartott a 
nagy nap jelentőségéről ; Darányi Katalin és 
Mátyás Katalin polgár leányok pedig lelke
sedéssel szavaltak alkalmi költeményeket ; 
közben-közben a dalárda énekelt. Végre zene 
szó s a Kossuthoóta dalolása mellett az egesz 
község lakossága a nagy vendéglő helyiségé
be vonult, hol igen sikerült táncmulatság 
volt, és közvacsora, melyben 60 személy vett 
részt. A szép, lélekemelő ünnepélyt kö
vető mulatság világos reggelig tartott a 
legszebb rendben és vig hangulatban. — 
Nagyharsauybau a szokottnál is fényesebben 
ünnepelte meg a Nagyharsanyi Polg. Olvasó
kör a nemzet ujjáebredésének évfordulóját. 
Már a kora reggeli órákban üdvlövósek hir
dették a nagy nap méltóságát. Délelőtt 10 
órakor zászló alatt a kör összes tagjai és a 
község magyar érzelmű lakossága ünnepi dísz
ben vonult az ottani ev. ref. templomba, 
hol lványos Soma lelkész buzgó és lélekemelő 
imája s emlékbes/.éde a szivekig hatott. Ez
után az ünneplő közönség a kör helyisége elé 
vonult, hol számos hazafias szavalat és em
lékbeszéd után az ifjúsági dalárda közremű 
ködösével záródott be a délelőtti ünnepély. 
Este fényes tancvigalom volt, hol a vidék elő 
kelősége nagy számmal részt vett, a mi ki- 
világos kivirradtig a legjobb hangulatban 
folyt le. Felülfizettek Kocsis elnök 2.80 fill. 
Kis Nép. Janos 3.20 fill. Schwartz Ferenc 80

fill. Barta Lajos (Budapest) 40 fill. Berzsenyi 
Jenő (Siklós) 40 fill. Balázs Pál (Viszló) Ko
vács Ferenc (Viszló) 40 fill. Murikár Ferenc 
(Villány) 40 fill. Schuth Henrich (Villány) 40 
fill. Fridrich N (Villány) 40 fill. Hoffer Kál
mán (Siklós) lványos Sománó 80 fill. Veisz 
Zsigmond (Siklós) 40 till. Márkovics Lajos 
(Siklós) 40 fill. Korompai Gyula (Siklós) 40 
fül. Révész Oszkár (Siklós) 40 fill. Piski Imre 
40 fitt. Dakos Sándor 20 fill, ifj. Simon János 
20 fill, Gazsi János 20 fill. — Pakson a pol
gári olvasókör rendezett társasvacsorával 
egybekötött március 15-iki ünnepet. A nap 
emlékéhez fűződő nagy eszméket és hazafias 
törekvéseket az ékesen szóló S za b ó  Károly 
ev. ref. lelkész tartalmas, szép beszédben 
adta elő, P o lg á r  Alajos pedig elszavalta 
Petőfi «Nemzeti dal»-át. — Csurgón az ün
nepélyt a csurgói ipartestület rendezte, me
lyen az első beszédet J u n k e r  Gusztáv csur
gói ügyvéd mondotta Utána M a to lc sy  István 
tanár éltette a szabadságol s méltatta a 
március 15. jelentőségét. Dr. H o r v á th  Jó
zsef gimnáziumi tanár indítványára a Kossuth* 
szoborra gyűjtést rendeztek. Dr. E l in  Kál
mán indítványára ezután kimondta a gyüle
kezet, hogy Kossuth Lajos születésének 
100-ik évfordulóját megünnepli s a március 
15-ét rendező bizottság figyelmét már most 
erre felhívja.

— (P én iftg y ig a ig a tó -v á lto iá i.)
Mint értesülünk, D ra g o n e se u  Döme, kir taná
csos, pénzügyigazgató legközelebb temesvári 
pénzügyigazgatóvá fog kineveztetni. Helyébe 
F a r k a s  Gyula, nagybecskereki pénzügyigazgató 
helyettes neveztetik'ki pécsi penzügyigazgatóvá. 
A kinevezéseket a hivataloslap egyik közelebbi 
száma fogja közölui.

— (Jog Aisok hangverseny*.) 
A jogakadémiai Olvasókör a Nagyvigadóban 
április kilencedikén (szerdán) este fél 9 óra
kor táncmulatsággal egybekötött hangversenyt 
rendez a saját és a jogászbanda alapja javára. 
A hangverseny rendkívüli érdekesnek ígérkezik. 
Állaga Gézától a „Nás*induló“-t adják elő 
cimbalmon F o d o r  Janka, F o d o r  Margit éa 
P a p p  Károly, joghallgató. S im o n  Lujzika 
raonologot ad elő. Felolvasnak H o r v á th  Mar
git a pécsi jogászokról és S u r á n y i Miklós jog
hallgató a pécsi ieányokról. Végül a J o g á s z - 
b a n d a  magyar nótákat ad elő. Beléptidij : 
szemólyjegy 3 kor ; családjegy 3 személyre 
7 kor. többre 10 kor. lesz.

— H a lá lo s á é . )  ó d o r  Gyuláné szül. 
B a la to n y i Emma életének 58-ik évében ma 
reggelre meghalt. Temetése pénteken délután 
‘ órakor lesz a Mór-ntca 7-ik számú ház
ból a budaikülvárosi temetőben. Lelkiüdveért 
az engesztelő misét hétfőn reggel 9 órakor 
tartják a belvárosi templomban. Halálát 
férje, Ó d o r  Gyula közkórházi gondnok, két 
gyermeke és széleskörű rokonság gyászolja.

— ( B iz o t t s á g i  ü lé s  ) A város épít
kezési bizottsága holnap (csütörtökön) délután 
3 órakor a városháza gazdasági tanácstermé
ben ülést tart. Az ülésen uj építkezési enge
délyeket fognak tárgyalni.

■ (Jelentéi a v ia rö l .)  A Tettye 
forrás vízszolgáltató képességéről a főmérnöki 
hivatal a következőket jelenti : A víztartók 
tele vannak ; a tettyei forrás vízszolgáltató 
képessége tolyó hó 19-én reggel 4800 köb
méter.

— ( K é t  Ö n g y ilk o i .)  Szigetvárról 
jelentik, hogy tegnap az Almás-patak mellett 
öngyilkossá lett egy öreg negyvennyolcas hon
véd : Mosgay Antal. A boldogtalan ember vala-
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mikor jobb napokat látott, öregségére azon
ban úgy látszik, mostoha lett a sorsa. Éjnek 
idején kiment a patak mellé s ott forgópisztolyá
val főbelötte magát. — öngyilkosság hire jön 
Szegzárd-ról is : Perceel Andor nagykajdácsi 
földbirtokos ma birtokán agyonlőtte magát. 
Perczel még fiatal ember volt, azt mondják, 
hogy szerelmi bánatában lett öngyilkossá.

__ (Pályázat.) A lengyeltóti kir. adó
hivatalnál egy adóhivatali gyakornoki állás vaD 
üresedésben. Pályázni 14 nap alatt lehet a 
kaposvári kir. pénzügyigazgatóságnál.

— (Lótartó gazdák figyelm ébe.)
A város gazdasági felügyelői hivatal a követ
kező hirdetményt bocsájtotta ki : Pécs szab. 
kir. város Tanácsának határozata alapján a 
lótartó gazdák figyelme a következőkre felhi- 
vatik. Minthogy kétségtelen lény az, hogy a 
lótartó gazdák eddig csikóneveléssel azért 
nem foglalkoztak, mert nyáron át csikóikat 
nem tudták hol elhelyezni ; minthogy továbbá a 
lótenyésztés rohamos fejlődése, a magyar lovak 
iránti nagy kereslet, a lóárak folytonos emel
kedése folytán a városban is mozgalom indult 
meg az iránt, hogy ha a város közönsége a 
jegelő területén egy csikóaklot rendez be, a 
lótartógazdák nemcsak a városból, hanem 
még a környékből is a legnagyobb készséggel 
bizonyos havidij mellett beállítanak csikókat ; 
ezt azonban a város csak úgy teheti meg, ha a 
gazdák egy bizonyos számot előre biztositanak : 
ennélfogva felhivatnak a lótartó gazdák, hogy 
f. é. juniushó 15-ig Pécs szab. kir. város gaz
dasági hivatalánál jelentsék be, hogy a jövő 
év folyamára a felállítandó csikóakolba beállí
tanak-e csikót és ha igen, hány darabot?

— (Sándor és Jóssef.) Az igazi 
tavaszt nem a kalendárium állapítja meg, 
legkevésbé az első fecske. Azaz, hegy az 
utóbbinak van hozzá némi kézé, a mennyi
ben megérzi az időjárást, vagyis annak állan
dóbbra való fordulását. Régi néphit szerint 
az első fecske most érkezik meg, a mikor a 
legszebb magyar nevek viselőit szokták ün
nepelni. Tegnap SáDdor napja volt, ma Jó
zsef napja van. Népszerű és elég gyakori 
mind a kettő, ók vezetik be a tavaszt, az ő 
revükkel all összeköttetésben a szelíd, a leg
bajosabb időjárás, a mely íme már is mutat
kozik néhány zivataros, havas nap után. Adj’ 
Isten, hogy meghozzák az első fecskét és vele 
együtt a virágfakasztó kikeletet. — Tegnap, 
Sándor napján, a pécsi járás főszólgabiráját 
Vaniss Sándort, a Ferenc József-rend lovag

ját a megyei és járási tisztviselők testületileg 
üdvözölték. — Ma Littke József, kamarai 
elnöknél tisztelgett a kereskedalmi és ipar
kamara küldöttsége, névnapja alkalmából. A 
pécsi ácsiparosok ma, mint védszentjtik, Jó
zsef napján, ünnepet ültek. Délelőtt 10 óra
kor a belvárosi templomban misét hallgattak, 
melyet Magenheim József apáfplébános mon
dott. Este a Scholz-sörházban lesz az ácsok
nak ünnepi mulatságuknak.

— (K é s e ié  fin.) Borza György, ti
zenhárom éves fiú, ma délben ebédet vitt 
apjának a Zsolnay gyárba. Mikor onnan vissza
tért, a Márton-utcában találkozott egy előtte 
ismeretlen fiúval, ki rátámadt és összeveszett 
vele. A veszekedés közben a fiú kést rántott 
elő és Borza Györgyöt jobb felső combján 
megszurta. A tett után elszaladt és még nem

is került kézre. A megszűrt fiút súlyos sebével 
a közkórházba szállították, a hol most ápolás 
alatt van.

— (Zom áneoi óra-zsuzsuk a r c 
képpel.) A napokban bécsi és budapesti 
ékszerész-utazók jártak városunkban, a kik 
ehromo-kivitelü arcképes óra-zsuzsukra gyűj
töttek megrendeléseket potom 6—7 koroná
jával szállítva azokat. Úgy tudjuk, hogy igen 
sokan lépre mentek a házaló vigéc uraknak, 
megfeledkezve arról, hogy az ily megrende
lések gyűjtése tilos és hogy a mi ékszeré
szeink is meg tadják csinálni az ily zsuzsu- 
kat. Schönwald Imre pécsi ötvös sokkal ol
csóbban és ízlésesebben késziti e zománcos 
arcképes zsuzsukat, a miről mindenki meg
győződhetik, ha Schönwald ritka szép, igazi 
látván y osságszámba menő üzletébe ellátogat. 
Minek tehát más városok iparosait foglalkoz
tatni, a mikor a mieink is itt vannak mun
kára készen, de megrendelés nélkül. — P á r
toljuk a pécsi ipart 1

bűvészet, irodalom-
O  Heti műsor. Csütörtökön, már

cius hó 20 án «Boccacció». (K. Taroay 
Leona fellépte.) — Pénteken, március hó 
21-én «Eleven ördög.» (K. Tarnay Leona 
fellépte és a karszemélyzet jutalomjátéka.) 
— Szombaton, március hó 22-én «Uriel 
Acosta.» (A Thury-pár búcsúja.) — Va
sárnap, márc. 23-án délután *Lotti ezredesei» ; 
este : Tiszayné búcsúja: »Náni.«

O  K. Tarnay Leona vendégszerep
lése. Csütörtökön kezdi meg vendégszereplését 
színpadunkon K. Tarnay Leona, a Kecske
méti színház primadonnája. Holnap este a 
»Boccaccio« címszerepében lép fel; pénteken 
pedig a karszemélyzet jutalomjátékául szinre- 
kerülő *Eleven ördög« címszerepét játsza. 
Kömleyné Tarnay Leona bájos, megnyerő 
színpadi jelenség, igen szép hangia és rutinos 
játéka elsőrangú primadonnává teszik. Remél
jük tehát, hogy a vendégszereplést a közön
ség nagy érdeklődéssel fogja kisérni s különösen 
pénteki felléptét ajánljuk figyelembe, a mikor 
ts derék karszemélyzetünk jutalomjátéka lesz 
s a karszemélyzet méltán érdemli meg, hogy 
ielt ház nézze végig az előadást,

Táviratok.
— O rszággyű lés. (A .Pécsi 

Figyelő*6 eredeti tavirata.) A képviselőhöz 
mai ülésén Apponyi Albert elnök beje
lentette, hogy a kúria a Horváth Dezső 
vágvecsei mandátuma ellen beadott pe
tíciót visszautasította.

Bariba Ölön az elnöki bejelentéshez 
hozzászólva, furcsának találja a kúria Íté
letét, mert annak indokolásával a képvi
selőhöz bíráskodásába ütközött. Hibáz 
tatta továbbá Bartha, hogy a múlt or
szággyűlésen a horvát ügyek tárgyalására 
kiküldött bizottság nem tett jeleutést tár
gyalásairól, mire S{éll Kálmán kijelen
tette, hogy intéikedni fog a jelentés elő
terjesztése iránt.

A földmivelésügyi tárca részletes vi
tájánál Trubiuyi János a Morva, Herte- 
lendy Ferenc a Sió, Papp Károly pedig 
a Tisza-szabályozását sürgette. Hteronymi

Károly a viziu»ak fontosságát fejtegette 
és sürgette azok fejlesztését.

Ezekre a felszólalásokra Darányi Ig
nác miniszter részletesen válaszolt.

— E lh u n y t író. (A .Pécsi Fi
gyelő* eredeti távirata.) Tolnay Lajos 
iró, a Kisfaludy-társaság tagja, ma Bu
dapesten meghalt.

— A zen ta i hidom láshoz.
(A .Pécsi Figyelő* eredeti távirata.) Zen
tárói Írjak, hogy az ottani Tiszahidon 
annak beomlása e.őtt pár perccel még egy 
század katonaság vonult át.

— É le tv eszé ly es  verekedés  
az isk o láb an . (A ,Pecd Figyelő* 
eredeti távirata.) Budapesten a Barcsay- 
utcai gimnáziumban két tanuló verekedett 
egymással s az egyik úgy megütötte a 
társát, hogy ez eszméletlenül rogyott ös^ze. 
A sérült fiút a mentők szállították el az 
iskolából. Sérülése életveszélyes.

— A ó-budai bank pana
m ája. (A „Pécsi Figyelő* eredeti táv
irata.) Az óbudii takarékpénztárnál az ed
digi vizsgálat 250.000 korona hiányt kon
statált. Folytatása következik.

— N a g y  lopás a vasúton.
(A .Pécsi Figyelő* eredeti távirata.) A ve
restóvári vasúti állomáson Súagiin György 
gazdag bojárnak 16.000 koronáját el
lopták.

Laptulajdonos 
SZ1UTTER «ÚSZTAV

Felelős 8K*rkeaxtő 
PLEtJfiNttER

Segédszerkesztő 
HONTHY ISTVÁN.

E g y  jó f o r g a lm u
s ü t ő - ü z l e t

te lje s  fö ls ze re lé s s e l
tanoncokkal együtt

b i r t o k v é t e l  m i a t t

fatöt
Bővebb értesítéssel a kiadóhivatal szolgál.

IRDETÈSEK........
............ jutányos áron a
kiadóhivatalban............

vétetnek föl.
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Szalma kazalozókat
( E l e v á t o r t )

SCHNIER és URBAN
vas és fémöntöde, vasáru és gép
gyár

Eszéken
ju tán yos áron, a legjobb k iv i
te lb en , száras tö lgy fáb ó l ssá l
l i t .

Rövid idő alatt 26 darabot szállí
tottunk nagyobb uradalmak részére.

Makulatura-papir
O O olcsó árért O O

G  k a p h a t ó  O

A „Pécsi Figyelő* kiadóhiva
talában, Pécs, Mária-utca l-ső 
------- sz., I ső emelet. -------

1073. sz.

1516. A picsváradi járás jösiplgabirájátöi.
ki 1902.

Baranyavármegye p ccsvárad i já rá sá h o z  tartozó B erk esd , E l lend, 
P erek ed  és S z ilá g y  községekből álló

berkesdi körjegyzői á llásra
pályázatot nyitok.

A körjegyző év’ javadalmazása :
1. Készpénzfizetés 1034 kor.
2. V* polgári telek 4000 □  öl osztott legelőföld. egész telek után járó le 

gelő és erdőilletmóny haszon élvezése, melyeknek adóját a körjegyző tartozik fizetni.
3. Iroda átalány 168 kor.
4. Levélhordó tartása 200 kor.
ő. Természetben lakás a hozzátartozó melléképületekkel, belsőség és kerttel.
6. Á magánmunkálatokért szabályrendelet szerint szedhető dijak.
Felhívom mindazokat, kik ezen állást elnyerni óhajtják, hogy az 1883. évi I. 

t-e.  6 § a, il’etve az 1900. XX. t.-c. 3. § áhai előirt m'nősitésöket. eddigi mű
ködésüket igazoló okmányokkal felszerelt kérvényeiket hozzám f. éti. á p r ilis  hó 
2 0  á ig  ainál is inkább terjesszék be, mert a később érkezetteket figyelembe 
nem veendem.

A választást Berkesden a jegyzői irodában folyó é v i á p r ilis  hó 30-án
d. e. 10 órak or fogom megtartatni.

Pécsváradon, 1902. március 18-án.
Jeszenszky Gyula,

főszolgabíró.

H Ű T "

Tkvi. 1902.

Mrverési hirdetmény.
A pécsi kir. törvényszék, mint telek

könyvi hatót-ág közhírré teszi, hogy a M a
gyar takarékpénztárak központi jelzálogbankja, 
mint részvénytársaság, végrehajtató kérvénye 
folytán a végrehajtási árveres nevezettnek 
Kasza Vincze és Varga Ferenczné, szül. 
Kasza Mária, nagybicsérdi lakos, végrehajtást 
szenvedők elleni 1493 korona 6 fillér tőke 
és járulékaiból álló követelésének kielégítése 
végett az 1881 : 60. t-c . 144. §. aíapjín s 
a 146. § értelmében a pécsi kir. törvény
szék és a szent-lőrinci kir. járásbíróság te
rületén levő 1. nagy bicsérdi 161. sz. betét
ben felvett 1. 1. sorsz. 110 hrsz. ingatlan és 
84. sz. házra 800 korona 2-szcr ugyanazon 
betétben telvett 1-2 14 sorsz. ingatlanra és 
tizenkettő (1658 rész) legelő illetőségére 2949 
korona bec>árban, mint kikiáltási árban elren
deltetvén, az árverés foganatosítására határ
napul 1902. évi április hó 17-ik napjának 
d. e. 9 órája Nagy-Bicsérd község házában 
kilüzetett, a mikor is a nyilvánosan 
megártandó árverésen a fent elősorolt ingat
lanok a legtöbbet Ígérőnek kikiáltási áron alul 
is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az in
gatlan becsárának 10% át készpénzben, 
vagy az 1881. 60. t.-c. 42. §-ában jelzett 
árlolvemmal számított óvadékképesnek nyil- 
vámtott értékpapírban a kiküldött kezeihez 
letenni, vagy az 1881. 60. t.-c. 170. §. értel
mében a bánatpénznek a bíróságnál előleges 
elhclvezéséről kiállított szabályszelii elismer
vényt átszolgáltatni.

Pécsett, 1902. évi január hó 25-ik 
napján, a kir. törvényszék, mint tlkvi ható
ságnál.

Kerese,
kir. törvényszéki biró.

LAJOS
^ezelőtt

fűszer-, bor- és csem ege kereskedése P é c s e t t .

Ajánlja dúsan felszerelt raktárát mindennemű fűszer- és csemege 
cikkekben a böjti id. iyre u. m. :

SA JT O K
EMENTHALI
GORGONZOLA
SZTRACHINO
ROQUEFORT
TRAPPISTA
IMPERIAL
ROMADOUR
PUSZTA DŐRY
LIPTAI
KÁRPÁTI GROJ1

1
Î
1

1
1

H A LA K
ANGOLNA 
SZŰZ HERING 
HOLLANDI HERING 

» PÁCOLT *
OROSZ HAL 
SZARDÍNIA 
PISZTRÁNG 
THUN HAL 
SZARDELLA 
ASPIK HERING 
SZARDELLA CSIGA 
SPR0TN1 MARIN IROZ VA 
FÜSTÖLT PICKLING 
PRINCESS HERING

Egyedül c?»k nálam kapható a
valódi

Szicíliai cognac,
mely kü'önösen betegeknek orvosság

van ajánlva.

Erreth-féle a zía1'* és pecsenye borok.

Naponta f"iss

Graham-kenyér
gyomorbajosoknak.

Nyomatott Taizs Józael könyvnyomdájában Pécsett, 1902




