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FÜGGETLEN

POLITIKAI

Megjelenik naponkint este

Egy óvi gazdálkodás.
Pécs. 1902. január 2.

Magyarorszag városai általában a
legnagyobb anyagi zararokkal tűzkődnek.
Nagyon természetes okai vannak ennek,
mert a mi a városok anyagi fejlődését
mindenütt előmozdítja, a virágzó ipar és
kereskedelem, nálunk nemcsak pang, de
a korlátlan osztrák verseny nyomása
alatt mindinkább visszafejlődik. A városi
polgárság tehat nincsen abban a helyzetben,
hogy a modern városi igények folytán foko
zódó közterheket elviselni képes legyen ;
a mihez aztán hoazájárul az a mostoha
bánásmód is, a melyben városaink a
kormány részéről részesülnek, mikor az
állami közigazgatást
óriási költséggel
kénytelenek ellátni minden kárpótlás nél
kül. sót még az állam követel folytonos
áldozatokat tőlük miudenféle, kizárólag
állami föladatokat teljesítő intézmények
létesítése- és füntartásáért.
Ilyen viszonyok között a városok
háztartásában életkérdést képez egyrészt
a fukarságig menő takarékosság szem
előtt tartása, másrészt pedig az adóké
pesség fejlesztése s a közvagyonnak lég
iéi kiismeretesebb,
okszerű
kezelése és
gyüraölcsöztetése. Hogy ebben a tekin
tetben hogyan állunk itt Pécsett, azt
sajnosán érzi városunk minden adózó
polgára.
A torony alatt úgy gazdálkodnak,
mintha nyakig úsznánk a pénzben. Ren
deznek, reformálnak, intézményeket léte
sítenek, a mind ezekhez szükséges költ
ségeket pedig a közönség újabb és újabb
megterhelésével, újabb és újabb adósságok
csinálásával teremtik elő. Persze mindezt
azzal okolják meg, hogy a mire költenek,
az szükséges, mert a város nem állhat
meg haladásában. Nem feszegetjük ezúttal,
mennyiben állja meg ez az állítás a szi
gorú kritikát s mennyiben volt pl. szük
séges a város költségvetését a tisztviselők
fizétésemelésével olyan erősen megterhelni
éppen akkor, mikor a polgárság minden
osztálya a legnagyobb fokú gazdasági
válsággal küzd, a városi tisztviselők pedig
csekély kivétellel magasabb állásokba s
igy amúgy is jobb javadalmazáshoz jutottak.
D e ha szükségesnek is minősítünk
minden költekezést, ez a szempont még
egymagában nem elegendő azok igazolá
sára. mert a helyes gazdálkodás elvei
szerint még a szükséges kiadásoknak is a
rendes jövedelmek szabta korlátok közt
szabad csak mozogniok ; az olyan jőve
delraeket pedig, a melyeket csak az adó
zók gazdasági exiszteDCiájának veszélyez
tetésével teremthetünk elő, ilyen rendes
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jövedelmeknek minősíteni nem lehet, nem
szabad.
A folytonos adósságcsinálást csak
könnyelmű gazda tekintheti rendes jöve
delmi forrásnak s azért nem jó gazda, a
ki szükségleteit, meg nem szorítja, ha
rendes jövedelmeit nem képes annyira
fejleszteni, hogy azokból teljék mindarra,
a mit különben szükségesnek ítél. ilyen
könnyelmű gazdálkodás folyik Pécs vá
rosánál . Folyton
csinálják az adós Ságot, szaporítják a szükségleteket, nem
véve tekintetbe, hogy azok, a kiknek a
szaporodó költségeket ki kell izzaduiok
sokkal kevesebbet képesek keresni, mint
akkor, mikor csak 25#/0*os pótadót kel
lett fizetniök. Egyfelől jövedelemcsökke
nés, másfelől teherszaporulat pedig olyan
jelenség a gazdasági életben, a mely az
anyagi züllés felé vezet.
Ez a gazdálkodás már régi keletű
a városnál, — csakhogy akkor lehetett
jó reménységgel táplálni a nyugtalan
kodó kedélyeket. Voltak a városnak fejlódésképes jövedelmi forrásai. A regale
jövedelem, a fogyasztási adók a város
fejlődésével
arányban
természetszerűen
emelkedő bevételeket eredményeztek s igy
mikor a város fejlődését előmozdító in
tézmények
létesítése
kölcsönöket
tett
szükségessé, azt lehetett mondani, hogy
ez csak egyszerű előleg, mely a maguk
tól szaporodó jövedelmek utján biztosan
meg fog térülni.
Azóta azonban az állam lefoglalt a
maga részére minden ilyen fej lódésképes
jövedelmi forrást, azt a kötelező ígéretét
pedig, hogy a városoknak ilykép megza
vart pénzügyeit záros határidő alatt renpezni fogja, nem váltotta be. Nincs hát
most már semmi remény, hogy a város
terheit máskép, mint az amúgy is nyo
morgó polgárság vállaira való áthárítás
sal, fedezni lehessen.
És a városházán azért mégis de
rüre-borúra szaporítják ezeket a terhekét. Az imént lefolyt évben is tekiuté
lyes rekordot értek el. A vizmü kibóvitésére felvettek 560.000 korouát 5 1/g %
kamatra, a mi évi 30,800 korona teher
nek felel meg ; a Krajcár kaszárnya kibővíté
sét 289.814 korona költséggel szintén
adóssággra rendelték el, ez is évi 16,450
korona kamatterhot jelent ; az indóházópitéshez való hozzájárulás cimén 168.000
korona adósságot CMiiáltak, évi 9240
korona kamatteherrel ; az indóház-ulca
aszfaltozását szintén hitelbe készíttette a
a város 156,077
korona költséggel,
melynek kamata ó?i 7800 koronával ter
heli még a város kői tsétf vetését. Ha
mindezekhez hozzávesszük az anyaköny-

nem adunk.

Hirdetések a legjutányosabb
árban számíttatnak. Nyilttér sora 60 fillér.

veseknek az állam által el nem vállalt
2660 korona fizetéstöbbletét, melynek
ugyan egyelőre csak a felét vállalta el a
közgyűlés a város terhére, de biztosak
lehetünk benne, hogy elvállalja majd a
másik felét is : akkor kitűnik, hogy &
i város által a múlt évben csinált adós
ságok és elvállalt terhek évi 66,950 ko
rona költségtöbblettel terhelik meg a város
adó\ó polgárságát ; nem is számítva, hogy
a város nagy ajándékozó kedvében egy
értékes telekkel lett szegényebb, melyet
az államnak ajándékozott, hogy azon
egyik legjövedelmezőbb üzlete, a posta
és távirda számára palotát, természetesen
minden városi
teher viselésétől örök
időkre menteset, épithesseu.
Mindezek fedezésére persze nincsen
más mód, mint az adózók zsebére appellálni, emelni a pótadót, minden szolgálta
tásért, mit a város az adózóknak nyújt,
külön busás illetékeket és adókat szedni,
holott más városokban az általános pótadó képezi ezek ellenértékét. Hogy ez
hova fog vezetni, ha még soká folytatjuk :
azon tessék gondolkozni a torony «blatt s
akkor talán rájönnek, hogy milyen ke
serves dolog ez a haladás, mely az adózó
polgárság kiszipolyozása
révén érhető
el csak.

* A p o litik a i njév. Az országos
politikai pártok az évfordulót politikai kije
lentésekre szokták felhasználni, hogy az or
szág közöncége is tájékozódhassák a bekövet
kezendő eseményekről s a pártoknak azokban
való állásfoglalásáról. A tegnapi üdvözlésekés
azokra adott válaszok ebben a tekintetben
alig tartalmaztak valamit, a mit a nemzet
úgyis ne tudott volna s bizony inkább csak
egymás kölcsönös feldicsérését, émelygősségig
menő gratulációkat tartalmaztak, mint felvi
lágosító politikai kijelentéseket.
A szabadelvű pártkörben Mohay Sándor
üdvözölte a párt elnökét, Podmanicky Frigyes
bárót, a ki különösen az államosítást sürgette,
mert ez a kormánypártot még jobban meg
fogja védelmezni. Meg is hiszszük, hogy a
kormánypárt a saját megerősítése végett és
nem a közigazgatásnak oly sokszor hangoz
tatott javítása végett áhítozik az államosítás
; után.
A Lloyd-klubból a kormánypárti képvi
selők a budavári kormányelnöki palotába vo
nultak. hol Andrásty Gyula grót üdvözölte a kor
mány tagjainak élén megjelent Széli Kálmánt.
Az itt elhangzott beszédekből ieginkábbb a
gazdasági kiegyezésről szóló kijelentések ér
deklik a nemzetet. Andrdssy Gyula keményen
hangoztatta, hogy a kormánypárt a közös
vámterület hive, mert szerinte érdekeinket
legjobban a közös vámterületen lehet megvé
deni. ( ? 1) Támogatni fogja tehát a párt a
kormányt ily méltányos alkuért való küzde
lemben, ha azért itt a hazában [kellene küz
deni az ellentétes meggyőződés ellen. Széli
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Káin ián erre azt telelte, hogy előre odaállított
tételekkel
nem szabad a kérdést előre
eldönteni, de a kormány törekvésének is a
közös vámterület löntartását mondotta, bár
beismerte,
hogy az ellentétes
érdekeket
ott, ahol két nagy állam gazdasági életének
és külön gazdasági érdekeinek kiegyeztetéséről
van szó, harmonikus összhangzásba hozni na
gyon bajns s a megoldás nehézségeit növeli
még az osztrák politikai helyzet bizonytalan
sága. Pedig további bizonytalanságot gazda
sági helyzetünk nem tűr; ütött a tizenkette
dik óra s be kell következnie a döntésnek
mielőbb. Hogy azonban ez a döntés milyen
lesz, arról hallgatott a miniszterelnök ur.
Ezután a kepviselöházban tisztelgett a
kormánypárt Apponyi Aibert gróf, házelnök
nél, kit llódossy Imre üdvözölt, mire Apponyi
ékes beszédben válaszolt, kiemelve a parla
menti béke által megjavult helyzetet.
A függetlenségi Kossuth-párt ez alka
lommal nem tartotta meg a szokásos hiva
talos tisztelgést a pártelnöknél, mert Kossuth
Ferenc ágyban fekvő beteg, de azért a párt
nak a fővárosban időző tagjai nagy számmal
keresték föl a pártelnököt, kifejezve neki sze
rencsekivánalaikat az újév alkalmából.
Az Uzron-párt tagjai Szederkényi Nán
dor elnöknél és Bartha Miklósnál fejezték ki
jókívánságaikat az évfordulóra.
A néppárt tagjai neveben Molnár János
apát üdvözölte Ziehy János pártelnököt, aki
ezután Zichy Nándor gróf lakására vezette a
párttagokat s ezt a párt nevében üdvözölte,
a ki válaszában a néppárt ismeretes programmját fejtegette s összetartásra buzdította
a párttagokat.

Újévi csillaghullás.
— Saját tudósitónkt 1. —
Pécs, 1902. jan. 2.

Az u esztendő meghozta a szokásos új
évi ajándékot, az előléptetéseket a hadsereg
nek is. Újév napjára publikálták az előlépte
téseket, melyekből a bennünket érdeklő
részt a következőkben közöljük :
Hadnagyokká kinevezlettek a tartalékban
Kalmár Márián, a 44-ik gyalogezrednél, áthe
lezve a 34-ik gyalogezredhez ; Stankovich Géza
ugyanott, áthelyezve a 48-ik gyalogezredhez ;
Straka Ferenc az 52 ik gyalogezrednél, áthe
lyezve a 64-ik gyalogezredhez ; Bokor Dezső
ugyanott, áthelyezve ugyanoda.
A honvéd.-ég tartalékában is történtek
kinevezések s itt tömegesebben, mint a kö
zös hadseregnél. Ezek között a pécsi 19-ik
honvédgyalogezrednél hadnagyok lettek a kö
vetkező tartalékos hadapród tiszthelyettesek :
Berkes Ernő ; Heverdle Géza ; Béládi Rezső ;
Ba'assa Lajos ; Rónak y Győző, dr. Ujváry Ede :
Bettelheim Lípót ; Cullman József ; Gadó Fe
renc ; Androsits István , Takács József; dr.
Szüts Je n ő , Asztalos Győző; Szafíerszky L a 
jos és Mercer Izidor.
A pécsi m ik honvédhuszárezrednél bad
nagyok lettek Légrády Géza és Tóth Pál, tar
talékos
hsdaprodtiszthelyettesek ; továbbá
U á lla y Béla. volt egyévi önkéntes.
A tényleges állományban hadnagygyá
kineveztetett Budanovits Gábor, 52 ik gyalog
ezredben hadapródtiszt helyettes.
Tartalékos hadapródtiszthelyetlesekké
kineveztettek a pécsi 19 ik honvédgyalogez
rednél : Deák András, Hauck József. Kaipl
János, Wimtncr Jenó, Aszódi Mihály, Honig
Andor, Máté Mihály, nagymadi Barthalos Á r
pád, Pernecker Antal, Schvarcz Ferenc és
Kronherger Manó, volt egyéves önkéntesek.
A 8 ik honvedhuszárezrednél : b irek Miksa,
Jeszenszky Dezső és Stojánovits Zoltán, volt
egyéves önkéntesek.

19(2 január 3.

F . G Y E LO

Szitveszfer-estélyek.
— Saját tudósítónktól. —
Pécs, 1902 . jan. 2.

Kedden este volt az 1901. év búcsúz
tatója. Azé az évé. mely ime ó-esztendő lett
már s melyek elmúltával belejöttünk a hu
szadik század második esztendejébe. Azé az
évé, mely egy uj századot vezetett bar be,
mégis csak olyan volt, csak úgy elmúlt fe
jünk felett, mint a többi.
Kedden este városunkban három Szil
veszter estélyt tartottak, melyeken nagy közön
ség vett részt, hogy az ó-évet elbúcsúztam ,
pohárcsengés, zenezengés között üdvözölje
az uj-esztendőt. Természetesen a kávéházak
is tömve voltak s volt dolguk Rác Gusztiéknak, Farkas Sándornak, Korodiéknak, hogy
pompás nótáikkal mullattassák a közönséget.
A „N e m ze ti K a szin ó " estélye.
A «Nemzeti Kaszinó* választmánya este ki
lenc órára irta ki a Szilveszter-estély kezde
tét, mely időre már szép számú közönség
gyűlt egybe. A katona zenekar szebbnél szebb
zeneszámokat játszott, közbe színtársulatunk
három jeles tagja : Nádassy Jőzset, Pesti
Kálmán es Vágó Béla több tréías dolgot adott
elő. Nádassy kuplékat énekelt két Ízben, Pesti
meg nagy hatással mutalta be, miként sza
valja a drámái hős Eötvös: »Buc u« jának
első versszak at, azt an a lyrai szere: mes, az
intriKus, a jellemszinész stb. Ugyancsak jól
megnevettette a közönségét egy pompás arc
játékkal. A siró arcból a nevetőbe tért át.
Aztán még elszavalta Gabányinak a «Kakas
ülőn'4 ciraü vig monológját. Vágó Béla pedig
.,A világ teremtése11 cimij \ig monologot adta
elő. A közönség zajos tapsban részesítette a
szavalatáért, úgy, hogy még Jakab Ödönnek egy
kedves kis költeményét is elszavalta. Éjfél előtt
újból föllépett az emelvényre és ekkor egy pom
pás búcsúztatóban Isten hozzádot mondott az
ó évnek és köszöntötte az uj esztendőt. E
búcsúztatóban sok helyi dologról emlékezett
meg, a melyek igen elmesen voltak ö-szerakva.
Ép a mint a költeményt befejezte, a tornyok
ban éjfélt ütött . . .
A villamáramot megszakították s teljes
sötétség lett. A katona banda tust játszott s
néhány percnyi sötétség után kigyultak az
izzó-lámpák s mindenki sietett ismerőseinek
boldog uj évet kívánni. Ekkor Pesti Kálmán még
egyszer fellépett az emelvényre és felolvasott
egy éjiéli kábel táviratot, ,,a mit egyenesen
Amerikából kapott.44 Ebben röviden megjó
solta ez újév minden hónapjának nevezetesebb
eseményeit. Zajos taps jutalmazta. Majd az
asztalokat kirakták a teremből és az ifjúság
táncra perdült s járta vagy reggeli négy óráig
A hölgyek közül, a kik a táncnál ott
maradtak, tudósítónk a következőket jegyez
hette föl. Asszonyok: Opris Péterné, Zele>ny
Károlyné, özv. Simon Jánosné, dr. Müller Já
nosné, özv. Lauber Rezsőné, Bence Sáridorné,
DeuNch Frigyesne. Reinfeld Imréné. Littke
Ernőné. dr. Gái Jenőná, dr. Gellér Samuné,
dr. Lauber R <:sőné. Henfner Lajosné, Ö2v.
Pachnerné, Patakiné, Talliánné, Aigner ör
nagy neje, Udvarnoky Győzőné, Alt ezredes
neje. Van Grasbech v. Wiesenbach Hrabec
kyné, Kirchm iyer Feiixné, Citó százados neje,
Binder Re/s‘ nó. ifj. Kindl Józsefné, Gosztonyi
százauos neje, Erreth Jánosné, ifj. Sehol/. Gyuláné, Porgesz Miksáné, özv. Wachauer Ká
rolyné stb. Leányok : Opris nőv , Zelesny nőv.,
Simon Lujzika, Lauber Margit, Lőwv Martha,
Alt Böske, Girardi nőv , Müllherr nőv., Butykay Elza, Bence Böske. Reinfeld Teruska,
Kopp Irma, Pachner Anzsi, Tallián nőv., Mazaiy Etelka stb.
A P o lg á r i D a lo s k ö r a Nagyviga
dóban tartotta Szilveszter-estélyét. Már nyolc
óra után tömve volt a terem közönséggel,
kik az asztalok körül elnelyezkedve vidám
poharazás között várták a műsor kezdetét. A
műsort a daloskör énekkara kilenc órakor
népdalokkal nyitotta meg, előadván három

csinos népdalt : «Siralmas az élet nagyon*,
«Udvarunkban búbos galamb* és «Nincsen
kedvem, mert elvitte a fecske* kezdetüeket.
Azután sorban jöttek a legkülönbözőbb trélás jelenetek, mind csinos zenével és mulat
tató szöveggel, melyeknek sokat tapsolt a
mindjobban fellelkesült közönség. Így igen tet
szett a «Farsangi kaland*, melyet Bottlik
Imre, K isasszondy Lajos, Knipl Ferenc és
Schwarz Károly adtak elő, igen ügyesen. Vész
Albert, a dalkör táradhatlan buzgalmu, am
biciózus karnagya, több szer/e nenynyel sze
repeit a műsorban s különösen alkalmi kup
iéi tetszettek, melyeket Schwarz Károly adott
elő frappáns hatás mellett. A kuplékat a
«Péc-i Figyelő* múlt vasárnapi számában már
közöltük. A többi müsorszámokban kitűntek :
Dréhcr Karoly, Kálózy József, Enge Ferenc,
Móric J^nos, Decsi Antal és Notter Ferenc.
A zenét Garai Ferenc bandája szóig il
lattá az esiéiyen, melyen Rshling József a
Nagy Vigndó vendéglőse is po:npá3 kiszolgá
lásával mindenben megnyerte a közönség tet
szését. Mikor elérkezett az éjtél, persze táncra
perdült a tiataisag s járta a tánc >t az ujesztendő virradatjáti.
Az estélyt meglátogatta dr. Darányi
Ferenc ügyvéd, orsz. képviselő, a dalkör el
nöke is.
A pécsi M unkftskepző E g y l e t
a Scholz-téle sörcsarnokban tart itta ó évet
búcsúztató ünnepélyét, mely a szokott sikeres
volt. A már előre kibocsájtott humoros meg
hívón jelzett műsor minden egyes p mtjan ka
cagott, mulatott a közönség. Legjobban tet
szett az „ajánló t level'4 egy teivonásos bo
hózat, meivnek szereplői, Szabó Anuusza,
Horváth Katica, Pozsgai Ferenc es Szabó
Ferenc ügyesen játszottak ; úgyszintén a „B a 
rátságból44cimű 1 felvonásos vígjáték szereplői :
Szénén Mariska. Szabó Annuska, Ráck Jó 
zsef és Kristóf Mátyás tűntek ki. A műsor
végén éjfélkor nag^ (*Uj évi Üdvözlet») élő
képet mutattak be, melyet Petrovits Dezső
ügyes keze rendezett, s melyet a közönség
szűnni nem akaró tapssal jutalmazott
Műsor után szünóra, majd tánc követ
kezett.
A négye-eket 60 pár táncolta.
A szép sikerrel megtartott búcsúzó ün
nepély csak az uj év reggelén ért véget.

H í r e k .
Pécs, 1902. jan. 2.
N a p ir e n d 1 9 0 2 . ja n u á r 3 -á n .
N a p ta r : péntek, jan. 3. — Róm. kath. : G e 

novéva. — Prot. : Genovéva. — Görög-kel. (dec. 21.)
Julianna. — Zsidó : Tebeth 24. — Nap kél 7 óra
33 perckor ; nyugszik 4 óra 4 perckor. — Hold kél 1
óra 27 perckor éjjel; nyugszik 11 óra 62 perckor
délelőtt.
Id ö je ls e s . A központi meteorologiai intézet
jelzése szerint: fagypont körüli hőmérsék, helyenkint
csapadék várható.
S zín h áz : *Svihákok«, operett: itt először.

— ( U je s z t e n d ü .) Pompas idővel, szinte
tavasziasan köszöntött ránk az 1902 ik esz
tendő. Kedden este 6 órakor a plebama tem
plomokban megtartották az ó évet bezáró ajtatosságokat s a székesegyházban ez alkalom
mal a szónoklatot Spiesz Janus kanonok
tartotta Tegnap, újév napján, minden tem
plomban ünnepi istentiszteletek tartatlak s a
szekesegybazban Wurster József dr. kanonok
tartotta az alkalmi beszédet. A székesegyház
ban az ujesztendőt bevezető szentsegimádás
is tegnap kezdődött s holnap (keddeu) este
öt órakor ér véget,
— ( Is r . h it k ö z s é g i e lö ljá r ó s á g ;
v á l a s z t á s a .) A pécsi izr. hitközség újonnan
megválasztott képviselőtestülete tegnap alakí
totta meg a hitközség elöljáróságát és iskola
székét. Krausz Jenő dr., választási elnök a
képviselőtestület ülését megnyitván, felolvasta
Nemes Vilmos dr., volt hitközségi alelnöknek
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még december 26 án bozzainlézeit id eiét,
melyben arra kéri az elnököt, hogy jelentse
be a kepviseióteslületnek, miszerint a hitköz
ség tiszteletbeli állásainak betöltésénél az ő
személyét mellőzni szíveskedjenek, mert mint
megválasztott képviselőtestületi t.ig, ezentúl
csak ebben a minőségben kíván a hitközség
érdekelnek és leladatainak előmozdításában
közreműködni. Egyben pedig köszönetét tol
mácsolja a kepviselőtestüietnek az iránta évek
hosszú során át tanúsított bizalomért. Ezután
megejtették az elöljáróság választását. Az el
elnöki állásra beadatott 39 szavazat, melyek
közül Jánosi Engel József 19 et. cs. Schapringer Gusztáv 18 at, Nagy Sándor egyet kapott,
egy szavazat pedig üresen adatott be. Hitköz
segi elnöknek tehat Jánosi Engel József vá
lasztciiott meg. Az alelnökségre 38 szavazat
adatott be, a melyek közül Fodor Ignác dr.
20 at, Nemes Vilmos dr. 15 öt, K raim Jenő
dr. 2 őt kapott s egy szavazat üres volt. Al
bínó* lett tenát Fodor Ignác dr
Az elől
jarósag tagjaiul megválasztanak : Deutsch
Ádám, Hirschler Imre, Krause Jenő dr., Spitzer
Lajos, Glass Herman, id. Krausz Héai (uj ,
Neumann Ignác (uj), Füchsl Aruod (uj),
űirschfeld Samu, Weiller Nép. János, Fürst
Győző dr., Lenkei Ltjos(uj.) Az isxo'.aszék
túlnyomó részben uj tagúkból alakult. Megvá
lasztalak iskolaszeki tagokul: Blau Adolf dr.
(uj), Tolnai Vilmos dr. (ujj, Nagy Sóid >r (uj),
Kondor Béla (uj), Stern Károly (uj), Reich
Mór, Kelemen Mózes dr. (Uj) Vessel Manó
dr (uj), Kaufer Mór dr., Spitzer Lajos és
Neumann Ignác.
— (A p e c s d o ln jim ih o lja c i v a 
sút) kiépítésé érdekében targya á 9ok folynak
egy budapesti vállalkozó ceggel, meg pedig
kedvsző eredmenynyel kecsegtetve. A vasút
építését azonban csak a d. miholjáci Drávahid epitesevel egyidejűleg lógjak megkezdeni.
— ( H a l á l o z á s .) Mecséry báró, ve
zérőrnagy, aki mint a 7-ik huszárezred pa
rancsnoka anna* idejeu városunkban áiioraásozott, hétfőn reggel Bócsben hirtelen meg
halt. Holttestét Grácba szállították a családi
sírboltba.
— (F e ltö r te a S a t.-A n ta l p e r
selyt.) A bóicskei templomban felállított
Szent Antal szegények kenyerperselyót kegye
letien gonoszsággal feltörtek es belőle 7 5 —80
koronát kiloptak. A rögtön megejtett c-eudór. nyomozás kikutatta a tettest egy több
szörösen rovott múltú suhanc személyében.
— (R ab iam k ísérlet.) Ritter Jó 
zsef baranya monostori órás iaasat Cserni
tíernatot négy drb. javított zsebórával La
páncsára küldte. Cserni Magyarbólyban a vo
iialról kiszállt, de midón a Lipancsara ve
zető réten keresztül akart menni, 3 suhanc
bottal eiebe ahotl es »add elő pénzedet* sza
vakkal rátamadt ; mivel azonban pénz nem
voit nala, öt előbb elverlek, azutan odabb
álltak, anélkül, hogy valamit elvettek volna
tőle. A tettesek : Nikolics Mlagyó, H ajnik Hen
rik es Mialjovics Milán fiatal magyarbólyi
pásztorok.
— (V a d á szo k figyelm ébe.) Egy
vizsla kutya találtatott a sasdi határban ; a
kutya lebérszőrü, két oldalán kicsi vörös iolltal, — nyaksziján bélyeggel : Pécs, 30 sza n
1901— 1902. Igazolt tulajdonosa Sásdun á t
veheti.
— (M e g fo jto tta az edee a ty ja t.)
Győri Jozset sár szent lőrinci fóldunvest, tar
talékos huszart apagyiikossá tette a fellobbanó
hirte.en harag. A szerencsetlen embernek az
édes atya reszeges, kötekedő és szívtelen volt,
a ki meg a saját gyermekeit is (olytonosan
üldözte. Az apa és fiú állandóan hadi lábon
állották, a vegzetes napon is a részeges apa
megtámadta késsel katonaviselt fiat, a ki ön
védelemből úgy megszorította támadójának a
nyakat, hogy az pár vonaigás után kezei kö
zött meghalt. Győri József, bogy szörnyű tét
tét elpaiáslolja, édes atyja holttestét a lovak
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közé dobta. A lovak azután összevissza rug
dalták ugyan a holttestet ; de azért mégis
kitudódott, hogy Győri előbb megfojtotta aty
ját és csak azután dobta a lovak patái alá.
Az apagyilkos önként jelentkezett a nagydoroghi csendőrségnél, honnan bevittek a szegzárdi kir. ügyészség fogházába, a melynek
most szomorú lakója.
— (N ép ta n ító b ó l szobrász.) A l
berti Nándor, volt mözsi néptanító, par év
vel ezelőtt lemondott tanítói állagáról es Bu
dapestre ment, hogy hajlamaihoz képest a
szobrászatban kiképeztesse magat. A szépte
hetségü fiatalember ma m ir kész szobrász, a
ki *Nyar« eimü szobrát, melylyel 3000 kor.
páiyadíjat nyert, a toinamt-gyei múzeumnak
ajándékozta.
— ( Ö n g y i l k o s k e r e s k e d ő .) Leipzig
Géza kaposvári kereskedő agyonlőtte magát,
öngyilkos-áfának oka ismeretlen. Fiatal ö z
vegyet és ki« gyermeket juttatott árvaságra,
Kik iránt a részvét általános Kaposváron.

az ö sajátja, mely ezt a harmincötéves mű
vészt egészen különállóvá, egyedüli zsenivé
teszi.
Ilyen művész Burmester Willy, a ki ma
este fog bemutatkozni a pécsi közönségnek.
Bizonyára óriási lesz sikere a mi közönségünk
eltilt Í3 s magyarországi diadalainak sorát a
pécsivel csak szapmtani fogja!
••

Ünnepi előadások. Szilveszter esté
jén hét órakor Kezdődött az előadás a színház
ban. Csekély közönség előtt a , , Titkos rend
őr" t adták s a közönség sikat tapsolt a sze
replőknek. Tegnap délután M. Kapossy Józsával a címszerepben . , Boccaccio' ment; este
pedig *11. Rákócy Ferenc fogsága.« melyb *n
lh u ry Elemér (Rakócy) nemes és hévteljes
alakiiasával tűnt ki. Igen jók voltak G.
Miklossy liona (Amália) Vágó Béla (Bercsényi),
Szilágyi Aladár (pater Knitelius) es Molnár
Gyula (Lehmann), valamint a többi szereplő
is elisiueresreméltóan játszott Volt is taps és
— ( Ö r e g in a t k a p a r .) Nem éppen ki ni vas bőven, a miben a Lelt ház közönsége
nindennapi dolog esett meg a napokban Som nem igen fukarkodott.
bereken. Idősb Staud Ádam, ki már két fe
leséget Kisert az »órök nyugalom helyére*,
Folyó szám 96.
Idénybérlet 96
Páros
bérlet.
hetvenöt éves k -ia dacára harmadszor is há
zasságra lépett. Menyasszonya egy hatvanöt
éves özvegyasszony vö t.
— ( I ije n e l e g á n s ) és tartós bőrtarcák pénz , szivar- és cigarettáknak, valódi
ezüsttel ékítve
darabját 3 forintért csak
C s ü tö r tö k ö n
ja n u á r hó 2 -án :
Schönwakl I nrénél, Pécsett Király utca kap
B u im e b te r .
hatók.
Hangversenye.
9

O

m

nemzeti

színház.

P é n te k e n ja n u á r hó 3 -á n .

U gyanez.

» íih á s z a t , i t a l o m .
B u rm e ste r W i l l y
— Mai hangversenye alkalmából. —

L*p tulajdonom
/í A Ü T T K U UUSZTAV

PLE IN IN fcE It FERENC

Segédszerkesztő

Pécs, 1902. jan. 2-án.

A világhírű norvég hegedűs, ki ma este
tartja hangversenyét a színházban, mikor eze
lőtt másfélév vei hangverseny-kőrútjában Ma
gyarországra érkezeti, valósággal lázba hozta
a magyar székesfőváros közönségét. Fellépte
elsőizben valóságos szenzációt keltett és már
ekkor konstatáltak egyhangúlag a zenekritikusok, hogy az ő technikája felülmúlja K u 
belik technikáját Például a Bach-koncertben az
előadás stilszerüségével ragadott el minden
kit. Olyan fiazsoletteket, oktavfutamokat meg
a hires hegedűs, Thomson Gusztáv sem ját
szott úgy ebben a darabban, mint Paginini
szóló variációiban. Fenomenális művészetével
bámulatba ejtett mindenkit ; végtelen szédítő
gyors terefutamai, balkézzel játszott pizzicatoi
pedig virtuózok első sorába emelték.
A mint jött s játszott: győzött is. Le
győzte a cseh hegedűst : Kubelik Jant. Az
emberek felugráltak helyeikről és menydörgött
a taps. Megállapodott lenyes teknikaja meleg
hangú müveszszé tették, a ki tud imponálni,
Plasztikája remek, tónusa tömör ; előadását
a legnemesebb hév hatja at es csudálatos
képeségeivel tán csak az a uvugalom veteked*
hetik, a melylyel vonóját vezeti es a legsú
lyosabb technikai problémákat e ötlünk oldozgatja, magyarázza. Ez teszi játékát oly káp
rázatossá, mely frenetikus tapsviharra ragadja
önkéntelenül is minden hallgatóját.
Elsőrendű interpretáló művész ő, ki e
tekintetben legyőzi összes eddigi versenytár
sait. A művészet zemlbjen vau ; igazi fejede
lem a zene birodalmában. ízléses es szelle
mes az előadása s főleg jellemzi az a
szerénység, a melylyel — minden póz és
affektaltsag nélkül — mutatja be művészi ké
pességeit. ó képîs a közönségben azt a mely
Megrendülést felkelteni, a mit a művészet
okoz, mik jr a természeti tüneményhez ha
sonlóan ragyog fel egyszerre vakítóan, csoda
san, félelmesen. Művészetének tartalma, súlya,
magával ragadó bensősége, lázas tüze egyedül

Ketelőö s*erk€*zté

M ONTH Y IS T V Á N .

K ö szö n e t-n y il ván itás.
Mindazok, kik boldogult nőm
vegï isz tessegadasa ná 1 reszvótü kkel nag;y fajdalmunkat enyhíteni
szívesek voltak, fogadják ez utón
hálás köszönetűnket.
Pécsett, 1902. j m . 2 .
iV Io liiá r * G á b o r
és g y e r m e k e i

i» *

13082. SZ.
Tkv. 1901.

Á rverési hirdetm ény.
A pécsi királyi törvényszék, mint telek
könyvi hatoság közhírré teszi, hogy a Baranyamegyei hitelintézet mint részvénytársa
ság végrehajtató kérvényé folytán a végrehaj
tási árverés nevezettnek Légrády Katalin férj.
S zívós Istvánné, malomi es K raus zBéla pécsi
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lakos végrehajtást szrnvedök elleni 600 kor.
tőke, és jár. úgy csatlakozás folytán a málomi 14. sz. betétben | 1. sorsz. a és a
306. az. betétben felvett ingatlanokra vonat
kozólag dr. Nemes Vilmos 88 kor., a málomi
14. sz. betétben, 16,223,312. sz. heté ben
felvett ingatlanokra dr. Sági Ernő 140 kor.,
a málomi 306. sz. betétre vonatkozólag
Deutsch Ádám 2000 kor., Ullmann M. Károly
880 kor. tőke és járulékaiból álló követelés
nek kielégítése végett az 1881. 60 t. ez. 144.
§ alapján s a 146. § értelmében a pécsi kir.
törvényszék és a pécsi. kir. járásbíróság te
rületén levő :
1. a málomi 14. sz. betétben f 1. sorsz.
a. felvett ingatlanok Légrádi Katalint illető
felére, illetve a végreh. törv. 166. § a) pontja
alapján az egész ingatlanra 128 kor ;
2. ugyanazon betétben felvett f 2. sorsz.
а. ingatlannak Légrádi Katalint illető felére
264 kor. ;
3. a málomi 16. bz betétben 1. 3 , 4 ,
б. , 10— 12 sorsz. alatt felvett ingatlanok
Légrádi Katalint illető felére 699 kor. ;
4. a málomi 223. sz. betétben 1. 2 , 3.
6., 9. sorsz. a. felvett ingatlannak 70. sz.
Ő. i. sz. háznak Légrádi Katalint illető te
lére 724 kor. 60 fill. ;
6. ugyanazon betétben felvett f 2. sorsz.
a. ingatlannak Légrádi Katalint illető felére
687 kor ;
6. a málomi 312. sz. betétben felvett
I. 1—4. sorsz. a most már Krausz Béla tu
lajdonát képező ingatlanból, a Légrádi Kata
lin tulajdonát képezett fele része 667 bor;

7.
a málomi 305 sz. betétben
sorsz. a. felvett % 4í-ed rész legelő illetőség
nek Légrádi Katalint illető V r ed "észére, il
letve a végreh. törv. 156. § alapján az egész
ingatlanra 60 kor becsárban, mint kikiáltási
árban elrendeltetvén, az árverés foganatosítá
sára határnapul 1902. évi február hó 1. d.
e. 9 órája Hálom község házához kitüzetett, a mikor is a nyilvánosan megtartandó
árverésen a fent elősorolt ingatlanok a legtöbbet
Ígérőnek kikiáltási áron alul is eladalni fognak.
Árverezni szándékozók tartoznak az in
gatlanok fent kitett becsárának 10%-át kész
pénzben, vagy az 1881. 60. t.-cz. 42. §-ában
jelzett árfolyammal s ámított óvadékképesnek
nyilvánított értékpapírokban a kiküldött kezei
hez letenni, vagy az 1881. 60. t.-cz. 170. § a
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előle
ges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elis
mervényt átszolgáltatni.
Pécsett, 1901. évi november hó 8. nap
ján. A kir. törvényszék, mint telekkönyvi
hatóság.

f viselt
1. özv. Tóth Jóesefné szül. Horváth J u.
liánná végrehajtató részére Tóth Im re végre,
hajtást szenvedő ellen 27 korona 20 fillér
követelés és jár. erejéig elrendelt kielégítési
végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől
lefoglalt 1170 koronára becsült ingóságokra a
fent idézett pécsi járásbirósági 1901. V. V. 518/2.
z. végzésével az árverés elrendeltetvén, annak
az alap- és felülfoglaltatók követelése erejéig
is, a mennyiben azok törvényes zálogjogot
nyertek volna, alperes lakásán Pellérden 91.
sz. alatt leendő megtartására határidőül
1902. évi jan u ár hó 8. napjának délelőtti
8 órája tűzetik k i, mikor a biróilag lefoglalt
borjuk, tinók, búza s egyéb ingóságok a legtöbbet Ígért nek készpénzfizetés mellett, szükség
esetén becsáron alul is el fognak adatni.

Kerese,
kir. törvszéki biró.
1877. sz.-hoz.
1901.

Á rve ré si hirdetm ény.
Alulírott kiküldött bírósági végrehajtó
ezennel közhírré teszi, hogy a pec<i kir. jájárasbiróságnak 1901. évi V. V 518. számú
végzésével dr. Müher János ügyvéd által kép- !

Felhivatnak mindazok, kik az elárvere
zendő ingóságok vételárából a végrehajtató
követelését megelőző kielégittetéshez tartanak
jogot, a mennyiben részükre foglalás korábban
eszközöltetett volna és ez a végrehajtási jegy
zőkönyvböl ki nem tűnik, elsőbbségi bejelen
téseiket az árverés megkezdéséig alólirt ki
küldöttnél vagy írásban beadni, vagy pedig
szóval bejelenteni tartoznak.
A törvényes határidő ezen hirdetmény
nek a bíróság tábláján kifüggesztését követő
naptól számittatik.
Kelt Péc-ett, 1901. évi december hó 22
napján

Engler Kálmán,
kir. bir. végrehajtó.

Pécsi kölcsönös segélyző-egylet
-)
Van szerencsém a n. é. közönség szives tudomására hozni, miként a z e lő je g yzé se k a pécsi k ö lcsö n ö s s e g é lyzö e g yle t X X X V I I. évtérsulaténak tö rzs ré s zvé n ye ire a irai r appa. kezdetüket vettek s e czélból az a lé lré s l Ivek az intézet
helyiségében a rendes hivatalos órák alatt (vasárnapokat és ünnepnapokat kivéve d. e. 9 — 12 éréig kitéve vannak.
Az újonnan keletkező 1902. évi 37. évtarsulat. épp úgy, mint a korábbi harminezh^t évtársulat : 6 é vre terjed s így az
egy-egy részletre megállapított 1 korona betét 6 éven ét fizetendő. A befizetések emez uj évtársulatra 1902. évi január 2-án
kezdődnek s a második hét végéig azaz: 1 9 0 2 . évi ja n u á r hó 1 1 -lg teljesíthetők anélkül, hogy az alapszabályokban megállapított
késedelmi pótlékot az egyheti mulasztásért fizetni kellene. A tö rzs ré s zvé n ye k e 6 évi c z ik lu s ra e g ys ze rre Is befizethetök
s ez esetben egy-egy törzsrészvény után — a 6 évre megjáró 312 korona helyett 2 7 6 korona fizetendő.
Az előjegyz~ alkalmával minden egyes aláirt törzsrészvény után 2 k o ro n a belratásl dij lesz fizetve.
Az aláírók
kintet nélkül a jegyzett törzsrészvények számára, az intézet rendes tagjai — részvényesei lesznek s ezért köz
tük — hat év letelte u
— a megfelelő kamat s az elért összes tiszta a nyeremény, a jegyzett törzsrészvények arányában teljemértékben jut elosztásra
A „P é c s i k ö lc nos segélyző egylet* tagjainak további rendelkezésig magán kötlevél váltó, kötvény, kézi és je l
zálog folyószám la kölcsönöknél nemkülönben a hatodik, vagyis utolsó évtársulat előlegkénti visszafizetésénél a rendes leszá
m olási id őig 6 % -ot szám it.
T ovábbá tagjainak a kölcsöntőke és kamatok könnyebb visszafizetése céljából a hitelnyújtás njabb nemét honosítja
m eg, u gyan is jelzálo g, értékpapír biztosíték vagy kötelezvényekre kezesség m ellett részletenkint 360 korona előleget n y n jt, oly
módon, hogy e tartozás betenkinti 1 korona tőke törlesztés és 42 fillér kam at, vagyis hetenkinti 1 korona 42 fillérrel 6 év
a la tt visszafizettetik.

(2 koronától bárm ily magas összegig)
s eme betéteket, rendes körülmények között ha kisebb összegekről szólnak, kívánatra, fe lm o n d á s nélkül, r a g u i t összegeket pedig
a lehető legrövidebb felmondási idő igénybevételével fizeti vissza

s a z ily ta k a ré k betétek után 4 % k a m a to t fize t.
A betétek után kivetett 1 0 % tóke kam atadót a betevő m e g te rh e lé s e n élkül a z Intézet m aga fedezi.
A vidéken lakó egyesületi tagok s ügyfelek által teljesítendő befizetések nr. eg könnyítése költségm entesltése, valamint a részükre kiutalványozandó összegeknek előnyösen való megküldése céljából a pécsi kölcsönös segélyző egyletnek glró
szá m lá ja van az o s ztrá k -m a g y a r banknál és ch e k -szá m lá ja a m . k ir. p o sta ta k a ré k p é n ztá rn á l, mely utébbi számlára
szóló befizetési lapok egyszerű telkérésre, bárkinek is megküldve lesznek.
M indennem ű ü zla tk ö zlé se k re vo n a tk o zó , vagy más egyéb felvilágosítással az intézet vezérigazgatója mindenkor leg
nagyobb készséggel szolgál s ugyancsak nála, illetve az intézet helyiségeiben, megszerezhetők az egyesület a la p sza b á lya i Is, akar
személyesen, akár levél utján kivántatnának.
Kelt a pécsi kölcsönös segélyzö-egylet 1901. évi november 28-án tartott igazgatósági üléséből.

K IN D L JÓ ZS E F,
vezérigazgató.
Nyomatott Tsizs József könyvnyomdájában Pécsett, 1902.

