
X X X .  é v fo ly a m . P é cs, 1902. ja n u á r  4., szom bat. 3 -ik  szál

yyM V

yy

Előfizetési érák :
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Melyik az őszintébb?Pécs. 1902. január 3,Politikai beszéd az újév alkalmából csak két párt részéről hangzott el : a kormánypárt es a néppárt részéről. Ezekből pedig vajmi kevés biztató szót érthettünk Magyarország jövőjét illetőleg. Úgy a kormánypárti, mint a néppárti szónokok a fősulyt a gazdasági kiegyezés kérdésére helyezték s csodalatos hogy ez a két part — programmjuknak minden ellentétessege dacára — mennyire egy húron pendül. Mindegyik a gazdasági közösség föntartását tartja legfőbb cél jának s ha Széli Kálmánnak ezert majd idehaza c<ataja lesz a gazdasági önállóság híveivel, e küzdelmében a néppártra talán nagyobb biztossággal számíthat, mint a saját partjára a maga összességében.Ezt a harcot tehát a két párt közös lobogó aiatt fogja megvívni, a taktika azonban mindegyik párton más lesz, a mint hogy a taktikai fölvonulás is más képet mutat az újévi beszédekben mindegyiknél. A kormánypárt szónok erősen hangsúlyozta, hogy az ő pártja a gazdasági közös-égre való alkut csak úgy tartja helyesnek, ha igazságos s az osztrák népek méltányos kívánságait méltányossággá! foiíja viszonozni. rossz alkura 
azonban semmi körülmények kö^t nem lesz 
kapható a párt. Hozzátette azonban nyomban a kormánypárti szónok. hogy tudjak mindnyájan, miként Szeli Kálmán rossz alkuval soha sem lépn* a nemzet ele.Ezt a kijelentést az őszinteségnek teljes hiánya jellemzi, mert azt tutija jói nemcsak a szónokló Andrássy Gj uia exmi- niszter. de az egé-z kormánypárt, sőt az ege>z nemzet, hogy Széli Kálmán minden körűiméne* között a közösség föntartása- nak javaslatával fog az országgyűlés elé lépti ; ha mar most a kormánypárt előre biztosítja a kormányt, hogy az előterjesz tendő javaslatot mar iát ta tlauban is jónak elismeri, mire való akkor annak nagyhangú kijelentése, hogy a párt rossz alkura semmi körülmények közt nem lesz kapható?Sokkal őszintébb volt a népparti vezér. Zichy Nándor, mikor határozottáu kijelentette, hogy különböző vám- és ke- reskedelmi politikát a monarchia körében nem tart lehetségesnek, nem tartja az egy 
séges külügyi politikával a kölcsönös véde
lem kötelezettségével és a monarchia nagy
hatalmi állásával megegyt\teihetônek. Azért mindenkor es minden körülmények közölt kötelességünk az e cél elérésére szüksé §e< kiegyezést kere.-ni, annak a viszonyoknak ii egfelelő módját megtalálni és annak létrehozásában közreműködni.

A hatvanhetes törvényben világosan benne van. hogy y gazdasági ügyek kö zössége nem folyik a pragmatika szankcióból s azért Magyarország gazdaságpolitikai ügyeit egészHii függetlenül, külön vámvonalak felállításával intézheti. Közösségre csak úgy és addig szerződünk Ausztriá val, ha ennek alkotmányos képviseletével oiy megegyezésre juthatunk, a mely a mi érdekeinket mindenben kielégíti.Ha a kormány és pártja ragaszkol- uék ennek a törvénynek a szelleméhez és betűjéhez, már régen föl kellett volna állitaniok a közbenső vámsorompókat, mert a vám- és kereskedelmi szövetség nem jött létre az 1867. évi X I I  t -c. 61. § ában előirt módon ; azt pedi/. hogy milyen óriási nehézségekbe ütközik mindenben kielégítő e^yességet létrehozni két külön állam ellentétes érdekei mei lett, éppen Széli Kálmán hangozhatta újévi beszédében. Ennek nehézségeit — Széli Kálmán szerint is — növeli a zavaros osztrák politikai helyzet, hol a pártoknak egvmás elleni tusáiaba belevonták a mi velünk kötendő gaz-.a agi E gyezést is.Hogy ilyen körülmények között a helyes és igazságos alkuhoz mulhathnul megkivántató jóakarat és méltányosság az osztrákoknál teljesen hiányzik, azt évek óta napról-uh pra tapasztaljuk és Széli Kálmán mégis nem az önálló gazdálko da^ra való áttérést ké-ziti elő, hanem azt hangoztatja, hogy *u mi becsületes fö rekvé3ü!ik létrehozni a közös vámterület alapján oly egy ességet, a mely a kölcsönös méltányosság és igazság alapján mindkét fél érdekeit lehetőleg Je g y e z teti és az ország gazdasági érdekeinek összességét megvédeni alkalmas.*Hat feltehető e, hogy olyan világos fejű politikus, mint Széli Kálmán, ne tudná, hogy a mai osztrák viszonyok mellett ilyen egyességet létrehoz ni merő képtelenség ? Képtelen dolog létrehozására pedig okos ember nem törekszik s hogy Széli Kálmán okos ember, azt elismeri róla nemcsak hízelgőinek serege, hanem minden elfogulatlanul gondolkozó tagja a nemzetnek.Mért hangoztatja hát mégis a méltányos es igazságos egyezség létrehozását"? Mert kötött marsrutát kapott Becs ben a vám közösségnek minden áron való fCn tartására, a kiegyezésnek bármilyen f e l 
tételek mellett való megkötésére, a melyet aztán az ó feladata lesz megcukrozva be adni a nemzetnek, úgy tüntetvén föl azt, mint a melynél jobbat kölcsönös rnéltá nyosság és igazság mellett nem is kívánhatunk.Mennyivel őszintébb ennél a néppárti

vezér kijelentése, a mely a hatvanhetes törvény szellemével és betűjével ellentétben világosan megmondja. h< gy a külügy és a hadügy közössége mellett a gazdasági különválás eleve ki van zarva s azért ennek a közösségnek a föntartása nem gazdasági szempontból, hanem a birodalmi politika .szempontjából, a nagyhatalmi állás megvédésére szökséges.Ez a bécsi udvari politika felfogasa is, mely a törvény ellenére h  érvényesül s a melyet Széli Kálmán kormánya is szolgál, csakhogy azt nyíltan bevallani nem meri.
* V árm egyei közgyűlés. Baranya-vármegye törvényhatósági bizottsága január hó 13 án délelőtti 10 órakor Pécsett, a vármegye gyüiésterméb;in tartja évnegyedes rendes közgyűlését. Tárgysorozat :
I . Évnegyedes jelentés : 1. Alispán jelentése az elmúlt évnegyedről
I I .  Választások : 2. Közigazgatási bizottságban Orseáyh Lajos lemondása folytán megüresedett tagsági helynek szavazó-lapokkal való választás utiáni betöltése. 3. Állandó •’alasztmánvban, — 4. állandó bíráló választmányban, - ö. jegyzői nyudij igazgató-választmányban megüresedett tagsági helyek betöltése.
I I I . Kormányrendeletek : 6. Belügyminiszter leirata a fegyelmi és rendbírságokról szóló módosított szabályrendelet jóváhagyása tárgyában. 7. Ugyanannak a közigazgatási eljárás egyszerűsítéséről szóló 1901 : X X . t.- cikknek a jogorvoslatokat tárgyazó 1— 12. §§-ai életbelépietese és végrehajtása tárgyában kiadott körrendeleté.
I I .  Állandó választmány jelentései : 8. A vármegyei pénzkészletnek 1902. évben való elhelyezésére pénzintézet kijelölése. (Névszerinti szavazás.) 9—26 Községi ügyek.
V. Küldöttscyi jelentések. 27. Számon- kérő szék jegyzőkönyve.
V I . Az Igazoló választmány jelentései. 28. A megejtett pótválasztások eredményéről. 29 A patacsi választási kerületben elhalálozás folytán megüresedett hely betöltése végett pótválasztás tárgyában. — 30. A közgyűlésben üléssel és szavazattal bíró tisztviselők 1902. évi névjegyzéke tárgyában. V II . Tissti 

jelentések. 31. Alispán jelentése a sznlgabi- ráknak kíhágási ügyekben» bíráskodásra leendő feljogosítása iránt. 32. Alispán jelentése a pécsi községi közig tanfolyam egy hallgatója részére megszavazott segélynek 1901/2. tanévre történt adományozása tárgyában. 33. Arvaszek jelentése 1902. év I. felében alkalmazandó gyámpénztári kamat-ku’cs lárgyában. 34— 36 Községi számadások. 37. Jegyzőkönyv hitelesítése.
V

A nyugdíjasok tábora.Pécs, 1902. jan. 8.A ki Dem látta a kopasz és hófehér haj- szálu, ráncos bőrű kiérdemesültek csapatát, az újév napján nyissa ki a varosháza tanácstermét és lépjen be a terembe.



2 19G2. január 4.P É C S I  F i G Y E L O
Nem csak a terem közép pódiumán a tanácsosok körül szorong a munkába s szolgálatban kifáradt nyugdíjasok csoportja, hanem mint valami ősz szakállu apostolok tele ülik a körben és szemben elhelyezett bizottsági tagok padjait.Mindenik kezében ott látható egy fél Ívnyi papiros, az a bizonyos nyugta, a melyért pénzt ádnak, de nem adnak addig, mig nem erősíti meg a város elöljárója azt, hogy még itt van, még tapossa ezt az öreg földet, még nem vitték ki oda, a hol már nem kell nyugdíj.És különös. A sok egy között ott lehet látni fiatal leányokat, fiatal asszonyokat, menyecskéket is.Vájjon már ezek is nyugdíjasok ? Nem A kis leány Öreg apja nyugtáját láttamoztatja. 

A fiatal asszony özvegyi nyugdíj nyugtáját erősíti. A menyecske beteg atyja helyett tolong az iró asztal körül, mig az öregek személyesen várják a mig rájuk kerül a sor nyugtájukkal.S hány féle elemből áll ez nyugdijjas csoport ? Ez 4-0 esztendeig szolgálta a vármegyét, mint hajdú. Ismerte Bach, Smerling és az alkotmányos urakat. Nagy tapasztalatai voltak és vannak. Az a másik öreg ur mellette egykor mindenható parancsolója volt ott a vármegyénél, most mind a ketten megadták magukat egyenlően a kornak.Ez itt finánctisztviselő volt. Hej beh sok keserű falatot tálalt az adófizetőknek. Most neki tálalnak egy kis falatot.Hat az ki lehet, az a dus öszhaju üde arcú, ruganyos férfi ? Ez aligha görnyedt évtizedeken át az íróasztal mellett, két nyugtát is szorongat markábanA közelemben álló nyugdíjas pajtásom erre is megadta a feleletet.Ez ? úgymond — nem ismeri ? A volt hires énekes színész, most nyugalmazott színigazgató, mint ilyen az egyik nyugtáján bizonyítják, hogy él, mozog és még hogy . . .  A másik nyugtája Széli Kálmán Ő kegyelmesse- gétől nyeri érvényességét, mire mint 1848/49 es honvédet jutalmazzák.— Az nem lehet, mondám én, hisz (5 éves korában nem lehetett honvéd, öregebb kor nem néz ki belőle.— Hat éves nem, de 13 éves lehetett, még pedig mint tüzértizedes van nyugdíjazva, teljes beigazolassal, és mint hallottam, kellőméltánylással, 1849 ben szereti érdemeiért.— Hja uram — lolytatja tovább anyugdíjas, — biz magam sem voltam valami sokkal idősebb. 18 ik évemben talált az 1848-as vihar és elkezdtem a harcot a rácok ellen s végeztem Világosnál, most 3 forint nyugdijat kapok érte, de ezt is megköszönöm, mert eddig azt sem kaptam, csak azért, mert nem voltam teljesen koldus, hanem munkabíró ember. •— De mégis, mégis, ellenvetém : ilyen gyenge gyerekeket mire használhattak ?Lőttek, uram, jól, pompásan, ügyesen, mint a mai búr gyerekek, kik az apjuk, nagyapjuk és dédapjuk mellett harcolnak. Eh, hagyjuk el ezt uram, nem értik azt most, mit tesz a lelkesülés, most gyarszerüleg megy még a háború is, jobb lesz, Írassuk alá nyugtánkat . . .  És ott hagyott a faképnél. x .
A „Pécsi Figyelő1*ujesztendő napján harm incadik évíolya mába lépett. Hogy a „Pécsi Figyelő“  mindenki 

által könnyen megszerezhető legyen : előíize tési árát az eddiginél is jóval olcsóbbra szabtuk.Lapunk országos politikai iránya ma
rad a régi, amit harminc év óta kitartással, hazafias hűséggel szolgálunk : a fü g getlenségi és 48 as párt elveinek szolgálata.Az országos, tehát minden magyar em

bert érdeklő politika mellett azonban elsösor ban mindenre kiterjedő figyelem m el fo gunk foglalkozni a városi és megyei ügyekkel, mindenkor a város és Uaranyam egye közönségének érdekeit tartván szemeink előtt. Hírrovatunkban is elsősorban a város 
és megye területén történő eseményeket 
regisztráljuk. Megyénk minden nagyobb köz
ségében s a szomszédos vármegyékben állandó 
tudósítóink vannak, kiktől gyors és pontos 
értesüléseket kapunk s hírrovatunk naponkint 
friss és érdekes eseményeket tartalmaz.Országgyűlési rovatunkban bő és rész
letes távirati tudósítást hozunk a képviselőház 
üléseiről s minden országosérdekü, nagyobb 
eseményről táviratilag számolunk be fővá
rosi tudósítónk értesítése alapján közönsé
günknek.

Ilyen, teljesen közérdekű tartalom m ala „Pécsi Figyelő‘‘ minden nap a délutáni órákban jelenik meg s igv megelőzi értesüléseivel az összes helybeli és fővárosi lapokat isLapunk előfizetési ára 1902 január1. napjától kezdve :helyben házhoz hordvaegész é v r e .................................. 16 kor. —  fill.f é l é v r e ...................................  8 kor. — filln e g y e d é v r e ............................  4  kor. — fü l.egy h ó r a ............................ 1 kor. 3 4  fü l.Vidékre portán küldveegész é v r e .................................. 18 kor — fill.f é l é v r e ................................... tí kor. — filln e g y e d é v r e ............................ 4  kor. 5 0  fü l.egy h ó r a ............................  1 kor. 5 0  fill.Az előfizetés legcélszerűbben postautal 
lányon a „ P é c s i  F i g y e l ő *  k i a d ó h i v a t a l á h o z  (Pécs, Mária-utca 1. sz. I cm.) küldendő. Hazafias tisztelettel

a P É C S I  F I G Y E L Őszerkesztősége és kiadóhivatala.
k gazdasági munkások segélypénztára.— Az első esztendő. —Pécs, 1902. jan. 3.Még csak egy éve annak, hogy az 1900 : XVI. t.-c. alapján életbe lépett az Országos Mun kás és Cselédsegélypénztár. Mikor ez az emb*r- baráti intézmény megkezdte üdvös működését, mindenfelé igaz örömmel fogadták a magyar gazdasági munkásnak — a föld népének — ezt a leghívebb jó barátjátA segélypénztár egy évi működére világosan bizonyítja, hogy a föld népét gyakran éri olyan baj, mely őt munkaképtelenné teszi és gyakran fordulnak elő olyan balesetek, melyek a földmives nép családját örökre megfosztják a kenyérkeresetülMég csak egy esztendeje, hogy a segély- pénztár hasznos működését megkezdte és már eme rövid idő alatt 760 földmives jutott abba a szomorú helyzetbe, hogy jótéteményét kénytelen volt igénybe venni. A segélypénztár minden egyes esetben gyorsan gondoskodott a bajba jutott ember gyógykezeléséről és anyagi támogatásáról, hogy betegsége ideje alatt ne legyen kénytelen családjával együtt az irgalomkenyéren tengődni.A beállott baleset 68 földmivelőt megölt. Mind az 58 esetben a család a legnagyobb nyomorban maradt hátra. A segélypénztár központi igazgatósága sürgősen intézte el az özvegyek kérelmét és minden egyes esetben 400—400 koronát szolgáltatott át a nyomorral küzdő családnak.A beállott baleset a segély-pénztár tizenhat tagját, a megejtett orvosi vizsgálat szerint, mindenkorra munkaképtelenné tette. Ezekben az esetekben a központi igazgatóság szintén a legméltányosabban és a legnagyobb

gyorsasággal intézkedett és ma már mind a 16 munkaképtelenné vált tag élete fogytáig részesül a törvény által előirt anyagi támogatásában.Ezek a számok világosan beszélnek és egytől-egyig hirdetik ennek az eraberbaráti intézménynek szükséges voltát.Világosan látható ezekből a számokból, hogy a segélypénztár rövid fennállása óta is már sok szerencsétlen embert mentett meg a koldusbottól és számos özvegyet mentett meg a kétségbeeséstől.Az emberbaráti intézmény üdvös működése bizonynyal az oka annak, hogy a segélypénztár tagjainak száma olyan gyorsan emelkedik. Mert eltekintve attól, hogy az 1900 : XVI. t.-c. 8. §-a alapján a gazdák által kötelezöleg biztosított cselédek száma mintegy 500.000, a segélypénztárba beiratkozott rendes és rendkívüli tagok szúrna is már elérte a 13.000 et.A segélypénztár igazi emberbaráti működése buzdította bizonynyal arra a királyi hercegeket, főrendeket, a képviselőház tagjait, nagybirtokosokat, akülönféle kulturális és pénzintézeteket, a vármegyéket és községeket, hogy olyan nagy számban csoportosuljanak a se- gélypénztar alapitó tagjai sorába. És bizonynyal ez az oka annak is, hogy az év végéig beiratkozott 1000 alapitó tag 150,000 koronával gyarapitotta azt a vagyont, melynek egyedül az a hivatása, hogy a főid népét támogassa, istápolja.
H í r e k .Pécs, 1902. jan. 3.

Tavasz januárban.Mintha megfordult volna a Föld, mintha egy óriási zökkenéssel egy más égöv alá vetett volna bennünket a Mindenség Ura.Január !Oh hová tűntél te, csikorgó fagy, sima jégpálya, a melyen megannyi édesdeden csevegő, a jégen nagy ivekben tovasikló párok arcát a dermesztő hideg — legyen különben még oly sápadt — pirospozsgásra festette.Úgy látszik, le kell mondanunk még a reményről is, hogy e tél folyamán eme kedvenc sportunknak hódolhassunk. Le kell mondanunk s legfölebb a tömegesen rendezett zsúrokon, jótékony és nem jótékonycéiu e s é lyeken kell szórakozást keresnünk s a korcsolyákat a rozsda marja.Ugyan mit mesélnének nekünk — ezek a parányi jószágok, ha beszélő tehetséggel volnának megáldva ? Letűnt, legalább egyelőre, a korcsolyázás ideje s ha hódolni akarunk e testedző szenvedélynek, legfölebb álmunkban tehetjük azt,Tavasz ! Mintha már-már költözködni óhajtana tőlünk Télapó s az uj évvel búcsút inteni akarna a leendő viszontlátásra. Ha csak a farsang nem hoz neküuk havazást, erős fagyot, úgy megérhetjük azt, hogy nemsokára ibolyát, a tavasz hírnökét, lógunk találni a kopasz erdő fái alatt.Rügyeznek a fák is már. Amint alma- meliéki tudósítónk bennünket értesít —  ott is kicsalja az enyhe időjárás a tavaszi növényeket , a le nem fedett rózsatőkék —  mintha legalább április volna — életre ébrednek, a jácint, kertjeink egyik legkorábbi virága, kidugja zöld fejecskéjét s mintegy kíváncsian kandikál a világba : már tavasz van ? Még tél sem volt ! Vagy az őszt nem a tél követi ?Nem, ennyire nem változott az égöv, s bárhogy örvend a sok szegény, megtakarítanak sok szenet, fát, csak a népies mondást veszszük elő: »A farkas nem ette meg a telel*. S  minthogy nem ette meg, sajnálkozva kell majd látnunk, mint pusztulnak el a korán kelt rügyek, mint lesz ismét enyészet, amikor a fekete töld újra felveszi fehér köntösét s jóllehet a korcsolyázók is örömmel fogják a köz-



1902. január 4 P É C S I  F I G Y E L Őnép mondásának Leigazolását konstatálni, be népesülhetnek még a korcsolyapályák is, s az itjuság vig kacajától fog visszhangozni minden zugjuk.Legyen meg nekik ez örömük, hozza meg ez az uj év nekik is azt, amit a múló év elmulasztott. L. L
N a p ir e n d  1 9 0 ‘2. j a u n i r  4-én.N a p ta r  : szombat, jan. 4. — Róni. Kath. : Titusz. — Prot. : Izabella. — Görög-kel. (dec. 22.) Anasztázia. — Zsidó ; Tebeth 25. — Nap kél 7 óra 33 perckor ; nyugszik 4 óra 5 perckor. — Hold kél 2 óra 28 perckor éjjel; nyugszik délben.

lu ó je la e s. A Központi meteorologiai intézet je.xése szerint: enyhe idő, délen csapadék.SainhAa : >8vihákok«, operett.
— (B izottsági ülés.) A város közegészségügyi bizottsága íolyó hó hetedikén (kedden) délután 3 órakor ülést tart a városháza közgyűlési termeben. Az ülésen több fontos tárgy kerül napirendre.
— (Az aj vízm ű kisajátítási 

eljárása.) A Tortsogó forrás bevezetésével építendő uj vizmü resztre szükséges területek kisajátítási eijarasa ma vette kezdetét Kővá- gOszőliősön. A kisajátítási bizottságban Nagy Jenó, megyei tiszti íőügyész, Kovácsfi Kálmán főmérnök, Benkö Gyula bizottsági tag, 
Német Károly megyei aljegyző s a város TcSzéröl Fekete Mihály tiszti íőügyész, Rauch Janos íoaiernök vesznek részt. Holnap Töt- tösőn, holnapután Bakonyán es NagyBicsér- den végzik a kisajátítási eljárást.— (B orvásar Poosett.) A pécsi szöllósgaztíak által megindított mozgalom mindjobban terjed. Tudvalevőleg szúilősgaz- dâink e mozgalmat a pécsi es pécsvidóki bortermelők érdekében indították s hogy a pécsi bortermelést mai allapotaban bemutassák, e célból borvásart rendeznek. A rendezes előmunkálataira ki is küldtek egy bizottságot, a mely már betejezte munkálatait s most er tekezletre hívja össze a szőllősgazdakat. Ez az értekezlet vasárnap, toyó hó ötödiken lesz a  városháza közgyűlési termében délelőtt 11 órakor.— (E ljegyaes) Krausz  Zoitán, a helybeli Zucker Józsel borkereskedő cég alkalmazottja, eljegyezte Jiofbauer Mariska kisasszonyt Korpádról.

— (A „Szigetvári Jótékony  
K ereszteey  N o e g y le tu) sajat pénztara javára januar ho 11 én Szigetváron az «Olvasó Egylet* helyiségében zártkörű Dominó estelyt rendez. Belépti-díj tagoknak és családtagjaiknak szeméiyenkint 1 kor., nem tagoknak 2 korona. Kezdete fél 9 órakor. Felülő - zeteseket köszönettel fogad és hinapilag nyugtáz a választmány.

— Jelen tes a viarői.j A fettye 
forrás vízállásáról a tőmérnöki aivatai a kő
vetkezőket jelenti : A víztartók tele vannak, a 
tettyei forrás vizszolgá.tató képessege folyó 
hó 3-án reggel 1500 köbméter.— (Gyilkosság.) Mohácson a külső Baross-utcában ítju Csányi Janos házában magyar legények mulattak. Ott voltak a többi között Csányi Janos és Bakó Janos is. 11 óra után Bakó távozni készült, de az udvaron egyideig még beszélgetett Csányi Katalinnal ; 12 óra tájban elvált tőle, de aug lépett ki az ajtón, Csányi János, ki már előzőleg lesbe állott, őt egy konyhakéssel többször mellbe szúrta, mig össze nem esett, mire a merénylő elszaladt. Csányi Katalin, ki csak pár lépésnyire volt a bűntett színhelyétől, gyorsan a sebesülthöz szaladt, ki meg megmondhatta, hogy Csányi János szúrta meg, de pár percre rá kiszenvedett. Az esetről értesült csendőr- járőr Csányi lakására menvén, miután a megtartott házkutatás folytán a bűnjelt képező kést a serlésól alatt megtalálta, Csányi Jánost letartóztatta. Ez kihallgattatván beismerte, hogy már hazulról azzal a szándékkal indult

el. hogy Bakót megszurja, mert ez őt még nyáron egy korcsmában mulatozásközben háromszor arcul ütötte.— ( T o lv a j  csavargó.) A tettyei szőlők között az Áronfíy-fele szőlőben vakmerő lopást követett el valami csavargó. A vincellér lakásában a vincelléreié épen kenyeret sütött s a frissen sült kenyereket a konyhában hagyván, bement a szobába. Ez idő alatt vaiami csavargó a konyhába lopózott s onnan elemeit két kenyeret és a keményből két rúd füstöli kolbászt. Mikor a lopást észrevették, a tolvaj már messze járt s most egyelőre az ismeretlenség homályában élvezi a füstölt kolbászt és Iris kenyeret.
— (Veszett ebm arások) MuckErzsébet es Pettermann Borbá!a babarci, leányokat egy kóbor eb megharapta. Mivel a* eb eltűnt, veszett á'Upotát nem lehetett hivatalosan megállapítani, de mert mégis valószínű, hogy veszeti volt, a megmart leányo kát föiküldték beoltás végett a budapesti Pasteur intézetbe.
— (Adom ányok a népkony

hára.) A jótékony nőegylet népkonyhájára adakoztak : dr. Erreth Lajos közkórházi igaz- gasó 60 kor., Enges«-zer Miklósáé 10 kor., Kiim László kir. mérnök 5 kor., özv. Kucsi nies Henrikne 20 kor, Szabolcsi Banyatelep 10 kor., Buday B iláne 5 kor. — Terményekben adakoztak : özv. Wagner Nindorné, Jan- kovils Józsetné és Johann Julia— (A cigány halála.) M jhá csőn a 
Lakatos Péier vezetése alatt álló egyik cigány zenekar egy házba tért be muzsikálni. A zenekar egyik tagján, Sallay Rudolfon a ház előtt bányási inger vett erőt és elkezdett vért hányni. E közben oly gyengeség fogta el, hogy nem tudott a lábán állam, amiért is a házból azéket küldöttek ki, amelyre le is ült. Nyomban orvosért küldöttek, aki hamarosan megjelenve, csak Saliaynak már bekö vetkezett halálát állapíthatta meg. Az orros- rendőri szemle megállapította, hogy a halál az előrehaladott tüdőgümőkorban szenvedő egyénnél beállott véredényrepedés okozta elvérzés folytán következett be.

— (H ivatalszolgák bálja.) Bias-
kovich István kir. táblai elnök védnökségé és K afka  Jószef m. kir. posta és távirda főnök diszelnöksége alatt álló Pécsi állami, megyei városi és közintézeti hivatalszolgák Önművelődés! köre saját alapja javára február hó 1 én a Scholz-téie sorház összes helyiségeiben táncvigalmat rendez. Kezdete fél 9 órakor. Be lépíi dijak : Szeméiyjegy 1 kor., csaiadjegy (3 szeraelyrei 2 korona. — Jegyek előre válthatók a Rendező bizottságnál. Felülfize tések köszönettel fogadtatnak es hirlapilag nyugtázlatnak. A zenét Kórody Károly zenekara szolgáltatja.

— (V ert ezüst dísztárgyak és 
iparm űvészet! árak) ritka müizlésü dísztárgyak és rendkívül pontosan járó bámulatos finom és praecisen jaró órák láthatók Schőnwald Imre müóras és ékszerész kirakatában és üzletében. — Igazán el lehet ezen tárgyakra mondani, hogy az ötvös művesség remekei, úgy a mint azok Páris, London legelső Ötvöseinek műterméből kikerülnek, hirdetve a modern Ízlést és a művészi forma tökélyét. És ezek a dísztárgyak mind ezüstből és tiszta aranyból vannak, ebbői a szép és hazánkban oly népszerű fémből, különösen az ezüst, melynek az utóbbi időben beállt ár- hanyatlása nagyon raegkönyiti a beszerzést, gyönyörű valódi ezüst étszerkószletek, gyű mölcstartó állványok, gyertyatartúk, szivarka- setták, kelyhek, kecses és nemes izlesü arany női láncok, ritka- művü zománcozott és drágakövekkel ékített női órák, szolid kivitelű, legjobb járású úri órák, melyek a legtökéletesebb szerkezettel vannak ellátva, a legegyszerűbb és a legdrágább művészi kézi munka eredménye ; van közöttük 1 —2 —4 ezer forintos dísztárgy is, de vannak egészeu olcsók is,

melyek szintén kifogástalan minőségűek, mindenki látni, apróra megvizsgálni akarja e gyönyörű kiállítású tárgyakat és a ki teheti bizony nem állhatja meg, hogy ne vegyen belőlük. — A ki tehát a szépnek barátja és az iparművészet iránt érdekkel bir, az tanul- januári füzete közli. A Magyar Szalon előfizetési ára félévre 10 korona.

Művészet, irodalomO  Burm ester hangversenye. Hogy Pécs városának nemcsak zenekedvelő, de olyan müértő közönsége is van, a mely párját ritkítja a vidéki városok körében, az általánosan ismert tény s ez az oka, hogy a zene héroszai, kiknek elismert világtekintélyük van, előszeretettel keresik föl városunkat, mert az anyagi prosperálás mellett súlyt helyeznek az olyan közönség elismerésére, amely művészetüket nemcsak élvezni, de azt teljesen megérteni is tudja. — Meg is telt tegnap színházunk nézőtere műértő közönséggel, mely feszült várakozással sietett But mester Willy művészetét megismerni, melyről már annyit hallott és olvasott. A mi közönségünk azonban nem indul látatlanban a lővarosi kritika után. a mely már annyiszor félrevezette. Maga akar látni és hallani, hogy megalkossa a maga ítéletét. S Burmester tegnapi hangversenye igazolta, hogy a tóvárosi kritikának most az egyszer teljesen igaza volt, mikor Burme3tert beveszett, tökéletes művésznek hirdette. Közönségünknek még élénk emlékezetében van Kubelik játéka, melyet a maga nemében páratlannak mondottak. Természetes hát, hogy nagyon sokakat vonzott az összehasonlítás vágya Burmester hangvesenyeresaközönség hangulatából ítélve az összehasonlítás ez utóbbinak előnyére ütött ki. Kubelik játékát a szédítő technika mellett a teljes érzéketlenség jellemzi, pedig az igazi művészetnek nem az észre, hanem a kedélyre kell hatnia., ezt pedig úgy érheti el a művész, ha a hallgató érzelmeire appellál, a sajat lelkesültsegevel, érzelmeinek hatalmas erejével ragadja magával a hallgatóságot. Ennek mestere Burmester. Bethovensz jnatájaniik Andantéjával, Mende- Iscohn gyönyörű E moll hangversenyével, Spohr Adagiójávai, de különösen Bach áriájával valósággal exlazisba hozta a közönséget, a mely minden szám után olyan tapsvinarba tört ki, a milyen kevés hangzott föl színházunk falai között. Burmester hegedüjátekát Mayer-Mahr kísérte mesteri diszkrécióval, de mint zongora- művész Schuhmann Papillons javai s különösen Liszt Rbapsodiajával a legteljesebb elismerést vívta ki magának.O  Színészet Szegzárdon. Kövi Ede színigazgató karácsony első napján kezdette meg előadásait Szegzárdon » A  kis szökevény * cimü angol táncoperettei. Az igen szépszámú közönség tetszéssel fogadta az előadást, melyen azonban még némi ingadozás látszott, mert aznap érkezett meg a társulat s a hosz- szu ut fáradalmait nem pihenhették ki eléggé. Jó  benyomást tett a közönségre az, hogy hat tagból álló és igen jól játszó zenekara és csinos kosztümjei vannak a társulatnak. Másnap Gárdonyi Géza hírneves parasztvigjatéka 
boru került színre jó előadásban, különösen 
Kövi Ede és Miklósy Gábor tűntek ki s a szép számú közönség gyakran tapsolta meg sikerült előadásukat. Pénteken »Á  görög rab
szolgau angol operettet adták igen jó előadásban. Véber Jolán temperamentumos játékával tetszést aratott, hangjavai is jól tudott bánói. Kedvesen játszott Kövi Juliska, ki eleven já-



P É C S I  F I G Y E L Ő 1902 január 4tékával és szép kis hangjával sok tapsot aratott. Miklósy Gabor kiváló tehetségű színész, 
a társulat leghasznavehetőbb tagja. Legutóbb 
„ A  vörös taláru cimti francia drámát adták elő. A társulat eddigi előadásai a szegzárdi közönség igényeinek teljesen megfelelnek s égj pár élvezetes estét fognak nyújtani. Nagyobb társulatot a szegzárdi közönség nem bir fentartani, tehát ilyen jöravaló, törekvő társulattai meg lehet elégedve.

" W .* KV »
E t'y  h o n á i t ,  kisebb

jégszekrénymegvéte re kerestetik. - Bővebbet lapunkkiadóhivattlában.

6089.1901. tlkvi.

Törvénykezés.§ Hivatalszolgák öröme. A pécsi kir. Ítélőtábla elnöke Pap József, igali járásbiró- sági hivatalszolgát az I ső fizetési fokozatba; 
Dohoczky György, szegzárdi törvényszéki hivatalszolgát a II ik fizetési fokozatba léptette elő.§ Megszűnt csőd. A szegzárdi tör- 1 vényszék Singer Ignacné Krausz Rozália, mázai lakosnő eilen elrendelt csődöt vagyonhiány miatt megszüntette.§ Gondnokság alá helyezés. A pécsi kir. törvényszék Prekesztics liona, 35 éves, j róm. kath., pécsi lakosnöt elmebaj miatt gond- 1 nokság alá helyezte.

T a n ü g y.)( P j óvónő. A közoktatási miniszter 
Mattioni Janosnet a szegzárdi állami kisded- ovóhoz óvónővé kinevezte.

Laptulajdonos SZ A U T T E R  0 Ú SZTA V felelős saerkí-ííK P LE IN IN frE R  MSB E VSegédszerkesztő H O N T IIY IST V Á N

Scholz Antal és Fia
sörfőzdéjéből

S zigethy Ede
v e n d é g l ő s n é lSörház-utca.(Scholz fele sörcsarnok )

Á rve ré s i hirdetm ény.A sásdi kir. jbiróság, mint tkvi hatóság közhirré teszi, hogy Beck Jdnosné Lisitza K a 
talinnak Lisitza Jó zsef elleni önkéntes árverési ügyében a sásdi kir. jbirnság területén levő N.- Haimáson és haláréban fekvő jelenleg még %  részben Lisitza-József és % részben Beck Já - n( sné L'sitza Katalin nevén álló a n. hajmási 188. sz betétben A. I. 389/^ 389/a, 390. 392. hisz a. foglalt ház és belsőségre és pedig mindkét tulajdonos birtokjutaiékára t. í. az egesz ingatlanokra 1234 kor. u. ezen betétben II. 3857, 3858, 3859. hrsz. a. foglalt szőlőkre ugyancsak rr.irdkét tulajdonos birtokjutalékára vagyis az egé.-z ingatlanokra 134 koronában ezennel megállapított kikiáltási arban elrendelte ég hogy a fentebb megjelölt ingatlanok 1902. évi jan uár lió 22 napján d. e. 10 órakor Nagy-H ajm áson megtartandó nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási áron alul is el fognak adatni.Árverezni szándékozok tartoznak az ingatlanok becsarának 10*/o-át vagyis 123 kor. 40 till, és 13 kf r. 40 fillért készpénzben, vagy az 1881 L X . t.-c. 42 §-ában jelzett árfolyammal számitott és az 1881 évi november hóban 3333. sz a. kelt igazságikyrrnniszteri rendelet8. §-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy neki az 1881: LX . t ez 170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál elöleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt átszolgáltatni. Kelt Sá-don, a kir. jarasbiróság, mint telekkönyvi hatóságnál 1901. évi nov. 19. napján.

Ónody Károly,kir. aljárásbiró.
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Pécsi kölcsönös segélyzö-egylet
■ r - )Van szerencsém a n. é. közönség szives tudomására hozni, miként az előjegyzések a pécsi kölcsönös segélyzö- 

egylet X X X V II. évlérsulaténak törzsrészvényeire a irai r appal kezdetüket vettek s e czélhói az aláírási ivek az intézet helyiségében a rendes hivatalos órák alatt (vasárnapokat és ünnepnapokat kivéve d. e. 9 — 12 óráig kitéve vannak.Az újonnan keletkező 1902. évi 37 évtár-uiat, épp úgy, mint a korábbi harminezho évtársulat: 6 évre terjed s igy az egy-egy résziéire megállapított 1 korona betét 6  óven ét fizetendő. A befizetések emez uj évtársulatra 1902. évi január 2 án kezdődnek s a második hét végéig azaz: 1 9 0 2 . évi január hó 11 -lg teljesíthetők anélkül, hogy az alapszabályokban megállapított késedelmi pótlékot tz  egyheti mulasztásért fizetni kellene. A törzsrészvények a 6 évi czik lusra  egyszerre is befizethetők s ez esetben egy egy törzsrészvény után — a 6 évre megjáró 312 korona helyett 2 7 6  korona fizetendő.Az előjepy .r alkalmával minder egyes aláirt törzsrészvény után 2 korona beiratósi díj lesz fizetve.Az aláírók t kintet nélkül a jegyzett törzsrészvények szamára, az intézet rendes tagjai részvényesei lesznek s ezért köztük — hat év letelte u — a megfelelő kamat s az elért összes tiszta a nyeremény, a jegyzett törzsrészvények arányában telje- mértékben lut elosztásraA „P é csi k ö lc  ös segély zó egylet* tagjainak további rendelkezésig magán kotlevél váltó, kötvény, kézi és je l zálog folyószám la kölcsönöknél nemkülönben a hatodik, vagyis utolsó évtársulat előlegként! visszafizetésénél a rendes leszám olási időig 6% -ot szám it.Továbbá tagjainak a kölcsöntőke és kamatok könnyebb visszafizetése céljából a hitelnyújtás újabb nemét honosítja m eg, ugyanis jelzálog, értékpapír biztosíték vagy kötelezvényekre kezesség m ellett részletenkint 360 korona előleget n yú jt, oly módon, hogy e tartozás hetenkinti 1 korona tőke törlesztés és 42 fillér kamat, vagyis hetenkinti I korona 42 fillérrel 6 évalatt visszafizettetik.
(2 koronától bármily magas összegig)s eme be téteket, fendes körülmények között ha kisebb összegekről szólnak, kivi ú t r a , fe l írn i ;  rfés n é lk ü l ,  rug\<lb összegeket pedig a lehető legrövidebb felmondási idő igénybevételével fizeti vissza

s az ily takarék betétek után 4°0 kam atot fizet.
A bitétek után kivetett 1 0 %  töke kamatadót a betevő m egterhelése nélkül az Intézet maga fedezi.
A  vidéken lakó egyesületi tagok s ügyfelek által teljesítendő befizetések n egkönnyitése köitségmentesi-

tése, valamint a részükre kiutalványozandó összegeknek előnyösen való megküldése céljából a pécsi köicsöi ös segély ző egyletnek g író  
szám lája van sz osztrák-m agyar banknál és chek-szám lója a m. kir. posta takarékpénztárnál, mely utéhbi számlára szóló befizetési lapok egyszerű leikérésre, bárkinek is megküldve lesznek.

M indennem ű üzleikAzlésekre vonatkozó, vagy más egyéb felvilágosítással íz  intézet vezérigazgatója mindenkor legnagyobb készséggel szí igál s ugyancsak nála, illetve, az. intézet helyiségeiben, megszerezhetik az egyesület alapszabályai Is, akar ízemélvesen, akár levél utján kivágatnának.Kelt a pécsi kölcsönös segélyzö egylet 1901. évi november 28 án tartott igazgatósági üléséből.
K I N I ) L  JÓ ZS E F ,vezérigazgató.

Nyomatott Taizs József könyvnyomdájában Beesett, 1902.




