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F Ü G G E T L E N  P O L I T I K A I  N A P I L A P .
Megjelenik naponkint este 5 órakor

Szerkesztőség és 
kiadóhivatal iPécs, Mária utca 1. sz.első em elet. Kéziratotv i s s z a  n e m  a d u n k .

Hirdetések a le^jtrányosabb árban számíttatnak. Nyilt- tér sora 60 fillér.
Városházépités.Pécs, 1902. január 7.Ez is olyan tengeri kígyója Pécs vjíros megoldatlan kérdéseinek, a mely minduntalan fölüti a fejét, de a város zilált gazdasági viszonyai folytán mindannyiszor elmerül a tervezgeté6ek hullámaiban. Nincs kétség benne, hogy a mai városháza nem felel meg többé a kivá nalmaknak ; átalakításra szorul nemcsak lelső berendezésében, de tetemesen kibö- viteodö, mert a mai városi admini sztráció kinőtt már azokból a keretekből, a melyekre a régi épület szabva volt.Hogy ez a kérdés mégis eddig megnyugtató megoldást nem nyerhetett, az megint annak köszönhető, hogy a torony- alatti irányadó körök nem tudnak letenni arról a nagyzásról, melynek már annyi szór megadtuk az árát. Nem elégesznek me? a legszükségesebbel, hanem terveznek és erőltetnek olyan beruházásokat, a melyek csak a cifra nyomorúságot növelik, mind mélyebbre sülyesztik a várost az adósságokba s a polgárok közterheit már már az elviselhetetlensógig fokozzák.À városház építését is azzal akarták kezdeni, hogy lerombolják a mos- t? ni épületet alapjáig és építenek helyébe egy díszes, egészen uj palotát rengeteg költséggel, mert hát ezt kívánja meg a városnak sokszor hangoztatott méltósága, a haladás, a város-szépitési szempont s ki tudja, még miféle kívánalmai a mo dern kor költséges áramlatainak. Persze mindez eddig csak terv maradt, mert ha a torony alatt nem is akarták belátni annak a közmondásnak igaz voltát, hogy • szegény ember vízzel főz*, a magas lóptü tervezésnek mégis szárnyát szegte a rideg valóság, hogy nem volt megszerezhető a kivitelhez szükséges költség.Minthogy azonban a városházi he lyiségek állapota évről évre tarthatatlanabbá vált, a városi hivatalok tetemes része ki is szorult a régi épületből, a mi az adminisztrációt és ellenőrzést is nehezebbé tette s így az építés szüksége nagyobb erővel lépett előtérbe, lassankint fölülkerekedett az a nézet, hogy maradjunk meg a legszorosabb szükségesség keretei között, alakítsuk át a régi épületet a mostani kivánalmaknak megfelelőn, bővítsük meg a város tulajdonát képező telkekre építendő uj helyiségekkel olykép, hogy az összes városi hivatalok egységes, központi elhelyezést lelhessenek benne. A régi épületnek teljes lerombo lása olyan fényűzés lenne, a mely talán tetszetősebb megoldást képezne, de a melyet a gazdasági válsággal küzdő s

belátható időn belül a javulás kilátásával j sem rendelkező város meg nem engedhet magának. Hisz a mostani városháza olyan szilárd épület, a mely bátran kiállja a versenyt sok modern kártyaházzal ; belső berendezése bízvást elbírja a leggyökeresebb átalakítást és külső alakja is nemes egyszerűségében olyan díszes, hogy ahhoz bízvást hozzá lehet idomítani a szükségessé válandó toldalékokat.A tervezés az utóbbi időben tehát ez irányban folyt s már annyira előha- ladt, hogy komolyan lehetett gondolni a megvalósítására is ; csak a pénzpiac kedvezőbb hangulatát kellett bevárni, hogy a szükséges összeg előnyösen legyen beszerezhető. Most erre is van kilátás s ime alig csillant föl a remény, hogy pénzhez juthatunk, a városi urak étvágya ujult erővel jelentkezik, hogy abból minél többet felemészthessenek. Megint kiéért a regi városházának teljes elpusztítása és egészen uj épület emelésének eszméje, még pedig nem is a mostani szükségletnek megfelelő méretekben, hanem egy négy utcára ^zóló hatalmas épülettömb emelésére.Meg is jelent már erre vonatkozólag a ballon d’ essay a .Pécsi Napló* hasábjain, a hol a tanács ismert régi szólamaival föl van dicsérve a radikális építési terv, a réginek teljes lerombolásával egészen uj városház épitése. Hisz az egész nem kerül többe, csak potom700.000 koronába s ennek kamata és törlesztése is kikerülne az uj épület bolthelyiségeinek béréből.Megszoktuk már az ilyféle okoskodást a tanács javaslataiból, amelyek mind napnál fényesebben kimutatják, hogy a városnak bármilyen költséges vállalkozása is milyen nagy hasznokat fog hajtani. Az eredmény pedig rendszerint azt bizonyítja, hogy a vérmes számítás homokra volt építve. Ha egy ideig be is üt, a haszon csakhamar devalválódik, az épületek hasznavehetetlenekké válnak, a beleforditott költség fejében csinált adósság pedig az adózó polgárság nyakán marad.így járnánk a tanács számításával az uj városházi palota építésénél is. Ha az erre szükséges 700,000 koroLa költséget 5 % k c s  kamat es törlesztési annuitás mellett beszerezhetnek mondjuk, olyan kedvező kölcsön-koujunkturákat tételezünk fel. a melyek a valóságban aligha követ keznek be. Mégis 5*/o mellett is a 700.000 koronás kölcsön évi 35,000 korona terhet róna a városra. De az uj városháza bérbeadható helyiségeinek nemcsak ezt az összeget kellene pótolniok, hanem azt a jövedelmet is, melyet a mostani épületek

bérbeadóit helyiségei jövedelmeznek. Az idei költségvetés ezt a jövedelmet a városháza, a Nőthig-, Spitzer- és Heindlhoffer- házak bolt- és egyéb helyiségei után 18.279 koronában állapította meg; ha tehát az uj városháza épitése folytán a rendőrség, községi bíróság, erdészeti és gazdasági hivatal, a javadalmi hivatal es szállásbiztosi hivatal bérhelyiségeiért fizetett 3560 korona bérösszeg meg is szűnik a város terhét képezni s így azt a városházi bérjövedelemből le is vonjuk : még mindig 14.719 korona olyan bérjövedelem marad, melyet az uj városházának a 700.000 koronás kölcsön évi terhein kívül meg kellene hoznia, hogy azt mondhassuk, mikép az építkezés törleszti magamagát a nélkül, bogy a város eddigi jövedelmein csorbát ütne.Hát ki ringathatná magát abban a boldog reménységben, hogy az uj városháza bérbeadható helyiségei után be fog fol}ni a 35.0C0 koronás annuitás, meg a mostani 14.718 korona tiszta bérjövedelem is, összesen tehát kerek számban50.000 korona ? Szerencséről beszélhet a város, ha ennek az összegnek csak a felét is megkaphatná, rakja bár körül boltokkal az egesz építendő épülettömböt. Nem egyéb tehát üres szemfényvesztésnél az az állítás, hogy a tervezett700.000 koronás építkezés nem róna njabb tetemes terhet az adózókra, méit a költség kamata és törlesztése megterülne a boltbérekből.Hiszszük is, hogy a törvényhatósági bizottság tagjai, a kik utóvégre is felelősek a közönség érdekeinek megóvásáért, nem fognak felülni ennek az Üres biztatásnak és vissza fogják utasítani a .gyökeres építkezés4* javaslatát, ha a tanács ilyennel állna eléjük.
Bor vásár Pécseit.

-  Saját tudón tónktól. —
Páca. 1902. jan. 7.A pécsi szőlősgazdák mozgalma, hogy ők is tegyenek valamit a bortermelés jóhirneve helyreállítása céljából, — mindjobban közeledik kitűzött célja télé.A mozgalom célja tudvalevőleg Pécsett egy borvásár rendezése, melyen kiállítsák az összes bortermelő gazdák borait s megmutassák a világnak, hogy a pécsi bortermelő szőlősgazdák bora milyen ; hogy tanúságot tegyenek arról, miszerint a bordereakedelem elrontott hírnevét még helyre lehet állítani a borok jóságával.E borvásár előkészítésére kiküldött bizottság már meghatározta a borvísár idejét s elkészítette a szétküldendö (elhívásokat.A felhívásokban hangsúlyozva van a borvasár fentebb vázolt célja s most már csak a pécsi szőlősgazdákon áll, hogy a bor-
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vásáron minél nagyobb számban, minél több bormintával vegyenek részt, hogy az méltó legyen Pécs szőlősgazdáihoz s a bortermelés régi jóhirnevét helyreállítsa tA borvásár előkészítésére kiküldött bizottság vasárnap délelőtt 11 órakor ülést tartott a városháza közgyűlési termében Erreth  János orsz. képviselő elnöklete alatt. Az ülésen résztvettek : Szuly János, Szikorszky Tádé, 
Horváth Géza, Záray  Károly dr., Krasznay Miklós dr., Csigó János, K im  Gáspár, Vidd 
kovics György, Nagy László aljegyző, mint a bizottság jegyzője és még többen.A bizottság elsősorban a szőlősgazdák hoz szétküldendő felhívást tárgyalta, melyben a bizottság felhívja az összes bortermelő sző lősgazdákat, hogy boraikat a borvásárra je lentsék be. E célra bejelentési iveket is csatolnak a felhívásokhoz, melyeket aláírva ja 
nuár hó harmincegyedikéig kell beküldeni a bizottság jegyzőjéhez, Nagy László aljegyzőhöz (városház, II. era., 25. ajtó). A telhiváso kát az előkészítő bizottság minden tagja aláírja, hogy igy a borvásárnak egyedül a bortermelők érdekében való rendezeset dokumentálják, nehogy valamely bizalmatlanság fogadja a tervet bárhol is a szőlősgazdák körében ; s nehogy valahol is azt gondolják, hogy a bejelentés alatt valami újabb megadóztatás réme rejtőzködik. A felhívást el fogják küldeni minden szőlősgazdának, aki legalább öt hektoliter bort termel.A borvásár idejét illetőleg a bizottság szintén határozott és a borvásár megtartását 
március hó tizenhat, tizenhét és tizennyolcadik 
napjaira tűzte ki.Hogy hol legyen a borvásár megtartva, erre nézve egyrészt a Tornacsarnok, másrészt a Nagy-Vigadó jött kombinációba. Különösen ez utóbbi hely a kedvező s épen ezért a bizottság lépéseket fog tenni, hogy a borvásár céljaira a Vigadót átengedjék.Ezután egykét lényegtelenebb kérdési tárgyalt még a bizottság s az ülés tizenkét óra előtt tiz perccel ért véget.

Egyleti közgyűlések.— Saját tudósitónkt iL —Pécs, 1902. jan . 7.így, újév táján, megkezdődik az egyleti közgyűlések időszaka is. Társadalmi és közhasznú egyleteink ilyenkor számolnak be tagjaik előtt egyévi működésükről s ilyenkor készítik elő egyleti munkásságuk újabb egyévi tervezetét.Vasárnap délután 3 órakor a pécs- budaikülvárosi Kath. Kór tartotta évi rendes tisztújító közgyűlését ; tegnap, Vizkeresztnap- ján, délutáni 2 órakor pedig a baranyame gyei Hadastyán-egyletnek volt évi rendes közgyűlése. E közgyűlésekről tudósításaink a következők :
A  budaikülvarosi K ath . K ö rtagjai látható érdeklődéssel szép számmal jelentek meg a vasárnap tartott tisztújító közgyűlésre, melyen Gyömörey Zsigtrnmd, képez- dei tanár, mini egyházi és dr. Darányi Ferenc orsz. képviselő, mint világi elnök vettek részt. Gyömörcy elnök, ki csak még rövid idő óta áll közbizalom folytán az egyesület élén, megnyitó beszédében visszapillantást vetett az egylet legközelebbi múltjára, a midőn hosszabb ideig egyházi elnök hiányában árvaságra jutván, észlelhető pangás állott be. Örömmel jelzi azonban, hogy még csak rövid idei vezetése alatt a közöny szünőfélben van s a kath. jóérzelmü polgárok nagyobb érdeklődését tapasztalja, mit bizonyít az is, hogy azóta 52 vei szaporodott a tagok száma, mely a leg - utóbi időben nagyon is megcsökkent. Buzdítja a tagokat további kitartásra az egyesület keresztényi szeretet alapján kifejtett céljainak támogatását illetőleg.Ezt követte a pónztárnok jelentése, mely 3096 kor. 8 fill, évi bevétel mellett 3087 kor.

83 fill kiadást tüntet fel s igy 8 kor. 25 fill, fölösleggel záródhatott le a múlt év, mi H e- 
tyey Sámuel megyéspüspök jelentékeny kegyes adománya folytán volt csak elérhető. Kiemeli Ozorai István tag nagylelkűségét különösen, a ki az egyletet szorongatott anyagi viszonyai közt 600 koronával segítette ki kamat nélkül, melyre az egyesület még 500 koronával tartozik.Dr. Darányi, világi elnök, lelkesült szavakkal méltányló elismeréssel adózott a tisztikarnak a tespedés idejében is tanúsított buzgalmáért ; köszönetét indítványoz a választmánynak és a kör összes tagjainak, hogy a kör által rendezett felolvasásokat stb. szívesen látogattak. Kéri lelkesítő beszéddel a kör minden egyes tagját, hogy a kör minden irányú intencióinak kitartó, buzgó harcosai maradjanak meg a jövőben isAz ezt követő zugó éljenzés csiPapul* tavai Vidákovics György gondnok számolt be az egylet leltáráról. Hasonlókép Marxreiter Ede pedig a könyvtárról számolt be. Minek befejeztével az elnök különösen Járányi Jó  z.-ef pénztárosnak es Vidákovics György gondnoknak tevékeny fáradozá-uk elismerése fejé ben kö-izönetet szavazott, kérve őket tisztük további viselé-ére Ezzel Kovács István és 
Konvalinka Károly tagokból megalakította a szavazatszedö bizottságot, elrendelte a választást, melynek eredmenye a következő lett :Világi elnök: dr. Darányi Ferenc ügyved, orsz. gyűl. képviselő. Gondnok : Vidáko- vits György.Pénztárnok : Járányi József.Ellenőr : Kéder Ferenc. Jegyzők : Kraft János I. jegyző, Frikker Rajmár II. jegyző. Könyvtárnokok : Marxreiter Ede, Viola Alajos. Válaszmányi tagok : Alt Ádám, Brunner Károly, Csihalek Ferenc, Deák József, Fessel Károly, Gyimóthy Gyula, Györvárv Imre, Graumann János, Hauck Antal, Járányi József, Katies József, Hovorka, Rajmár, Keresztény János, Knechtl Károly, Konc András, ilj. Kőpic Imre, Kovács István, Márovics István. Nürnberger József, Ozoray István, Papp András. Rausch József, Rausch István és Végh András. Póttagok : Alt Janos, Karl Arthur, Kari Mihály és Prist vau András.Az eredménv kihirdetése után elnök buzdító záróbeszédet tartott a Kath. Kórben követendő kölcsönös szeretet ápolásáról s a kört újból is a tagok fokozott mértékű felkarolásba ajánlotta. Dr. Darányi világi elnök pedig megköszönte és hálával fogadta az is meteit bizalmat, kérte a tagokat, hogy két legfőbb eszme : a vallásosság és hazafiság szolgálatában lelkesen harcoljanak, tartsák meg a tagok a Kath. Kör különleges ezt célzó irányát, ápoljak, erősítsek azt a szellemet, a mit a kór zászlójára irt. Az egyházi elnök megbízást kert a választmány részére, hogy a kör helyiseget változtathasson, miután az eddig birt helyiség bérét nem képes fizetni. A kért lelhatalmazast a közgyűlés megadta, hogy a választmány a célnak mégis megfelelő olcsóbb helyiséget bérelhessen.Ellök jelentette továbbá, hogy jövő vasárnap a kör helyiségében felolvasás lesz. Végül thatn; oztatott dr. Darányi indítványára, hogj febr. 2-án a kör helyiségében ingyenes belépés mellett társas összejövetelt köz vacsorával tart. Az elnök éltetésévei a gyűlés ezzel véget ért.

A  >Baranyauiegyei K a .o n a  
H adustyán BotegNegélycő E g y le t4*tegnap (Haromkiraly napján) tartotta évi rendes közgyűlését, melyre az egylet tagjai nagyszámmal jelentek meg. A hatóságot Schulz Ferenc kapitány képviselte. Muska Antal elnök nyitotta meg a gyűlést, mely után Len  
gyei János titkár évi jelenteset olvasta fel, majd a pénztári jelentést terjesztette elő Báum- 
ler György pénztáros ; ez szerint a leltári tárgyak értéke 2411 kor. 01 fill. A 25 éves jubileum alkalkalmával maradt érték tárgyak 124 kor. 68 fii. ; készpénz a Pécsi takarékban 2066kor. 12 fill. stb. az egylet vagyona összesen 5170 kor. 32 fillér.

A tagok száma : Rendes tag 161, alapitó tag 8, segélyző tag 13, tiszteletbeli tag 7 van.A rendes tagok sorából 95-öt törölni kellett, mert a járulékaikat nem fizették.A jelentések után a tisztikarnak a felmentés megadatott, majd megválasztalak az uj tisztikarba :Muska Antal elnök, Ritzl János I. alel- nök, Hoffmann József II. alelnök, Báumler György pénztárnok, Mikó József h pénztárnok, Lengyel János titkár, Minker Janos jegyző, Jóna Gábor, Holicsek János ellenőrök, Hoss Gy , Laufer J . ,  Szűcs J . ,  Putzer L ., Braun J . ,  Karaincky J . ,  Freidenreich J . rendes választmányi tagok ; Müller J . ,  Gróf György, Schneider I. póttagok. Dr. Tolnai egyleti orvos, Mikó J . zene vezető, Maurer Béla bányatelep! alelnök.
H i r é k .Pécs, 1902. jan. 7. 

K eoskem éthy irt !Kecskemélhy irt ! Felkiáltó jelet teszünk utána, mert ha a Pesti Hírlapnak megért egy táviratot, nálunk is megér egy kiáltó jeíet.Sok szó esett róla ; hírős gyerök lőtt belőle.
Azt irja Amerikából, hogy megbánta bűneit ; utálja, gyüiöii a pénzt s vissza is adná arai maradt, csak hagynák békével, büntetlenül. Lehet, hogy őszinte. Ugv van u is, mint a legtöbb ember : lót, fut a íany után, sóvárog, epekedik, — majd megörül a vágytól, aztán mikor magáévá tette, jobban mondva a felesége lett, ki szeretne pár hét után szórni az ablakon , gyűlöli, binju a tettet, de már hasztalan a mea-culpa, elkövette a bajt ; bünbocsánatot ez is, meg a naz is csak a másvilágon nyer érte.

N ap iren d  1902. ja u n ir  8 -á n ,Naptár:szerda, jan. 8. — Rom. kath. : Szeverin.— Prot. : Szeverin — iórög-kel. (dec. 26.) Karácsony;— Zsidó : Tebetli 29. — Nap kél 7 )r.< S3 perckor ; nyugszik 4 óra 9 perckor — Hold kél 6 óra 5 perckor reggel; nyugszik 3 óra 13 perckor délután,
Idójelve*. A központi meteorologiai intézet jelzése szerint: fagypont körüli homériéklet, hűvös szeles idő várható.S íin h á s  : «Napoléon öcsém,* bohózat.— ( V a z k u r e s z t .)  Enyhe, még mindignem télies időben folyt le tegnap a Vizke- reszt ünnepe is Vasárnap dóiuUu a templomokban vizet, tömjént és mim át szenteltek ; tegnap pedig mindenütt ünnepélyes misék voltak. A székesegyházban Hetyey Samué. püspök mondta az ünnepi misét sszónoklatot Réz- 

bányay József dr., theologiai tanar tartott. És jártak a házakhoz sorba a »három királyotok" s dicsőítették a napkeleti báron szent kiraiy, Gáspár, Menyiért és Bddizsár emiekét.— ( F i l h a r m o n i k u s  h a a g v e r -s e n y .)  A pécsi zenekedvelők egylete legnap, hétfőn d. u. 5 órakor a Vigadóban hangversenyt rendezett. Elsőnek Grünhuth Eut k a. hegedű számmal szerepelt, kinek szép játezat a közönség szívesen hallgatta Oblath Margit k. a. zongora kiserete is igen precíz volt. M tj i K á  
rolyi Sándornó urnö müdaiokat énekelt frap- gans hatással. Tisztán, hóditóan csengett gyönyörű hangja Az erős tapsra meg egy dalt énekelt. A műsor harmadik szama egy kvintett volt. Meglepő az a kitűnő összjaték, a melylyel Goldmark K. Quintett op. 3 ő m üveit előadták. Résztvettek benne: Sim<icsek. A zongora, Oszvald F. 1. hegedű, dr. Waller- 
stein B. II hegedű, Girardi J .  mély hegedű és Niedermcycr J .  gordonka. Maga a zeneegyesület nagy tudásra valló előadásban mutatta be Köhler 0. op. 120. * Nem tök és ma
nók« cimü zeneképét. Ez a pont is, valamint a többi is nagy hatás keltett. A jelenvoltaknak igazán magas színvonalon álló hangversenyben volt részük.



1902. január 8. P É C S I  F I G Y E L Ő 3— ( V ö r ö i m a r t y - ü n n e p é l y  M o -  l i á c i o n .)  A «Szózat« költőiének születése 100-ik évfordulója alkalmából testet öltött nemzeti fölbuzdulás, mely célul tűzte maga elé, méltó szobrot emelni a költő emlékének, M ohácson is hálás talajra talált A mohácsi 
kaszin ó egyesület választmánya Szinkovich Károly főbíró indítványára elhatározta egy Vö- rösraarty-ünnepély tartását, hogy annak jövedelmével is gyarapítsa a szobor alapot. így született meg a mohácsi Vörösmarty ünnepély eszmeje s ez az ünnepély, melyhez hasonló M ohácson még alig volt, szombaton f. hó 4-én folyt le a kaszinóban.Az ünnepélyt, melyen nagy és díszes közönség jelent meg, Szinkovich Károly ma gas szárnyaiásu beszéde nyitotta meg, mely után Réder Károly dr. tartott érdekleszitő felolvasást Vörösmarty költészetéről és halá sáról korára, mely közben ügyesen rendezett képek érzókitették meg Vörösmarty költészetének egyes remekeit. Az első kép •Szép Ilonka* volt, kit Szendrey Ilonka személyesített, bájosan, tiszta hunghordozással szavalván el ezt a szép költeményt. Tálas Je r ő . a pécsi közig, tanfolyam hallgatója nagy készültséggé! szavalta el a »Merengőhöz« (a képben személyesítve Kugyeray Terus által) —  cimü költeményt. A harmadik kép a folhi szüret volt. Mikor a függöny töllebbent, az illúzió teljes volt. Hosszú terített asztal mellett ott ültek a szüreti vendégek, a középén Vörösmarty, kit Philipp  Ferenc dr. személyesített s egeszen magavai ragadta a közönséget a •Fóthi dal« lelkes eiszavalasával. Ennek a a lelkes nanguiatn ik az emeléséhez nagyban hozzájárultak a jelenvolt szép hölgyek : H ru- 
bán Anna, Könczöl Jozsefne, Rozsnyay Béláné és Tonhauser Antainé.A közönség iegtes/.ültebb érdeklődése a •Csongor és Tünde* V-ik felvonásában szereplő nerntők fele irányult & csakúgy tombolt elragadtatásában, mikor e bajos jeienetnes vége volt. E jeienet, valamint az »Apotheo- zis« raéitáu m mdható a mohácsi hölgyek apotbeozisana*.A művészi szempontba ily szépen si került ünnepély anyagi termiéiben is szép sikerrel járt, a mennyiben tiszta jövedelme mintegy 200 koronává! gyarapi'ja a Vörös- mar íy-szobor pénzalapját.— i T A & c i s k o l a i  p r ó b a )  Az örök ilju 
Hcrczenberyer bácsi tánciskolájának dé.ufuni társasága vasárnap, 5-én tartotta próba lánc- esteiyét. Az éjiéiig tervezett kedélyes mulatság belenyúlt a reggelbe is. Minden leányka folyton táncolt s igy a farsang eiső mulatsága e tekint- tetnen például, nuzditá9ui szolgálhat fiatalembereinknek a töbiezbez, Jelen voltak: Lukács Luska, Szmodics tiiziKe, Happ Mariska, R ith  Mariska, Zank^y Nelli, Germán Ilonka, Mérey Evira, Straka növ. Horváth növ. Czierer Máriáimé Skoft Mariska, Simon Mariska, Persay Erzsiké, Orf Etelka, Székely Bózse, Engler Kozsika, Csigó Lenke, Rokk Sárika, Jobszt Martna, Szendródy Eliica, Tabijdy írénke, Herczenberger Ida, Schneider Ilona, Nemeth Sari, Kindi Etelka, Becsek Amala, Stern Ilona Schiller Gizi, Blauhorn Mariska Handverk növ. Eianer nőv, Bone Emilia, Labrencz Aranka.

— (B izottsági tiles.) A város köz- 
igazgatási bizottsága holnapután (csütörtökön) 
délelőtt 10 órakor tartja rendes havi ülését 
a varoshaza közgyűlési termében.

— (A  Pécsi P o lg ári Daloskor)választmánya tegnap Graumann Janos tb. elnök vezetese alatt ülést tartott, meiyen a Szilveszter eately szamadasa leit előierjesztve. E szerint a bevétel 396 kor., a kiadás pedig 196 korona volt s így 200 korona bevételi fölösleg mutatkozik a daloskör tatai ver- senyutjának költségei javara. Ez az eredmény élénk tanúságot tesz róla, hogy a közönség nem fukarkodik az erkölcsi és anyagi elismeréssel, mikor a törekvő, derék dalos egyesület hazafias és művészi céljainak támogatá- ról van szó. A választmány köszönetét sza

vazott a Szilveszter-estélyen közreműködött hölgyek és férfiaknak, úgy Schwarc Károly al- elnöknek több értékes humoros tárgy adományozásáért. Jegyzőkönyvi hálás köszönetét szavazott továbbá a felülfizetőknek, a kik a kő vetkező összegeket adományozták : Weindor- 
fer János kávés 10 kor., Dollinger András 5 kor., dr. Darányi Ferenc elnök és Körösztös József 4 —4 kor., Birmann  Mihály, Graumann Jáno3 elnök 2—2 kor. és Eckstein N.. 1 kor.A február 2 ki tisztújító közgyűlés tárgy- sorozatának előkészítésére, a számadások megvizsgálására s a kijelölések eszközlésére bizottságok küldettek ki. — Végül Wész A lbert karmester indítványozta, hogy azon hir- lappéldányok, melyekben a Daloskört érdeklő tudósítások foglaltatnak, szereztessenek be és leltároztassanak. mely lapok egykoron az egylet működéséről becses anyagot s képet szol gáltainak az utódok számára. Egyúttal kijelenti, hogy hat évi lapgyüjteményét az egyesület rendelkezésére bocsájtja. A választmány helyesléssel fogadta az indítványt és köszönettel vevén az ajánlatot, egyúttal megbízta indítványozót a hirlappéldányok további gyűjtése és rendezésével. Végül uj párioló tagok jelentteltek be és vétettek tel, raeiylyei a gyűlés veget ért.<Jelentet» a  v iu r ő l./  A Tettye forrás vízállásáról n tőmérnöki h vaiai a következőket jelenti: A víztartók tele vannak, a tettyei forrás vizszolgá.tato képessege toiyó hó 5-én réggé; 1460 köbméter, f. hő 6-an reggel 6 órakor 1430 km. és f. hó 7-én reggel 6 orakor 1400 köbméter.

— (H^aassag;.) Ma délelőtt 11 óra kor kötött házasságot a/, állami anyakőnyv- vezetö előtt Strasser Arnold, tolnainegyei, ke- csege pusztai földbirtokos, Schwartz Margittal, dr. Schwartz Frigyes, korházi főorvos leányával. A házasságkötésnél tanuk voltak ; Deutsch Lajos, zala-bocskai földbirtokos és Strasser József, majsai jószag-bériö.
— (Az I. pécsi polgárok és 

m unkások rokuant es uyugdij- 
egylete) tegnap nepes választmányi ülést tartott Graumann János elnöklete alatt, melyen több fontos ügy kerüli tárgyalás alá. — lgv a budaikttlvárosi kath. kör, mely az egyesület názában bérelt helyiséget, ez* fölmondta arra az esetre, ha a bér 100 koronával le nem száiiitlatik. Az egylet vá.asztmánya a gondjaira bízott humánum cél szem előtt tartása mellett nem mehetett bele a kívánt bér- leszállitásba s azért a lelmondast elfogadva, elhatározta, hogy az egyleti hazat május 1 tói vendéglő üzlet céljára berbeadja. — Taizs Jó zsef nyomdatulajdonos számlájából a jótékony célra való tekintetből 10% engedményt tett mit a választmány halás köszönettel fo gadott. — A tisztújító közgyűlés megtartása is szóna került, de a február közepére tervezett tisztujitás előtt a választmány még egy ülést f >g tartani. - Elhatározta a választ mány, hogy a nagykózón--eghez felhívást intéz, melyben az egylet üdvös intencióit ismertetve, félszólitja a közönséget, hogy minél számosabban lépjenek be tagokul s így biztosítsák megélhetésüket agg korukra, vagy muiiaakepteienségük esetére.

(C sillaghullás az önkéntesek
nel.) Van most öröm az önkéntes uraknal-/Jött tegnap délután a parancs, fjszesen álltak a bakák s szívszorongva várták, vájjon mi is van benne. Abban pedig az áíit, hogy azokat, a kik a legszorgalmasabbak voltak,úrvezetőkké léptetik eiő. Ezek pedig az 52 »ök közül: láchvarz Béla, Lauber Dezső, Szlraaa Rudolf, Reinfeld Sándor, Zsabokorszky Ferenc, Wol- ie9zky Karoly, Schőn Hugó, Schön Alfréd, Girar- di István, Mayer Ferenc Rudolf Péter, Somogyi Béla, Visnya Ernő, Scnlichterle János, Rôder Karoly, Visegrádi Elemer, Gadó Antal es Stein Sándor. Az itt önkente3 iskolán levő 32 • sok közül a következők lettek őrvezetők: Mihályi Gyula, Hoffmann Ferenc, Stibinger Géza, Majzik Simon és Gsilag Sándor.

— (Halálozás.) özv. Kapás Nagy Istvánné szül. Borka Julianna tegnap d. e. 10 órakor élte 66-ik évében elhunyt. Temetése t. hó 8-án d. u. fél 4 órakor lesz a Felső-Ba- lokány-utca 75. sz. házból a budaikülvárosi temetőben, a gyászmisét pedig f. hó 8 án reggel 7 órakor tartják lelkiüdveért az Ágoston- téri plébánia templomban.
— (M egbecsülhetetlen) az a gazdag raktár, mely Schönwald Imre ékszerészünk üzletében állandóan rendelkezésre áll, különösen gazdag választék meglepő finom brillant boutonok és gyűrűkben, elegáns és művészies kivitelű arany óraláncok, a legfinomabb párizsi és sveijei zsebórák, fölhívjuk e tárgyakra a nagy közönség figyelmét.

a i ü v é s z 'J i ,  u r u ü a s v ift.o  ünnepi előadások. Szombaton este 
Szirmay Olga gyengélkedése folytán mint jelentettük is — elmaradt a t)Svihákok' második előadása s e helyett Géci István népszínművé, az VA  mit az erdő mesél“  került színre. A darab karácsonyi ujdonsagkep ment nálunk először az idén s most is abban a jó előadásban lattur. Vasárnap délután az előre kitűzött » K is szökevényu operett helyett -  melyben Szirmay -zmién nem játszhatott még — a » Stuart j\Iária* került színre. A  címszerepet G. Miklóssy I ona ; Erzsébet királynét Veszprémyné adta jól es hatásosan. A zsúfolt ház sokai, taplóit úgy nekik, unni a többi szereplőknek, köziül Ih u ry  Elemér es 
Molnár Gyűli játékának. Vasárnap este ismét Geci darab, az » Ördög mátkájau ment. Az igaz, hogy ez inkább lett volna annak idején karácsonyra való, mint az ,,A  mit az erdő meséi*4, — de hát minálunk nem sokat ad az alkalmiságra sem a színház vezetosege, sem a közönség, mely mo-t is jól fogadta és sokat tapsolt a darabnak. A  címszerepet Staud Margit játszol ta. Játéka igyekezetei árult el s dalai is tetszettek. G. Miklóssy Ilona mint Vermes Anna drámai hévvel és erővei játszott 3 egy szép babérkoszorút is kapott tisztelőitől. Meze y Andor, Vágó Béia Nádassy es 
Szilágyi Aladár szintén igen tetszettek. Ih u -  
ryné CMge Bóske Biricat adta azzal a természetes kedvesseggel és szép, megkapó játékkal, mely neki minden szerepet jellemzi. Ó is kapott egy pompás virágcsokrot, miül a helybeli «Színházi Újság* a la l rendezett szépségverseny kitüntetését s nyílt színen is többször felhangzott a taps remek jateka elismeréséül. Tegnap Vizkereszt napjan, uelutan a ..Nebánts virág4, operettet adlak ismét zsúfolt ház előtt. M. Kapossy Józsa a címszerepben es Pesti Kálmán, mint Ceieslin, arattak legtöbb tapsot. Este a „Csikós4, ment, de bizony nem a legjobb előadásban. Staud Margit Rózsija játék tekintetebeu jo volt ugyan, de ének dolgában már nem a legjobban sikerült. A karok is bizonytalanul enekeltek s a zenekar lékentartasa Simándy Józsefnek nagy dolgot adott. Mezey Andor a címszerepben és 
Vágó Béia, mint az öreg csikós, teltetlen dicséretet érdemelnek. Nagy Vilma, Oláhné es 
Szilágyinc a három részeg asszony szerepét nangos derültség között játszották meg.O  A szinészegyesület tanácsülése. Az országos szinészegyesület központi tanacsa ma tartotta ülését Budapesten. Az ülósie a vidéki tanácstagok közül Thury Elemért, színtársulatunk közkedvelt drámai hőset is behívták s Thury vasarnap este el is utazott Pécsről Budapestre.O  Színtársulatunk nyári állomáshelye. Nádas8y Józset színtársulatának még tudvalevőleg — Brassón kívül — nincs más
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nyári állomáshelye. Most Szarvast óhajtja Ná- dassv nyári állomásul megszerezni s Thury Elemér Budapestről le is utazik holnap Szarvasra, hogy az ottani nyári színkört a társu latnak megnyerhesse.

Alapos

Szerkesztői üzenet.H .  J .  (Pécs.) A jelzett összeget kiadó hivatalunk a kívánt célra elköldötte.
zongora-oktatás

Laptulaj don 06 8ZAUTTER 0U8ZTAV Felelős szerkeutő 
P L E IN 1 N 6 E R  F E R E MSegédszerkesztő H O N T H Y  IS T V Á N .

adatik leányok számára.
Egy óra 3 0 kr
P e tre zse ly e m -u tca  

31. szám.

A  Richter-féle

Liniment. Caps, enmn.
Horgony • Pain - Expo lieregy régi kipróbált háziszer, a mely már több mint 33 év óta megbízható bedörzsölésűl alkalmaztatik köszvénynél. csuznál és meghűléseknél.

Intés. Silányabb utánzatok miatt ■ in bevásárláskor óvatosak legyünk és csakis eredeti üvegeket dobozokban a„Horgony" védjegygyei és a „Richler" czégjegyzéssel fogadjunk el. — 80 f., 1 k. 40 f. és 2 k. árban a legtöbb gyógyszertárban kapható. Főraktár:T örök J  ÓZSef gyógyszerésznélB u d a p e ste n .
Élettér F. Aú. és torsa,

csáaz. és kir. udvari szállítók. 
Rudol&tadt.

Alulírott s a já t term ésű, tis z 
tá n  k ezelt es különböző évbeli

finom feliér ó-boraitáruba bocsájtja (csak hói dókban) egy akótól fölfelé a következő árakon :
a s z ta li ó-bor 8 éves literje 25 k r . 
nehéz pecsenye-bor, ó ,  30 „
r iz lin g  öreg, 15 éves „ 50 „úgyszintén :kadarka, s ít  ét siller, uj, igen kellemes ziü erős bor, literje 24 kr.

Meslrits Imre,Király-utca 38.

12467. óz.TÍöT~1901.
Árverési hirdetmény.A pécsi királyi törvényszék, mint telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy Pécs seal, 

kir. város árvatára képv. Nendtvich Andor péesi lakos végrehajtató kérvénye folytán a végrehajtási árverés nevezettnek D r. Németh 
Arthur  pécsi lakos végrehajtást szenvedő ellenj1490 kor. tőbe, jár. Benkovics István pécsj lakos 340 kor. uvy Wolf Anna, pécsi lakos 1000 bor. tőke és járulékaiból álló követelésének kielégítése végett az 1881. 60t. ez. 144 alapján s a 146.-§ értelmében a pécsi kir. törvényszék és a pécsi kir. járásbíróság te- tertiletén levő a pécsi 6303 sz betétben felvett f  4663 és 4664 hrsz. ingatlanokra 400 kor. becsárban, mint kikiáltási árban elrendeltetvén, a s  árverés foganatosítására határnapul 1902. évi 
január hó 23. napjának d e. 9 órája a kir. 
törvényszék árverési helyiségébe kitüze- tett, a mikor is a nyilvánosan megtartandó árverésen a lent elősorolt ingatlanok a legtöbbet ígérőnek kikiáltási áron alul is eladatni fognak̂Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok fent kitett becsárának 10%-át készpénzben, vagy az 1881. 60. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal számított óvadékképesnek nyilvánitott értékpapírokban a kiküldött kezeihez letenni, vagy az 1881. 60. t.-cz. 170. § a értelmében a bánatpénznek a biróságnál előle- ges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.Pécsett, 1901. évi október hó 25. napján. A kir. törvényszék, mint telekkönyvihatóság.

Kerese,kir. töm zéki bíró.
Pécsi kölcsönös segélyzö-egylet

Van szerencsém a n. é. közönség szives tudomására hozni, miként az alöjogyzések a pécsi kölcsönös se gé lyzö - 
egylet X X X V II. évtársulatának törzsrészvény aire a mai nappal kezdetüket vették s e czélból az aláírási Ivek az intézethelyiségében a rendes hivatalos órák alatt (vasárnapokat és ünnepnapokat kivéve d. a. 9 — 12 óráig kitáva vannak.Az újonnan keletkező 1902. évi 37. évtársulat, épp úgy, mint a korábbi harminczhat évtársulat : 6  évre tarjad s igy az egy-egy részletre megál’apitott 1 korona hatét 6 éven ét fizetendő. A befizetések emez uj évtársulatra 1902. évi január 2-án kezdődnek s a másvdik 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 czlk lu sra  egyszerre  Is befizethetök s ez esetben egy fgy törzsrészvény után — a 6 évre megjáró 312 korona helyett 2 7 6  korona fizetendő.Az előjegy alkalmával minden egyes aláirt törzsrészvény után 2 korona belratásl díj lesz fizetve.Az aláirók t kimet nélkül a jegyzett törzsrészvények számára, az intézet rendes tagjai — részvényesei lesznek s ezért köztük — hat év letelte . tár — a megfelelő kamat s az elért összes tiszta a nyeremény, a jegyzett törzsrészvények arányában teljemértékben jut elosztásra

A „Pécsi köles ös segélyző egylet44 tagjainak további rendelkezésig magán kötlevéi, váltó, kötvény, kézi és jel
zálog folyószámla kölcsönöknél nemkülönben a hatodik, vagyis utolsó évtársnlat előlegként! visszafizetésénél a rendes leszá
molási időig 6%-ot számit.

Továbbá tagjainak a kölcsöntőke és kamatok könnyebb visszafizetése céljából a hitelnyújtás újabb nemét honosítja 
meg, ugyanis jelzálog, értékpapír biztosíték vagy kötelezvényekre kezesség mellett részletenkint 360 korona előleget nyújt, oly 
módon, hogy e tartozás hetenkinti 1 korona tőke törlesztés és 42 fillér kamat, vagyis hetenkinti 1 korona 42 fillérrel 6 év 
alatt visszafizettetik.

(2 koronától bármily magas összegig)s eme betéteket, lerdes körülmények között ha kisebb Összegekről szólnak, kívánatra, felm ondás nélkül, nagyobb összegeket pedig a lehető legrövidebb felmondási idő igénybevételével fizeti vissza
s a z ily takarék betétek után 4°0 kam atot fizet.A betétek után kivetett 1 0 %  töke kamatadót a betevő m egterhelése nélkOI az Intézet maga fedezi.

A vidéken lakó egyesületi tagok s ügyfelek által teljesítendő befizetések m egkönnyítése költség m entesí
tése, valamint a részükre kiutalványozandó összegeknek előnyösen való megküldése céljából a pécsi kölcsönös segélyző egyletnek glré  
szám lája van az osztrák-m agyar banknál és cbek-szám lája a m . k ir. posta takarékpénztárnál, mely utóbbi számlára szóló befizetési lapok egyszerű felkérésre, bárkinek is megküldve lesznek. *

Mindennemű üzletküzlésekro vonatkozó, vagy más egyéb felvilágosítással az intézet vezérigazgatója mindenkor ieg- nagyebb készséggel szolgál s ugyancsak nála, illetve az intézet helyiségeiben, megszerezhetők az egyesülőt alapszabálysl Is, akár személyesen, akár levél utján kivágatnának.Kelt a pécsi kölcsönös segélyző-egylet 1901. évi november 28-án tartott igazgatósági üléséből.
K IN  D L  JÓ Z S E F ,vezérigazgató.

Nyomatott Taizs József könyvnyomdájában Pécsett, 1902




