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A doktorátus alkonya.Pécs. 1902. január 10.Az alkotmány helyreállítása után valóságos reformátori jáz fogta el intéző köreinket s Uzas tevékenység uralkodott mindenféle reform nyélbeütése körül. A reformátorok kísérletezését nem kerülhette ki jogi szakoktatásunk s a jogászi képzettséget igénylő pályák minősítő elő feltétele sem.Eredeti ideát és a különleges hazai viszonyokhoz való alkalmazkodást persze lámpással sem lehetett felfedezni a gyári üzemre berendezett reformátori műhelyekben. a hol idegen sablonok után dolgoztak s különös előszeretettel ültették át az osztrák és német intézményeket. így jártak a jogi oktatás és képesités reformjai is. Ausztriában és Németországban a jogászi pályákra a jogi doktorátus ke pe-it. a mi refonnátoraiuk tehat fogták magukat s a legnépesebb jogászi pályára, az ügyvédségre szintén kimondták előfel tétéiként a kötelező doktorátust.Persze azt figyelmen kívül hagytak, hogy Ausztriában minden tartománynak megvan a maga egyeteme, Németországban meg pláne még a harmadrangú városok is tele vannak spékelve egyetemekkel, a melyeken .az ott végzett tanulmányok betetőzését képezik az ugyanott leteendő szigorlatok, melyeket aztan az illető egyetemek a doktori fokozat osztogatásával honorálnak. Nálunk azon- bau két egyetem mellett van 10 olyan jogi főiskola, melyeken a jogi tanulmá mányokat ugyan el lehet végezni, de szigorlatozni uern, mert, a doktori kalap osztogatása egyetemi privilégium.Hangzatos jelszavakban persze nem volt hiány ennél a reformnál sem. Emelni kell a jogi pályákra készülők tudományos színvonalát s » erre kiválóan alkalmas a kötelező doktorátus, mert az ösztönzésül szolgai az ifjúságnak arra. hogy inkább az egyetemeket látogassa a jogakadómiák helyett s azokat is, akik akadémián nyertek kiképeztetésüket. behatóbb tudományos tanulmányokra készteti, hogy az egyetemen leteendő szigorlatoknál helyt állh a t n a k .S mi lett az eredmény f A jogaka démiak elnéptelenedtek, a két egyetem pe- dig, különösen a budapesti, annyira túl zsúfolt l»tf. hogy o't nemcsak magasabb tudományt s művelődés, de m4g csak kö zopes tanulmányi eredniéii) eléréséről s^m lehetett szó a hallgatókul beiratkozott óri a si tôun-g legnagyobb részénél. Hisz az egyetemi tant* rn ekben a beiratkozottak

: negyedrésze sem talált volna helyet, ha v.lósággal akarta volna hallgatni az előadásokat. Jogi pályára készülő ifjuságuuk zöme tehat csak a beiratkozásnál és a félév végen az index aláírásánál latja a tanárokat, a vizsgákra meg készül kézi könyvekből. vagy rendes börzei árfolyamon kapható előadási jegyzetekből, mint a régi világ magántanulói.a z  a tudományos sziuvonalat emelő doktorátus meg valóságos gőzüzemre be rendezett gyári váPalattá alakult at. Az egyetemet végzettek nagy tömegén kívül elárasztották a szigorlatozó bizottságokat a vidéki akadémiákról felözönlő jogvégzettek s a vizsgáló tanárok szaladgállak e^yik teamből a másikba, hogy egypar kérdés bői megítélhessék a készültségét azoknak a szigorlatozóknak, akiket akkor láttak először életükben.Természetes, hogy így tiszta szeren csejátékka lett az egész szigorlatozás s tömegesen kerültek ki belőlük a doktorok olyan készültséggé), a miuóvei vidéki aka démián egy közönséges vizsgát nem tudtak volna leteuni. Egy kis szerencse párosulva a kérdező tanárok egynémely furcsaságainak előzetes tanulmányozasaval, elegendő volt a szigorlatokon való át- uszá-ra ; ha először nem, hát másodszorra, hisz a doktorátus kenyérpálya előfeltétele lévén, a tanároknak sem volt szivük hozza, hogy végleg bevágják az útját az eléjük kerülő ifjak életpályájának.De meg abban a tekintetben sem vált be ez a reform, hogy az ifjúságnak az ügyvédi pályára való tódulását csökkentette volna, másrészt pedig ez a reform is félrendszabály lévén, a mennyi ben a doktorátust a jogászi pályák közül csupán az ügyvédekre nézve tette kötelezővé, az a visszás helyzet állott elő, hogy a bírói pályára kisebb formai kvalifiká cióval lehetett jutni, mint az ügyvédire. Az egész reformnak a hatása tehát másban nem nyilvánult, mint hogy a vidéki jogakadémiákat létalapjukban támadta meg, a doktori fokozatnak a tudományos színvonalát pedig alaposan leszállította.Természetes ennélfogva, hogy ennek az alapjában elhibázott s csupán a né met minta majmo á-abói származott re formnak a visszacs nalása iránt a szakkörökben mar régóta megindult a ntoz. galom s a kormány fel is vette programút jába az ügyvédi és bírói kepesité egy ség^sitését s a kötelező doktorátus eltör lését Legutóbb azonban mar kételkedni kezdtünk ennek a megvalósitasán. hiszen az a körülmény, hogy a műegyetemen is ! behozták a doktori cira osztogatását, I

nem valami biztató előjelnek mutatkozott a tudományegyetemi doktorátus kötelező voltának eltörlésére nezve.Annál kellemesebb meglepetést okozott tehát az a legújabb félhivatalos híradás, hogy a közoktatásügyi minisztériumban elkészült a jogi oktatás és képesítő vizsga reformjáról szóló javaslat, a mely a kötelező doktorátus eltörlése mellett az ügyvédi és birói pályára e g y aránt képesítő egységes elméleti államvizsgálatot kiván szervezni.Nemcsak általános szak beli szempontból, de ránk nézve különös helyi szempontokból is üdvözöljük a tervezett reformot, mert attól városunk büszkeségének. a pécsi joghceumnak nagymérvű felvirágzását várjuk. A kötelező doktorátus helyébe lépő elméleti államvizsgáitok ugyanis decentralizáltan fognak szervez- tetui, még pedig értesüié-ünk szerint azokon a kir. táblai székhelyeken, a hol jogi tanintézetek vannak : Debrecenben, Kassán. Nagyváradon, Pécsett, Pozsonyban es természetesen Budapesten is. Ez a körülmény rendkívül elő fogja mozdítani a nevezett varosokban létező jogi főiskolák látogatottságát, mert a képesítő elméleti államvizsga vizsgáló bizottságaiba első sorbau az illető jogi főiskolák tanárai fognak meghivatni s igy csak természetes, bogy a jogi pályákra készülő ifjúság előszeretettel ezeket a főiskolákat fogja felkeresni, a melyeknek tanárai előtt kell majd a képesítő államvizsgát letennie. ,Ezért már lokálpotriotizmusból is üdvözöljük Wl»ssitb Gyula miniszternek rég várt javaslatát.
H i r 8 k.

Pécs, 1902. jan. 10.

A a örök bálrendez A.Az utcán ha látod, mindig siet. Akasztásra szánt embernek nem vitt hajdanta a futár olyan gyors léptékké! kegyelmet, mint a hogyan ő szeli át az aszfaltot. Azt hinnéd, a városháza ég, vagy legalább is a levegőbe röpítették a cárt, pedig hat csak az újságokhoz siet a tudósítással, mely szerint az előkészületek tolynak. Már pedig az előkészület mindig lá/.asan tolyik, igy mondták ezt talán a paradicsombeli bál eiőtl is.Smokk ur aztán rohan tovább. Beleütközik az emberekbe, nem veszi észre az ismerősöket, éjjel nappal rendez, minden zsebe tele van Írással, levéllel, meghívóval s minden második napon megjelenik a lapokban a kommüniké, ahogy aki véletlen őségből nem kapott meghívót s arra igényt tart, forduljon hozzá*. Néha fiakkerou megy, de ott is olyan izgatott, hogy ma|d kiugrik a kocsiból Ha ismerősök üdvözlik, gyorsan végez velük.
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3 P É C S I  F . G Y E  L O 1902 január 11.
— Pa, szervusz, sietek, gyűlésünk van !Smokk ur igy népszerű lesz, Smokk úrról beszélnek a lányos házakban, a zsurokon, viszont ő tár fel száz apró részletet a készülődőszenzációkról. Végre átmegy a köztudatba, kogy nélküle nincs bál, mert az sohasem szokott sikerülni, a melyikbe nem avatkozott bele az ő keze. Sóhajtoznak is olyankor :— Hja, mennyivel más volna, ha Smokk ur csinálta volna I Milyen fényes volt a múltkori is IDe egyszer végetér az ő küzködése s ez a bál napján történik meg, a mikor beteggé táncolja magát s összeállítja a névsort, mert hát más úgy sem értene hozzá. Itt ismerni kell a közönség minden rétegét, különben nem sikerül. Másnap következik a bál megbeszélése s rendesen lányos házaknál gyűjti a babért, nyeli a sok dicsérő szót, a mi csak az ő fényes talentumát tolja előtérbe.Aztán hozzáfog a következő mulatság rendezéséhez, mert hát végtére is csak kell valamit csinálni ! Es ekkor kezdődik élőiről a rendezési láz — egészen hamvazó szerdáig, mikor a bünbánat hamuját hinti fejére ő is, egyben belekezd egy bonyolult matematikai művelet megoldásába, a mely különféle számlák és váltók összegezéséből áll. De mindez mellékes, csak a népszerűség legyen állandó s fényes rendezői talentuma ne szenvedjen csorbát !

N a p ir e n d  1902. ja n u á r  1 1 -én ,

N a p t a r :  wombat, jan. 11. — Róm. katb. : Higin. — Prot. : Fruktusz. — Gürög-kel. (dec. 29.) Aprószentek. — Zsidó : Sebath 3. — Nap kél 7 óra 30 perckor ; nyugszik 4 óra 14 perckor. — Hold kél 8 órakor reggel; nyugszik 6 óra 17 perckor este.
Id öjelaea. A központi meteorologiai intézet jelzése szerint: változékony idő, éjjeli fagy és elvétve csapadék várható.
H a d a h ty A n o k  b a lja  a Scholz-sörházban este 8 órakor.
P o lg á r i  K a s z in ó  táncestélye este 8 órakor saját helyiségében.Jo g á a s b á l a Nemzeti Kaszinóban este 9 órakor.
K a t b . L e g é n y e g y le t  bálja a Nagy V igaló ban este 8 órakor.
V e t e r á n -e g y le ti  k ö zg y ű lé s  iáját helyiségében d. u. 2 órakor.Sainháa : »Svihákok«, operett.
— (H ivatalvizsgálat.) Tegnap tartott a városi fogváltást hivatalban vizsgálatot báró Fejérváry Imre töispán, Pfandler István számellenőr, miniszteri kiküldött, Majorossy Imre polgármester, Deutsch Kornél lőszamvevő, 

Fekete Mihály főügyész kíséretében. A vizsgálat alkalmával, mely az összes fogyasztási, valamint a helypénz- és kövezetvám kezeié sére terjedt ki, mindent a legnagyobb rendben találtak, miért is báró Fejérváry Imre főispán a hivatalt vezető Reeh György tanácsnoknak a legnagyobb megelégedését fejezte ki s kérte ezt a hivatal személyzetének is tudtára adni. —  Ma a kőzkórházban tartottak a miniszteri kiküldött jelenlétében vizsgálatot s ott is mindent a legnagyobb rendben találtak.
— (Á th elyezett bankfőnök.) Azosztrák-magyar nemzeti bank pécsi fiókintézetének főnöke, Leviczky Gyula saját kérelmére Bécsbe az ottani főintézethez helyeztetett át.
— (Léghajói főherceg Pécsett.)Tegnap az esti órákban elterjerdt a hir a városban, hogy Saalvátor Lipót (őherceg léghajón, két bécsi katonatiszt kíséretében Pécsre érkezett. A hir elsősorban katonáékat érdekelte s a helyőrségi tisztek csakhamar meg is bizonyosodtak a főherceg ittlétéről, a ki egy tengerészkapitány kíséretében érkezett Pécsre s itt A lt  Sámuel ezredessel találkozott először. A főherceg a városban nagyobb sétát tett s özv. Tauszné dohánytőzsdéjében képes levelező lapokat vásárolt, mely utóbbiak kitűnő minőségét nagyon megdicsérte. Este a Szecesszióban vacsorázott a főherceg a helyőrség tisztjei társaságában s az éjjeli budapesti személyvonattal utazott el Bécsbe,

hol tegnap reggel szállt fői léghajójával, melyen délután Rádfa pusztán ereszkedett le s onnan kocsin jött be Pécsre s a léghajót az esti vonattal szálittatták vissza Bécsbe.— (A  Péoai D alárda) január hó 16 én (szerdán) a Vigadó-termeiben tánccal egybekötött alapszabályszerü dalestét rendez. Műsor: 1. őseink emléke, férfikar, bariton solóval és zongorakisórettel Hubsr Károly. 2. , ,Kertem alatt fülemile . . .“ . férfikar L á nyi Ernő. 3. , ,Szerelemből.“  (Polka française) férfikar zongorakisérettel Strauss Ede. 4. Nép dalok, férfikarra (tenor solóval) átírta Horváth Ákos. Az estén a pártoló tagok csupán szo- íosan vett családjaikkal jelenhetnek meg. Az egyesületen kívül állók — 2 korona belépési dij mellett — ezúttal kivételképpen szintén részt vehetnek az estén, ha őket akár pártoló, akár működő tag bevezeti. A kik az egyesület pártoló tagjai sorába felvétetni akarnak, ezen szándékukat a dalárda választmányának, vagy működő tagjai egyikének tudomására hozni szíveskedjenek. Az estén ifjú Korodi zenekara játszik. Kezdete esti 8 órakor.— ( A  s z e g é n y e k  f i g y e lm é b e .)  Afőkapitány a népkonyhái élelmezésre vonatkozólag a következő hirdetményt bocsájtotta ki: wA város szegényei nyomorának enyhítésében áldásosán fáradozó „Pécsi Jótékony Noegylet* igen tisztelt választmányának határozata alapján közhírré teszem, hogy : I.) A jövőben csak azok részesülhetnek a pécsi jótékony nőegylet vezetése aiatt álló népkonyhánál naponkint délelőtti 11 órakor élelmezésben, kik 
hatósági bizonyítvány nyal igazolják teljes sze - 
génységüket, munkaképtelenségüket, illetve a népkonyha nyújtotta ételekre való ráutaltságukat ; a munkaképtelenséget igazoló hatósági orvosi bizonyitvány kiállítása Dr. Ludvigh Ferenc és Dr. Tolnai Viimos kerületi es tb. lő orvos uraknál, a szegénységi bizonyítvány kiállítása pedig Drasenovich Jenő rendörfo- galmazó urnái kérelmezendő. II.) A tentisztelt nőegylet a jövőben csakis orvosi bizonyítvány- 
nyal beigazolt betegség vagy tehetetlenség ese 
tén és csakis az orvosi bizonyítványban előirt időre engedélyezi a népkonyha által nyújtott ételeknek a személyes megjelenésben betegség vagy más fogyatkozás miatt gátolt egyének részére mások által való hazavitelét. Va- szary Gyula s. k. rfőkapitány. «— ( J e l e n t é i  a  v ia r ö l .)  A TeLtyeforrás vízszolgáltató képessége : folyó hó 10-én reggel 6 órakor a tettyei víztartóban 1000; az elientartóban 1010 kbm. viz volt ; a noz* zafolyás 24 óra alatt 1300 köbméter.— ( K in e v e z é s .)  Zalavármegye főispánja Maiéter László dr., pécsi ügyvédjelöltet Zalavármegye árvaszékéhez ideiglenes minőségben jegyzővé nevezte ki.— ( E g y h á z m e g y e i  h ir .)  A pécsi megyéspüspök Éber Géza szabadságolt segédlelkészt 0  aszba nevezte ki segedlelkésznek.— ( A  s ik ló s i  t á r s a s k ö r )  tisztújító közgyűlésének eredménye a következő. Elnök : Kregczy Oltó dr. Igazgató: Tarnóczy Lajos. Pénzlárnok : Márkus Miksa dr. Könyvtárnok : Neupauer János. Ügyész : Kohn Lajos. Jegyző : Révész Oszkár. Választmányi tagok : Krasznay Mihály, Pakuszi Gyula, Rédei Károly, Sági Ernő dr., Schwarcz Ottó, Troli Ferenc dr., Tolnay Géza dr., Vissy Pál. Varga Vitus, Varga Gyula dr., Weisz Lajos.— ( E lő lé p t e t é s .)  Szalay Dezső kir. főmérnök, a pécsi XIV. kerületi kir. kultúrmérnöki hivatal vezetője, a műszaki tanácsosi címet és jelleget kapta.

— (A  fegyelm i válasam ány  
ülése.) A város fegyelmi választmánya folyó hó tizenötödikén (szerdán) délelőtt 11 órakor ülést tart. Az ülésen több apróbb fegyelmi ügyet fognak tárgyalni.

— (Összeesett aa ntoán.) Rácz Anna, haivankótéveá öreg asszony, beteges- kedvén, tegnap délután elindult hazulról, hogy majd a közkórházba felvéteti magát. Azonban

az utcán összeesett s a rendőrség hordágyon szállíttatta be a kórházba, hol most ápolás alatt van.— (Jogász-bál) A holnap (szombaton) este a Nemzeti-Kaszinóban tartandó jo gász bálra jegyek holnap délelőtt 9 órától félegyig és délután 2 órától 6 óráig lesznek válthatók a Hajó-szálloda I. emeleti 3. számú szobájában ; este pedig a Nemzeti Kaszinóban a pénztárnál félnyolc órakor lesznek kaphatók a belépti jegyek.— (A  pálinka.) Tegnap az esteli órákban az Irgalmasok- utcáján egy fiatal gyerek dülöngött részegen s elesvén, ott maradt az aszfalt közepén. A szerencsétlent a pálinka verte le a lábáról, melyet alig tizenegyéves gyerek léttére úgy szeret már, hogy az alkoholizmus tünetei mutatkoznak rajta. A rendőrség szedette tel az utcáról s beszállittatta hordágyon a közkórházba.— (Gazdasági tndósitó.) A föld- mivelésügyi miniszter itj. Páhok Béla, kapos- szekcsői lakost, megyénk hegyháti járására nézve a gazdasági tudósítói tiszttel megbízta.
— (N évm agyarosítások.) F rie d - 

mann Muki (E,de), pécsi iletőségü pancsovai lakos Ferencire — PoHák Jakab, kémesi Illetőségű s ugyanoltani lakos Pálhra változtatták vezetéknevüket.
— (A  vidéki építők érdekében.)A pécsi kereskedelmi és iparkamarához ma érkezett a kereskedelemügyi miniszter oly értelmű rendelete, hogy jövőre a tárcája körében előforduló vidéki állami építkezések ter- vezével és művezetésével megbízandó építész szerződésébe mindenkor felvétessék egy újabb kötelezettség. E szerint a művezető építész az építkezési munkának versenytárgyalásra bocsátása aikalmaval a terveknek és költségkivonatoknak egy másolati példányát, a vállalkozók részéről leendő belekinthetés végett, megküldeni tartozik azon vidéki államépitészeti hivatalnak, melynek területén az építkezés kivitelre kerül.— (G yanú elő l a halálba.) Du-bic György, dunaföldvári fiatal legény több társával mulatott egy vendéglőben A mulatság közben úgy látszik, sokszor néztek az üveg fenekére, mert közülük egyik másik elázott, a sárga földre került* Midőn fejükből a mámor eloszlott, egyik mulató észrevette, hogy zsebéből 3 forint eltűnt. A lopást a csendőrségen bejelentette azzal, hogy azt más nem követhette el, mint mulató pajtása, Dubic György. A csendőrség Dubic Györgyöt előállította, de hogy, hogynem, sikerült neki a községházáról megszöknie. Több napi bujdo- sás után hazament s anyja házánál agyonlőtte magát. A kik ismerték, azt állítják, hogy ártatlanul gyanúsították lopással.
—  (A s  időjárás és a b olygók )A mostani különös időjárást a csillagjáráshoz értő emberek a planétáknak rendkívüli és igen ritkán látható állására vezetik vissza. A csillagos égbolton ugyanis december végén, Vénus bolygó kivételével, naprendszerünk valamennyi előkelő bolygója majdnem egyenes vonalban sorakozik egymás mellé és pedig úgy, hogy az égbolt egyik telén : a nap, a hold és Neptun áll, a másik felén: Mercur, Mars, Jupiter, Saturnus és Uranu3. Az apróbb bolygókkal együtt az egyik felén 18, a másik felén 415 földtömeg úszik a légürben. És mégis furcsa ugyebár, hogy egyik sem esik a fejünkre ?
— (F elsőit betörő.) Szili András dunaföldvári lakos Czintula József házánál a konyhába betört, hogy onnét egyet-mást elemeljen. Terve azonban nem sikerült, mert a fellármázott szomszédok tetten érve a községházára kísérték.
— (N yom tatott oim sés a leve- 

leaőlapokon.) A hivatalos lap rendeletet publikál, amely a kereskedőket, egyesületeket s azokat érdekli első sorban, akiknek levelezésük végzésére nyomtatott cimcédulá-



1902. január 11. P É C S I  F I G Y E L Ő 3juk van. A kereskedelmi minisztérium rendeleté értelmében a fölragasztott cimcMulával postára adott levelezőlapot belföldi, valamint Ausztriával és a megszállott tartományokkal ▼aló forgalomban akadálytalanul kézbesítik. A kézbesítésnek két föltétele van. Az egyik az, hogy a cimcédulát egész terjedelmében rá kell ragasztani a levelezőlap cimoldalára, a másik, hogy a cédula mellett a hivatalos szolgálati megjegyzésekre és bélyegzőre elegendő hely legyen.
— (Ö ngyilkossági kísérlet.) Anapokban történt Majos községben, hogy ott 

Deák János elzüllött, iszákos magyar-egregyi csavargót lopáson kapták. Midőn a megkárosított üldözőbe vette a tolvajt, az elővette a borotváját és azzal öngyilkossági szándékból nyakát elvágta. Deák János sebét bekötözték és Szegzárdra vitték az ügyészség fogházába.— (Súlyos gyanú.) Gyilkosság gyanúja terheli Deckert Konrád, kalaznói lakost, a ki megölte nagybátyját, mivel azt neki kellett eltartania. Ezen súlyos gyanú miatt már egyszer Deckert fogságba került, melyből azonban szabadon bocsátották, mivel a tettét konokul tagadta. Most ismét letartóztatták a csendőrök Deckert Konrádot és bevitték a szegzárdi kir. törvényszék fogházába.—  (Som ogy várm egye) közigazgatási bizottságának Tallián  Béla főispán elnöklésével tartott ülésében az albizottságokat újjáalakították. A szakjelentéseket tudomásul vették A pónztigyigazgatóság jelentése szerint december ben 216 352 korona egyenesadót fizettek, 11.390 korouával kevesebbet ajmult év hasonló időszakával szemben. A fegyelmi választmány 
É h n  Sándor főszolgabírót 300 korona, Kecskés Ernő, Qyulay István, Varga Lajos tanítókat 100—100 korona pénzbírságban marasztalta el fegyelmi vétség miatt.— (E lsü lt forgópisztoly.) Duhajkodó legény hírében áll Udvariban Metzker Ádám, odavaló lakos, a ki hencegésének ala posan megadta az árát. Ugyanis mindig büszkén verte barátai előtt a mellét, hogy őnála ügyesebb fegyverforgató ember egy sincs a faluban. És hogy ügyességét bemutassa, forgatni kezdte a revolvert, mely oly szerencsétlenül sült el, hogy a golyó mutató ujját leszakította. A seb oly veszeiyes, hogy Melz- ker karját le kell vágni, hogy életét igy mag- nnent hessék.—  (K ülönös fogadás.) Vígan mulatott a napokban Agárdon egy disznókupec és két elöljáró, akik egyúttal nászok is. Mu • latság közben a kupec fogadást ajánlott fel, bogy ő 6 liter borért átugorja a község halárában folydogáló Bari árkot. Az egyik elöljáró, hogy még jobban tüzelje a vállalkozó kupecet, kijelentette, hogy ő a 6 liter bort “ ég egygyel meg Í9 toldja, ha nemcsak át —  hanem bele is ugrik a vízbe. A kupec csakhamar állta a fogadást és két tanúval kiment a Bari árokhoz, a hol ruhátlanra vetkezve, csakugyan beleugrott a hideg vízbe, melyből azonban úgy kellett kihúzni, mert különben ott veszett volna.

— (M it m ond a kalendárium ?)Naptárt mindenki tart, de csak kevesen böngészik át a kalendáriumi részt benne. Pedig elég érdekes. íme: Szerdával kezdődik és szerdával végződik az uj esztendő. Háromszáz- hatvanöt napja van tehát, ebből hatvanhat ünnep és vasárnap, azért mert csak két ünnep esik vasárnapra: Gyertyaszentelő Boldogasszony, meg Péter és Pál napja. Négy ünnepnap esik részben hétfőre részben szombatra s igy több kettős ünnep lesz a szokottnál. A farsang azonban nagyon rövid ideig tart. Vizkereszt napjától, január 6 tói húshagyó keddig, vagyis február 11-ig, mindössze 36 napig. A táncmulatságok rendezői tehát ugyancsak rászorulnak majd a böjtre. Az uj évben három napfogyatkozás és két holdfogyatkozás lesz, körülbelül kótszerannyi,mint tavaly volt. Ebből nálunk látható április 22-én a teljes holdfogyatkozás,

mely este hat órakor kezdődik továbbá az október 17 iki teljes holdfogyatkozás, mely egynegyed hat óra tájban kezdődik és végül az október 31-iki részleges napfogyatkozás, mely reggel félnyolc órakor kezdődik és több mint egy óráig tart. Az uralkodó bolygó a Szaturnusz, a Jupiter után a bolygórendszer leghatal masabb tagja.
— (Bizottsági ülés.) A város regálé-bizottsága ma délután 3 órakor Majorossy Imre polgármester elnöklete alatt ülést tartott. Az ülésen a havonta szokásos beszámolást tartották meg s kisebb ügyeket tárgyaltak le.
— (Novem beri házasságok.) Am. kir. központi statisztikai hivatal »Havi Közlem ényeinek legújabb füzete szerint november havában a magyar birodalomban 33,104 házasságot kötöttek, a mely szám- bői Horvát-Szlavonországokra 7408 házasság esik. Csupán a magyar anyaországban kötött 25,696 házasságot véve szemügyre, első sorbin konstatálhatjuk, hogy az 1901. évi november hónapja valamivel kedvezőtlenebb- volt a házasságkötésekre, mint az 1900. év ugyané hónapja, a mely 26,151 párt egyesített. A 25,696 házasságkötésből aránylago- san a legnagyobb rész a Duna Tisza közére esik, a legkisebb a Tiszáninnenre. Magyar- országon novemberben 2366 vegyes házasságot kötöttek. A keresziény-zsiió házasságok száma 29, mely számból 11 esetben keresztény vőlegény vett el z3idóleányt. 18 esetben pedig keresztény leány lépett zsidó vőlegénynyel hazassagra.
— (A  siklósi iparosítják) önképző egylete 1902. év január hó 18 án szombaton, a » Pelikán* vendéglő dísztermében az egylet könyvtára javára zártkörű táncvigalmat rendez. A  zenét Korody Nándor jólszervezett zenekara szolgáltatja.
— (V ert esüst dísztárgyak és 

iparm űvészeti áruk) ritka műizlésü dísztárgyak és rendkívül pontosan járó bámulatos finom és praecisen jaró órák láthatók Schőnwald Imre raüórás és ékszerész kirakatában és üzletében. — Igazán el lehet ezen tárgyakra mondani, hogy az ötvös müvessóg 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, ebből a szép és hazánkban oly népszerű fémből, különösen az ezüst, melynek az utóbbi időben beállt árhanyatlása nagyon raegkönyiti a beszerzést, gyönyörű valódi ezüst étszerkészletek, gyű mölcstartó állványok, gyertyatartok, szivarka- setták, kelyhek, kecses és nemes ízlésű 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 egeszen olcsok is, melyek szintén kifogástalan mmőségüek, 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 es az iparművészet iránt érdekkel bir, az tanul- januári füzete közli. A Magyar Szalon előfizetési ára félévre 10 korona.
— A  Szeczesszió sörözőben

m a, szom baton, Farkas Sándor aenekara játszik.

Művészet, irodalom.O  New-York szépe. Sairmay Olga tegnapra kigyógyult rekedtségéből s pompásan énekelte és játszotta Corát. Egyebekben az üres nézőtér előtt letolyt előadásról különösebb megjegyezni valóink nincsenek. A közönség alig mert tapsolni, félvén az üres ház

tól s csak M. Kapsosy Józsa kapott nyílt színen is tapsot és Mezey Andor, ki érzéssel énekelt pár szép énekszámot. A szereplők hol jókedvvel játszottak, (pár ismerősnek), hol pedig egészen elejtették szerepeiket, (mert hát kis közönség előtt kinek volna kedve valami nagyon törekedni ?) Még ha Szilágyi Aladárt és Kardos Andor füttyszólóját megdicsérjük, — végeztünk is ezzel az idén már nagyon lejátszott darabbal.0  A levélírás művészete. Fiatal leányoknak nagy örömük telik abban, ha érzésüket és gondolataikat egymással levélformában kicserélhetik. A szép levélírásnak titkát azonban nem egy könynyen lehet megtalálni. A hozzávaló utat egyengeti a Tutsek Anna szerkesztése mellet megjelenő, Magyar Lányok című szépirodalmi képes hetilap. Előfizetési ára negyedévre három korona és elő lehet fizetni a Magyar Lányok kiadóhivatalában Budapesten Andrassy-út 10. szám.O  A színház jövő heti műsora. Vasárnap d. u. 3 órakor kerül színre fél helyárakkal : Cigány báró operett, este rendes helyárakkal : Goldstein Számi, Hétfőn, Arany ember drama, Kedden, Citerás operett ; Szerdán, 
Garasos alispán népszínmű ; Csütörtökön, 
Svihákok, operett ; Pénteken, Kaméliás hölgy, drama es Szombaton, a Bo\ondy ez a kitűnő daljáték kerül színre.O  Ápold u gyökerét. Aki az ember életónec nemes iránit akir adni, kezdje meg az irányítást a gyökerénél. A magyar szülő pedig abban a szerencsés helyzetben van, hogy minden válogatás és gon dolkozás nélkül kezebe adhatja gyermekénei a mondott célra »Az En Ujságo n«-at, Posa Lajos gyennsk- lap át. — Évnegyeden unt nem kerül többe 2 koronánál. Előfizetések »Az £n Újságomé kiadóhivatalába külrendűk, ^Budapest, Andrássy-ut 10. sz. alá)

Törvénykezés.§ Ügyvédjelöltek változásai. A pécsi ügyvédi kamara közhírré teszi, hogy Hinka Miklós, pécsi ügyvédjelöltet a kaimra területéről távozása következtében törölte az ügyvédjelöltek .ajstromabol ; Kanzler Antal jogszigorlót, mint Steiner Lajos dr. szegzárdi ügyvédnél, Sallay György bírósági aljegyzőt pedig miut a siklósi járásbíróságnál alkalmazott ügyvédjelöltet bejegyezte a lajstromba ; továbbá, hogy Szűcs Zoltán ügyvédjelölt Péchy Karoly dr. dardai ügyvédtől Narancsik Karoly dr. dárdai ügy vedhez ; Konkoly Antal pedig 
Darázsy Ödön dr. siklósi ügy vedtől Sági Ernő dr. siklósi ügyvédhez ment at joggyakorlatra.§ Váratlan fordulat a kadarkút! ná- bob m illiós-hagyatékában. A lapokból jól ismert Nagy Marion télé milliós peres hagyatékban váratlan fordulat állott be ; dr. HajÓ3 Kalman oudspesti ügyvéd, mint ítju Nagy Ferenc jogi képviselője, ki az elhuuytnak öcs- cse, a pécsi káptalanból származó hiteles okiratokat kutatott tel, melyeknek értelmében a vagyon egy része, mint ajándékozott birtok, azon kikötéssel adatott át az elhaltnak, hogy az fiu-agi örökséget kell hogy képezzen. Most ezen az alapon, mintegy 30C0 hold földet követel a hagyatékból es keresetét e tárgyban be is adta, önnek következteben a Nagy Ákos elleni szenzációs bünpórt vezető ^rokonságnak a helyzete alaposan megváltozott. Ezen ügyben tegnap volt a pótfelvétel a pestvidóki törvényszéknél, a melynek kimenetele iránt nagy az érdeklődés.§ H ivatalszolgák öröme. A pécsi tkir. tábla elnöke Prantner János, szegzárdi kir. törvényszéki hivatalszolgát az 1-ső ; Dömötör Vince, paksi kir. járasbirósági hivatalszolgát pedig a II-ik fizetési fokozatba léptette elő

Laptui^jdonos SZAUTTER «USZTÀV Felelős szerkesztő 
PLBINUÍGEB FEREJIGSegédszerkesztő HONTHY ISTVÁN.
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I

A Rlchter-féle

Liniment. Caps, comp.
Horgony - Pain - Expo lier

egy régi kipróbált háziszer, a mely már több mint 33 ér óta megbízható bedörzsöléfifil alkalmaztatik koazvénynél. csnziál és ■eyhiiléstknél.Intés. Silányabb utánzatok miatt ■I. ■' bevásárláskor óvatosak legyünk és csakis eredeti üvegeket dobozokban a„Horgon)f,‘ védjogygyel és a..Richter" czégj egy zéssel fogadjunk el. — 80 f., 1 k. 40 f. és 2 k. árban a legtöbb gyógyszertárban kapható. Főraktár:Török  
Jó z s e f gyógyszerésznél 
Budapesten.
mester F Aú. is társa,

csáax. es kir. udyari szállítók. 
Rudolstodt

•  w  .• *  i m  w . - m m m r  \  -.

500 forintotfizetek annak, a ki a B a r t i l l a  fo g v iz é n e k  hasz
nálata mellett, üvegje 3 5  kr., valaha ismét fogfá
jást kap, vagy a szája bűzlik. (Csomagolásért külön 
10 kr.) B a r t i l l a - W in k le r  E d . W ie n , 19/1. Sommergasse 1. Kapható P é c s e t t  : (lelteit és 
G ra e ff Király-utcza 3. sz. — M o h á cs : Auber Vilmos gyógyszerész.Kérjünk határozottan mindenütt B a r t il la -  
féle fogvizet. (Hamisítványok feljelentői jó l  tijaz- t&tnak.)

Alulírott sa já t term ésű , tis z 
tán  k ezelt és különböző évbeli

fiaom fehér ó-boraitáruba bocsájtja (csak hot dókban) egy !akntól fölfelé a következő árakon : j
a s z ta li ó>bor 8 éves literje 2 5  k r . 
nehéz pecsenye-bor, ó „ 30 r j 
r iz l in g  ö reg, 15 éves r 50 r j. , . iúgyszintén : jkadarka, s itét siller uj igen kellemes ziü erős bor, literje 24 kr.

Mestrits Imre,Király utca 38.
14981. sz

i

Tlkv. 1901.
Árverési hirdetmény.A pécsi kir. törvényszék mint telekkönyvi hatóság közhírre teszi, hogy b a r anyamegyei 

községi és körjegyzők nyugdíj és segély alapja végrehajtató kérvénye folytán a végrehajtani árverés a nevezettnek özv hartos Józsefné  
szül Varga Zsófia baksai lakos végrehajtást szenvedő elleni 200 kor tőke, ér nék 1899. évi január 1 tó! járó 7% kamatai, ezek 7% késedelmi ka" atai, 14 kor 50 fill végrehajtói,

11 kor. 60 fill, jelenlegi és még felmerülendő költségekből álló követelésének kielégítése végett az 1881 60. t -ez. 144 §. alapján s a 146. § értelmében a pécsi kir. törvényszék és a szent-lőrinczi kir. járásbíróság területén levő 1. a baksai 136 sz betétben felvett I 1 — 10. górsz, ingatlanok és a 40/2320-ad rész erdő illetőség 4/6 od részére 268 kor. 67 fill. 2. a baksai 137. sz, betétben felvett I 1— 3. sorsz. ingatlanokra és azokon álló 70, 71. sz házakra 320 kor. 3. a baksai 256 sz. betétben lelvett I. 1 —4. sorsz. ingatlanokra a végr törv 156. § ához képest egészben 219 kor. 4. a baksai 259 sz. betétben felvett 1. 1 — 11 sorsz. ingatlanokra 576 kor. 5. az ugyanazon betétben felvet» II. 1— 3. sorsz. ingatlanokra 88 kor. 6. az ugyanazon betétben f  1. sorsz. 1068 hrsz. a. felvett ingatlanra 466 korona becsárban, mint kikiáltási árban elrendeltetvén, az i rvt rés foganatotitására határnapul 1902. 
évi március hó 15. napjának d. e 10 órája 
llnksa község házában kitűznie»!, a mikor is a n\ii'ái«san megtartandó árverésen a fent lekor olt ingatlanok a legtöbbet igerönek kikiáltási áron alul is eladatni fognak.Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan becsárának 10% át készpénzben, vagy az 1881 60, t. ez. 42 §-ában jelzett árfolyan ma' számított óvadekképesnek nyilvánított értékpapírokban a kiküldött kezeihez letenni, vagy az 1881. 60 t -ez. 170. § a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállítóit szabályszerű elismervényt átszolgáltatniPécsett, 1901. évi december hó 2•*. nap jan. a kir. törvényszék, mirt telekkönyvi hatóság

Kere e,kir. törvényszéki biro.
Pécsi kölcsönös segélyzö-egylet

- )Van ‘•zertresém a n. é közönség szives tudomására hozni, miként az előjegyzések a pécsi kölcsönös segélyzö- 
e gylst X X X V II. évtársulaténak törzsrészvényeire a mai rapjsl kezdetüket vettek s e ezélbó* az aláírási Ivek az intézethelyiségében a rtedes hivatali s óiák a att (vasárnapokat es ünnepnapokat kiveve d. e. 9 — 12 éréig kitéve vannak.Az ujunnen keletkező 1902 évi 37 évtar-uiat. épp úgy. mint a korábbi barminezho évtársulat : 6 évre terjed s igv az egy-egy résziéire n.egábspiti tt 1 korona betét 6 éven át fizetendő. A befizetések emez. uj evtársulatra 1902. évi január 2 án kezdődnek s a másuiik hét végéig azaz: 1 9 0 2 . övi január hó 11 -lg teljesíthetők anélkül, hogy az alapszabályokban megállapított késedelmi pótlekot ez egyheti n u as/tasért fizetni kellene. A törzsrászvónyek a 6  övi czik lu sra  egyszerre  is beflzethetök s ez esetben egy így löizsrészveny után — a 6 évre megjáró 312 komra helyett 2 7 6  korona fizetendő.Az előjegy/ alkalmával minden egyes aláirt törzsrészvény u'án 2 korona belratási dij lesz fizetve.Az aláírók t kinlet nélkül a jegyze't törzsrészvények számára, az intézet rendes tagjai részvényesei lesznek s ezért köztük — hat év letelte u ód — a rregleleiő kamat s az elért összes tiszta a nyeremény, a jegyzett törzsrészvények arányában telje- mértékben jut elosztásra

A „Pécsi kölc ös segélyzó egylet* tagjainak további rendelkezésig magán kötlevél váltó, kötvény, kézi és jel
zálog folyószámla kölcsönöknél nemkülönben a hatodik, vagyis utolsó évtársulat elölegkénti visszafizetésénél a rendes leszá
molási időig 6%-ot számit.

Továbbá tagjainak a kölcsöntőke és kamatok könnyebb visszafizetése céljából a hitelnyújtás újabb nemét honosítja 
nieg, 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 koronáiéi bármily magas összegig)s eme betéteket, rét des körülmények köpött ha kisebb összegekről szólnak, kívánatra, felmondás nélkül, nagyobb összegeket pedig 
a lehető legrövidebb felmondási idő igénybevételével fizeti vissza

s az ily takarék betétek után 4%  kam atot fizet.A beté ek utal kivetett 1 0 %  töke kamatadót a bstavö m egterhelése nélkül az Intézet maga fedezi.
A vidéken laké egyesületi tagok s ügyfelok által teljesítendő befizetések m egkönnyítése költségmentesi-

tése, valaii int a iés>ükre kiulahanvo/.andó ö--zegeknek eiőo\öa«n való m egküldje céljából a pécsi kölcsönös segélyző egyletnek glró  
szám lája ven ez osztrák-m agyar banknál eb chek-szám lája a m . k ir. posta takarékpénztárnál, mely uttbbi számlára szóló befizetési lapok tgvszeiü felkérésre, bárkinek is megküldve lesznek.

M indennem ű üzletközlésekre vonatkozó, vagy más eg)eb felvilágosítással az intézet vezérigazgatója mindenkor legnagyobb készséggel szolgál s ugyancsak nála, ihetve az intézet helyiségeiben, meyszt-rezhetök az egyesület alapszabályai Is, akár szeméhesen, akár levél utján kivágatnának.Knit a pécsi kötc-önös segélyző egylet 1901. évi november 28-án tartott igazgatósági üléséből.
K ÍN U L  JÓ ZS E F ,

i - - vezérigazgató.
i

*+*•04,+ * , Ml IU é •• »Nyomatott Taizs József könyvnyomdájában Pécsett, 1902




