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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

Szarkasztőség és 
kiadóhivatal tPecs, Maria utca 1. sz.

első emelet.

Kéziratotv i s s z a  n e m  a d u n k .
Hirdetések a legjutányosab- árban számíttatnak. Nyiltb tér sora 60 fillér.

Vármegyei közgyűlés.Pécs, 1902. január 13.Baranyayármegye törvényhatósági bizottsága ma tartotta évnegyedes rendes közgyűlését.Ez a közgyűlés több okból is lehetett volna látogatottabb és ünuepiesebb hangulatú, mint a milyen volt.Elsősorban azért, mert ez volt az első évnegyedes rendes közgyűlés, melyet a már felében újjáalakított képviselőtestülettel tartottak. S másodsorban azért, mert az uj tisztviselői kar is ezen a közgyűlésen szerepelt először ; az uj alispánul es főjegyzőtől le a szavazati joggal biró referens aljegyzőkig.De bát nem volt semmiféle választási harcra kilátás s igy bizony nem is valami nagy számban jelentek meg a bizottsági tagok. S  maga a közgyűlési tárgysorozat sem mutatott fel semmi érdekeset a hol nagyobb vita, vagy elvi kűzde em lett volna remélhető. Az uj alispánnak —  még tulajdonképen mint al- isp&ni helyettesnek — az évnegyedes jelentését minden hozzászólás nélkül vet ték tudomásul. Azután betöltötték pár megüresedett bizottsági helyet egyhangúlag. Kormányrendelet sem volt, a mi valami érdekeset tartalmazott volna. S azután névszerinti szavazással —  de azért egyhangúlag — határoztak a varmegyei pénzek pénzintézeti elhelyezése tárgyában.És itt mellőzték a sok tekintetben félremagyarázott megosztó rendszert s egy pénzintézetbe helyezték el az összes pénzt. A mi igy is vau jó l ;  mert v gy mind részesíteni kell az arra érdemes pénzintézeteket e bizalomban ; vagy csak egyet jelölni ki s nem egy mellett — mintegy lóggóskép, de a mit mások még protekciónak is nézhetnek —  még egy másikat is.A tárgysorozatban ezeken kivűl nem is fordult más elő. mint csupa községi ügy. Közöttük egy okozott nagyobb vitat, de ez az egész megye érdekeit is érintette. A Birján község terhére nyilváni- ! tott gyámpénztári tartozás leirása volt ez, melyet » méltányos sági* okokból indítva nyozott az alispán. Az igaz. hogy a

gyámpénztári tartalékalap ma már szintén a csőd előtt áll, mert alig van 2 0 — 25 ezer forintja s évi 10— 15 ezer forinttal kell a tisztviselők fizetéséhez is hozzájárulnia, — de azért mégis megszavazta a közgyűlés.Csak azután be ne teljesedjék mihamarabb, a mit Stajevtts János megjósolt, hogy majd a gyámpénztári tartalékalap kimerül s „méltányossági* okokból fel kell emelni a — pótadót.* I
9 A közgyűlés lefolyásáról tudósításunk a következő :Báró Fejérváry Imre dr. főispán 10 órakor megjelenvén a közgyűlési teremben, üdvözölte a bizottsági tagokat s a rendes közgyűlést megnyitotta s bejelentette, hogy F r i

gyes főherceg leányának M ária Krisztina  főhercegnőnek eljegyzése alkalmából a megye nevében az örömszülőket üdvözölte s erre F r i
gyes tőherceg meleghangú köszönőlevelet küldött. A köszönőlevél felolvasás után örvendetes tudomásul vétetett.Napirend előtt ki se kívánván szólni, következett az első tárgy.

a lis p á n  Je le n té s e .
Koszits Kamii alispán elsősorban Tormay Károly volt alispán nyugdíjazásáról ; a képviselő és törvényhatósági bizottsági, valamint a megyei tisztviselőválasztásokról emlékezik meg, majd igy folytatja :Áttérve jelentésem szokott keretébe, 

gazdasági viszonyainkat különösen kielégítőknek nem jelezhetem ; az évnegyedben uralgott abnormális időjárás jövő termés-kilátásainkat illetőleg nem a legjobb reményekre jogosít. Nagyobb elemi csapások és jelentéke
nyebb károk az évnegyed folyamán be nem jelentettek.A »Baranyamegyei gazdasági egyesülete- nek a vármegyei mezőgazdasági bizottsággal való egyesülése, illetve az ez érdemben alkotott alapszabályok és vármegyei szabályrendelet kormányhatósági jóváhagyást nyervén, az egyesülés ez év elejétől kezdődő batáiylyal megtörtént és a választott várm. mezőgazdasági bizottság működése az évnegyed végével megszűnvén, ezentúl ezen szakbizottság teendőit a gazd. egy. igazgató-választmánya teljesíti.

Folyóvizeink állása az egész évnegyedben rendes volt, az időjárás következtében pedig a hajózás állandóan folyt. A mohács-köl- kedi és a mohácsi margittaszigeti ármentesitő és belvíz-lecsapoló társulatok miniszteri biztosainak megbízatása lejárván, mindkét társulat élére miniszteri biztosul 2 évi időtartamra Német Lipót neveztetett ki.

Közbiztonsági viszonyaink és állapotaink általán véve kielégitők voltak ez évnegyedben ; jelentékenyebb mozgalom sehol sem észlelteiéit. Laskón egy csendőrőrs állíttatott föl, legközelebb pedig Komlón lesz egy őrs fölállítva. A beérkezett csendőrségi eseményjelentések különösebb fölemlíteni valót nem tartalmaznak.
Az egyletek száma 259 ; ujonan a siklósi járában 2 egylet keletkezett, megszűnt a siklósi járásban 1 egylet; az egyletek járásonként következőkép oszlanak meg : a pécsi já rásban 16, a baranyavári járásban 46, a siklósi járásban 46, a mohácsi járásban 72, a hegyháti járásban 27, a pécsvaradi járásban 32, a szentlőrioci járásban 19.
Uonositás az elmúlt évnegyedben nem történt ; az állampolgári kötelékből elbocsátást nyertek : rácsmecskei illetőségű Hock János és mekéoyesi illetőségű Hopp Koorád családjaikkal.
A  közegészség állapota az 1901 óv utolsó negyedében az előző évnegyedéhez hasonlóan, elég kedvevő volt. Az évszakkal jaró időjárás a légzőszervi bántalmakat tolta ismét előtérbe, sőt október hónapnak szokatlan nedvessége es hidege a fertőző kóroknak számát is egy időre kissé fölszöktette ; de ez csak múló jellegű volt, mert úgy a hagymáz, mely nyár óta a fertőző kóro aélón állott, mint a többi, a megszokott számok alá estek.. A baáni hagymáz- járvány mindazonáltal nem ért véget, mert bár december elején megszűnni látszott, december második felében azonban újabb bete- gedési esetek léptek föl, minek a közönség egy része által a hatósági óvintézkedésekkel szemben tanúsított közöny az oka.így dacára annak, hogy a közegészség a lezajlott év folytában egészben nem alakult kedvezőtlenül ; mégis a Baánbao uralgó hagy- máz-járvany az év második felén, mint egy fekete vonal, végighúzódott és egyszersmind oka annak is, hogy az évet járvanynyal kellett lezárni. Szerencse, hogy a nagyhadgyakorlatokat közvetlenül megelőző időben Pellérdea járványszerüleg föllépett hagymazbetegségek az erélyes hatósági intézkedésekre megszűntek. Trachoma az utolsó évnegyedben 3, az egész évben 23 lett bejelenve, veszett állatok általi marás a negyedben 15, az egész évben 61 jelentetett be. — Á megmart egyének, egyeseket kivéve, a budapesti Pasteur-intézetbe küldettek.Baranyavármegye állategészségügyi ál

lapota az 1901. év utolsó negyedében kevésbé kedvezőnek mondható, amennyiben a fertőző betegségek, különösen a lépfene és a veszettség nagyobb mértékben konstatáltatott, úgy, hogy a pécsi járás Szabolcs és Vasas községeiben a veszettség járványosán lépvén föl, kénytelen voltam a nevezett 2 község eb- állományanak kiirtása iránti rendelkezést jóváhagyni.
finom, pompás kivitelben, blousera ős egész öltözékekre, 
finom cheviotok , fla n e le k  a le g ú ja b b  d iv a t szét int

olcsó árban  kaphatók Továbbá
eglepő

a „Jíéka“ -l>oltban1 r g a l m a s o k  u t c a .
SjtjgJT L a p u n k  mai szám a 6 o ld a lra  terjed. 9*



P É C S I  F i G Y E L O
Az állandó állategészségügyi intézkedések, nevezete-en a hasznos háziállatok ősz szeirása, marhalevelügy, vásárterek, vágóhidak és vágatási lajstromok, valamint a gyep- mesteri telepek és dögterek kevés kivétellel rendben találtattak, ott pedig, a hol hiányok észleltettek, azok pótlására az illető hatóságok a kellő lépéseket haladéktalanul meg tették.A siklósi járás drávamenti részébe Hor- vát-Szlavonországból a fönnálló forgalmi korlátozások ellenére sertések és szarvasmarhák régibb idő óta tiltott utakon hozattak be és ezzel kapc-olatosan a marhalevél-kezelés körül is helytelenségek követtettek el. Ezek meg szüntetése és megtorlása céljából a ra. kir. töldrr.iveléstígyi miniszter ur ő nagyméltósága rendeletére a vizsgalat megejtésére egy központi tisztviselőt a tvh. m. m. kir. állatorvos kíséretében kü döttem ki, a kik a nevezett járás több községében megjelenvén, a vizsgálatot megtartottak s az ennek során felvett jegyzőkönyvek a m. kir. földmivelésügyi minisztériumhoz fölt erjesztettek.Az állategészségügyi szolgálat mikénti ellátását Trombitás Ignác szombathelyi m. kir. állategészségügyi fölügyelő ellenőrizte az év negyedben és az állatorvosokat kellő útbaigazítással ehátta

Törvényhatósági közutaink állapotát az évnegyed nedves időjárása kedvezőtlenül befolyásolta. A múlt évben előirt és kiszállított födanyag bizottságilag átvétetett. A folyamatban volt vörösmarthi csatorna-kövezés befe- jefezhető nem lévén, tavaszszal nyerend befejezést.A Tarcsa puszta—Szt.-Király— baksai útvonalnak a törvényhatósági közutak hálózatába valu fölvétele jóváhagyatott, mig a Szederkény—pecsvaradi útvonalnak ugyancsak a törvénv hatósági közutak sorába való fölvétele tárgyalás alatt all.
Ipar- és kereskedelmi ügyeket illetőleg különösebb esemenyek be nem jelentettek ; nagyobb ipari vagy gyári vállalatok nem létesültek.A kereskedelemügyi miniszter Berger Jerő  budapesti építésznek B • Monostorról Sely- lyére. úgy Horvath és Elversz társvállalkozóknak B. Monostorról Kiskőszegre vezető h. é. vasúti vonalakra nyert előmunkálati engedé lyet további 1 évre meghosszabbította.
A  vármegyei árvaház vezetéke és működése rendes es kielégítő ; az elrendelt vizsgalat csak ezen negyedben lesz megejthető. Egyes megüresedett fiú hely az évnegyed folyamán betöltetett, 2 üresedésbe jött leányhely betöltése pedig most eszközlendő.Végül a fegyelmi ügyeket illetőleg jelen tem hogy tisztviselő fegyelmi eljárás alatt nem áll.E jelentés minden hozzászólás nélkül tudomásul vétetvén,

választásokkövetkeztek. Ugyanis a közigazgatási bizott
ságban egy tagsági hely üresedett meg Or- 
seágh Lajos lemondásával.E tagsági hely szavazólapokkal történő szavazás utján lévén betöltendő, a főispán a szavazatszedő küldőt leég elnökévé dr. Kiss Emilt, tagjaivá dr. Madarász Istvánt és Szi- 
vér Istvánt kérte fel ; jegyzőül pedig Vadnai Jenő tb. főjegyzőt rendelte ki.A szavazás eredmenye lett, hogy 75 beadott szavazat közül 74 esett llinka  Lászlóra s igy ő választatott meg.

Az állandó választmányban egy hely üresedett meg Koszits Kamillnak alispánná választása következtében. E helyre a közgyűlés Stcnge Ferenc főjegyzőt választotta meg.
A z állandó biráló választmányban két bely lett üies az ali-pan és Madarász István dr., tb. főügyész lemondása folytán. E két helyre Stcnge Ferenc főjegyző és Hinka  László választattak meg.
A  jegyzői nyuydijválasztmányba megvá- lasztatott Stcnge Ferenc főjegyző.

A  lótenyésztési bizottság elnökévé megválasztatott id Jeszenszky Ferenc.
A  népnevelési bizottságba bezálasztat- tak : Gábel József, G ró f  János, Jankovits Gyula, Szűcs Dániel. Michl János és Darnai Gyula tanitók.A főispán bejelentette ezután, hogy Kaba János, közigazgatási gyakornokot tb. szolga bírónak kinevezte

N évszerinti szavazásutján döntöttek ezután a vármegye pénzkészletének a folyó évben való elhelyezésére pénzintézet kijelölése tárgyában.A névszerinti szavazással egyhangúlag — 77 szóval — a Pécsi Takarékpénztárban határozta a közgyűlés a megye összes pénzkészletéi elhelyezni.
A z állandó választm ányjelentéseit, melyek legtöbbnyire csak községi ügyekre vonatkoztak, minden hozzászólás nélkül, gyors egymásutánban elfogadta a közgyűlés. Ezek során jóváhagyta Német-Bóly és Viszló uj nagyközségek szervezési szabályrendeleteit is. Nagyobb vitát csak a Birján  község terhére nyilvántartott követelésnek a gyámpénztari tarta!ékalapnál való törlése iránt idézett elő. A tartalékalap úgyis gyengén áll, alig van 20—25 ezer íorint s méltányossági szempontból ily leírásokat nem lehet eszkö zölni. A közgyűlés ezután minden vita nélkül intézte el a hátralevő apróbb ügyeket s tizenkét órakor bevégződött.

Táncmu atságok
— Saját tudósítónktól. —Pécs, 1902. jan . 13.Fényesen, diadalmasan vonult be Karnevál herceg. Megkezdődött a farsang s lezajlott szombaton este a farsang egyik legszebb, legfényesebb bálja, a jogász bál is. Ezenkívül a Kath. Legényegylet is tartott táncestélyt a Nagy-Vigadóban s a hadastyá- tyánok a Scholz-sőrházban szintén báit rendeztek.Mindeme mulatságokról tudósításaink a következők :

A  jogádzbál Fiatalságunk, jogászaink sietlek, hogy a mint a fenséges Karnevál herceg bevonul, ök is vele együtt lépjenek a sima parkettes táncterembe. A mint beköszönt hozzácsaliakoznak, hogy aztán hűen, kitartással küzdjék vele végig a farsangot, annak kel- lemeit, gyönyöreit élvezzék s bizony megesik, annak rossz oldalait eltűrjék. Hanem olt is vannak jóban, rosszban egyaránt. Ott látni őket minden mulatságon s ha csak egyről is elmaradnának (már a hová tartoznak), bizony- bizony nagyon könnyen megesnék, hogy a leánysereg csak a toilettjét menne megmutatni a fényesen, pompásan díszített táncterembe. S azzal aztán zúgolódó fővel haza térhetne s otthon végig álmodhatná a bált, a melyből ébren nem volt része. Ezt láttuk az eddigi farsangokon. A hol a jogászok voltak, ott a szép nem sokat táncolt és jól mulatott. Csupa ábránddal, fajó szívvel (!) tértek haza. Hanem az idei első mulatság, hozzá jogászmulatság rossz jelt mutat. Ha ez igy történik a többi mulatságon is, akkor a farsang unalmas, kellemetlen lesz. Mert őszintén megvallva, kevés jogászt láttunk ott. Tudjuk hányat, de nem akarjuk a festék alá huzni azt a számot. Hisz a kik ott voltak, látták. Máskép a bál fényesen sikerült. A rendezőség a díszítés körül nagy buzgalmat fejtett ki. A terem keleti oldalán állott a bálanya emelvénye. A szép, fiatal bálanya, ifj. Bráeay Kálmánná remek toilettében jelent a bálon, a mi még szebbé, még kedvesebbé tette. Tíz órakor érkezett meg. Lenn a lépcsőn a cigány fogadta, amint a terembe lépett, a katona banda a Rákóczy- indulóra zenditett rá. Nyomban utána meg is kezdődött a tánc, még pedig a mazurkával.

Azonban az igazi kezdet az a csárdás volt, a mit a Korodi banda húzott utána. Ezt a csárdást ez a kiváló ambiciózus cigányprímás a bálanya tiszteletére irta. Aztán folyt a tánc egész reggel félhat óráig. Az el9Ő négyest 60 pár táncolta. A kör táncokhoz a katonazene játszott, a csárdást a Korodi banda muzsikájára járták. Ropogós, fürge csárdások voltak, s a banda dicséretes szorgalommal játszott.Notabilitásaink közül ott voltak : báró 
Fejérváry Imre dr. főispán, Koszits Kamill, alispán, Majorossy Imre polgármester, Bohr dandárparancsnok, Füspök ezredes, Opris Péter postaigazgató.Tudósítónknak a jelenvolt hölgyek közül a következőket sikerült összeírni : asszonyok : báró Fejérváry Imréné, Szikorszky Tadéné, Duchon Ödönné (Szigetvár), özv. Blauhorn Mihályné, Nárayné (Pécsvárad), özv. Kutassy Ferencné, Matyasovsz*yné, Benyovszkvné (Sz. Lőrinc), Putzer Antalné, özv. Grünhuth Ignácnó, Piatsek Gyuláné, Eiser Dóciné, özv. Hollósi Adolfné, Berecz Ferencné, özv. Lechner Antalné, Pachnerné, Horváth Antalné, Böhm Jenöné, dr. Müller Jánosné, Engel Gyuláné, Götz Gyuláné, Sztraka Ferencné, Trixler Károlyné, Kerese Kálmánné (Sásd), Breining Péterné, Reinfeld Imréné, Mestrits Jenőné, özv. Simon Jánosné, Harnu- Ivák Dazsőné (Darócihalma puszta.) Csathó Gyuláné (Villány), Bocz Lajosné stb. stb.

Leányok : Eckensberger Margit (Kaposvár), Bócz Böske, Csathó Riza (Villány) Breining Olga, Kerese Böske (Sásd), Trixler nőv., Radócsay Mariska, Reinfeld Terka Hamulyák Böske (Darócihalma puszta), Simon Lujzika, Kutassy Lucia. Kaltvasser Mariska, Duchon Mártha (Szigetvár), Breuer Erzsi (Mohács), Náray Mártha (Pécsvárad , Benyovszky Jolán, Blauhorn Margit, Sepper nőv. (Eszék). Putzer Margit, Grünhut Etti, Eisner Zsella, Hollósi Piroska, Mazaly Etelka, Lechner Paula,, Füspök Erzsi, Pachner Anzsi, Horváth Margit, Bőhm Jolán, Götz Marianne, Straka Ella, Ehn Etti, Matyasovszky Teréz Mestrits Gizi stb. stb.
A  pécsi K ath . L egén yegyletszombat este tartotta első farsangi táncestélyét a Nagy Vigadóban. Bár nem tölt zsúfolásig meg minden helyiség, mégis a legszebb sikert ért el, a mennyiben az ügybuzgó rendezőség Korody Károly zenéje mellett kitünően mulattatta a jelen levő szép asszonyokat, lányokat, kiknek névsorát a kővetkezőkben adjuk :Asszonyok : Heizer Jánosné, Fejes Györgyné, Magyar Jánosné, Farkas Györgyné, Deli Mihályné, Kajdi Istvánné, Lichtblau Gusztávné, Kacer Gyuláné, Troll Istvánné, Kröbl Ferencné, Gárics Antalné, Sztipánovics Mátyásné, Hoztencski Mihályné, Mus Andrásné, özv. Kül- ner Jánosné, Pintér Mihályné, Heider Józsefné, Pataki Györgyné, Gler Józsetné. Stanclink Antalné, Lili Antalné, Schmiedt Jánosné, Reisz Józsefné, Heling Józsefné, Straher Józsefné, Kovács Józsetné.Leányok : Mendl Anna, Fejes Teruska, Fejes Mariska, Magyar Gucika, Farkas Mari, Deli Janka, Kajdi Anna, Fischer Mari, Block Annuska, Varga Marika. Troll Mariska, Cáiics Mariska, Sztipánovics Mariska, Hortencky Terka, Mus Erzsi, Külner Vilma, Pintér Terka,I cider Mariska, Pataki Ilona, Horváth Etel, Horváth Karolin, Gler Annuska, Stánclink Anna, Gil Sarolta, Schmidt Sárika, Reisz Ju liska, Ilgirg Mariska, Sztrásser Angella, K ovács Károlin.A bálon felül fizettek : Igaz Béla dr. 4 kor., Glatt Ignác 10, Döbrössy Alajos 2, Hanny Ferenc, 2, Csernovszky Ferenc 2, Mayer György 2, Pataky Lucidus 4, Gadó A. 1, Fleischer János 60 fill., Sziebert Nándor 2 kor., ifj. Angszter 10 kor., Fehér főtisz. 4., Körmendy K. 4, Virágh F 6, Vajdics Gyula 2, Komócsy István 2, Gyömörey Zsigmond 2, Cselenkó Gábor 2, Weindorfer János 4 kor. és Dollinger A. 40 fill.
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A z első pécsi katona-hadastyán  

betegsegélyző egylet a Scholz (éle sör csarnokban tartotta táncmulatságát, mely szintén a jól sikerültek közé sorozható.A rendezőség fényes diszegyenruhában öltözve fogadta az érkező vendégeket. A négyest harminc pár táncolta.A megjelent hölgyek névsorát igy sikerült följegyeznünk :Asszonyok : Siper Antalné, I. Kiesi Já- nosné, Hoss Györgyné, Jó ra  Gáborné, Svatc- velden Erzsi, Hartman Károlyné, Konrád Gyu- láné, Trunke Istvánné, Mikó Józsefné, Mimen Béláué, Prohen Boldizsárné, Gölönci Janóm é, Ritzl Jánosné.Leányok : Sipert Mariska, Agárt, Vermuth Veis, Lehr Maris, Szilig Juliska, Jona Zsófia, Svarcvelden Nelli, Trunkó Erzsi, Balogh Erzsi (N. Kanizsa), Bogyai Maris, Gölöncsér Rózsika.Felülfizettek : Lengyel János 40 fill, Muska Antal 2. Mikolits Kálmán 1, Mikó Jó zsef 1, Steiger Mátyás 1 kor., Hoffm; nn Jó zsef 1 20 fill., Sipek Mária 3, Ritzl János 1, Hitzl Jánosné 1, Szélig. Juliska 1, Gráf György 1, Weindorfer János 5, Oberitter József 2, Szigethy Ede 2, Doiiinger András 1, Siller Ferenc 1, Braun József 1, Majorossy Imre 6, Siffer Ferenc 2, Vagner Ede 1, N. N 2, Schneider János 1, lúd Ltván 2, Maurer Béla 1 korona.
Theauzsonna. Azon egyesületek között, a melyek a szegénvek érdekében, a nyomor enyhítésére működnek, bizonyára az első helyet foglalja el a pécsi jótékony nőegylet. Alig hihető, hogy volna még valahol olyan tevékeny egyesület, a mely olyan nagy kitartással karolta volna (öl a szegények segélyezését, mint ez a nőegylet Minden lehetőt elkövet, emkhogy az ínségesekéit segítsen. Tegnap ismét theauzsonnát r* ndezett. a melyen annyian voltak, hogy még soha olyan nagy számban nem jöttek össze. Alig fértek el. Zsúfolva volt az egész helyiség. A tegnapi ismét progiammal volt összekötve. Elsőnek Vágó Béia színtársulatunk kedvence, egy komikus költeményt szavalt óriási hatás sál. Utána Kopp  lima cimba'om játékában gyönyörködött a közönség. A zeneszámot nagy tapsvihar jutalmazta. Majd »Jákob álma» cimü életképet mutatlak be, a melyben iübb angyal vett részt. A műsor után tánc volt, a melyhez a közkedvelt ifj. Kóródi Gyula bandája húzta a talp ala valót. Egész éjfélig tartott a tánc.

nak, mert az uj katonai évvel megint csak a főmunka az újoncok felé irányul. A ki nem lett altiszt, az az ujonckiképzés után söpii a kaszárnya udvarát, dolgozik a műhelyekben, unatkozik, mint „ordonánc*, vagy más nem egészen katonai alkalmazásban, de tanulni bizony már sokkal többet nem log, legfeljebb azt számlálja, hogy még hány »kis« nap van a szabadságolásig.Hogy tehát ezeket bármikor ne lehetne rövid 2 -  3 hétre szabadságolni, azt nem hiszsztik, — kiképzésük biztosan nem szenved az által; hogy a fegyeWn lazulna, ezt nem is szabad mondani, szomorú volna és gyenge kiképzésről tanúskodnék, ha három hét alatt az a katona a fegyelem fogalmát elfelejtené 1 Mi lesz aztán háború esetén, midőn 4 — 8 év után vonul be a tartalékos és viszik az ellenség elé? Akkor meglesz a fegyelem, ha három hó' alatt egy tényleges katonánál meg fog lazulni ! ? ! Katonai szempontból sem- miléle jogosult ellenvetést nem tehetnek az aratási időre való szabadságolás ellen, főleg a gyalogságnál nem.
Ügyes rendelkezés volt e, hogy a 8. és 9. hadtestnél tették meg a kísérletet ? Miért nem például a 4 (budapesti) és 7 (temesvári) hadtesteknél ? Mert ezeknél be bizonyulna, hogy gazdasági szempontból nagy haszonnal járná a szabadságolás, míg katoná- éknak semmit sem ártana.

H í r e k .

Katonák aratási szabadságolása.Pécs, 1902. jan. IS .Egy német napilap néhány nap előtt erősen bizonyítgatta, hogy milyen ártalmas katonai szempontból és mily felesleges gazdaságilag a katonáknak 2— 3 heti szabadságolása az aratás idején, a mit a múlt évben a 8. éa 9. (csehországi) hadtestek területén megejtett kísérletek a legfényesebben beiga zoltak.Hogy katonai intéző körökben nem kedves a szabadságolási eszme, azt hiszszük ; ők legszivesebnen három éven át még a kaszárnyából sem eresztenék ki a legénysé get. Mire is kell az a három szolgálati év ? Oly borzasztó nehéz az a kiképzés és tényleg ki is lesz használva a megjelölt idő ? Az újonc nyolc hétig, vagy az uj gyalogsági gyakorlati szabályzat szerint, szükség esetén hosszabb ideig is, élvezi az első katonai kiképzést. Ez alapos es nehez munkaidő, — mely alatt egyszersmind el is dói, hogy kiből lehet altiszt és ki marad három évig közember. Ez előbbiek külön iskolába kerülnek, tanulnak erősen németül, lesz belőlük félév múlva örvezelö és az őszi szabadságolás után altiszt. Tehat egy év alatt a kiképzésük úgyszólván be van fejezve és újat ök a további két év alatt bizony alig tanul

Pécs, 1902. jan. 18.
M unka nélkül.Egyik vidéki lap írja : Ma az ingyen kenyérkiosztásnál a szegények zúgolódtak, hogy a kenyér száraz éi kemény. A kenyérkiosztó bizottság gondoskodni fog, hogy 

a hiányt megszüntesse.— Első nap. —I. Munkanélküli : Hm ! Nekem úgy tét szik, hogy a kenyér ma nem elég puha ! (Úgy van I Igaz !)II. Munkanélküli: Sülellen és barna! Fűre-a ! Hát igy kell tartani a szegény munkanélküli1. H í már e-sk kenyemt adnak, hát legyen az tehér és puha. mint a kahes ! (Általános helyeslés)Knn\ét kiosztó bizottság elnöke: Bocsá
m vnat, uraim! A kenyérkiosztó bizottság kötelességének tartja ezután gondoskodni arról hogy a kenyér mindig puha és fehér legyen, mint a kalács.— Második nap. —I. Munkanélküli : Száraz kenyér ! Az ember meggebed, ha mindig száraz kenderrel gyúrja a gyomrát! (Igaz!)II. munkanélküli : Nem kívánunk fácán , í-őt kappanpecsenyét sem, de egy darab sza Ionná csak dukálna. (Nagy tetszés)Kenyérkiosztó bizottság elnöke: Tisztelt nyomorultak és munkanélküli éhezők ! A bi zottság meghatva veszi tudomásul jogos kíván ságaikat és gondoskodni f g egy kis szalonnáról is. — Harmadik nap. —I. Munkanélküli: Szalonna, kenyér! Bár- mint vegyük is a dolgot, bizony gyenge koszt. Olykor egy kis meleg pecsenyét is adhatnának. Végre is, ha mi nem volnánk, megsüthetnék a jótékonyságukat. Hat becsüljenek többre valamicskével! (Úgy van! Úgy van!)II. Munkanélküli : Azt mondom én is, hogy »ugy van !«, de hozzáteszem, hogy egy kis borocskát csak juttassanak, mert ha a zsíros pecsenyétől csömört kapunk, az ő lel kükön szarad. Még mi gemlitem, hogy a fekete kávét is elfogadjuk a bor után, — ámbár e helyeit a többség egy pár szivart hajlandóbb elfüstölni 1 (Hosszantartó zajos tetszés.)Kenyérkiosztó bizottság elnöke : Éide- mes uraim és hölgyeim ! A bizottság nevében

örömmel jelentem, hogy kívánságukat boldog könyhullatások közt teljesítjük és kéjmámorban úszva élvezzük az éhínség csillapulását.— Negyedik nap. —I. Munkanélküli : (Jóllakva, rágyújt egy havannára és poharat emel) Éljen az éhség I Éljen a nyomor ! Hahaha IMunkanélküliek: Bravó! híjén 1II. Munkanélküli ( táncolva) . Furcsa bizony 1 Hogy még re is mulassunk?! (Frenetikus lelkesedés és taps )Kenyérosztó bizottság elnöke : Mélyen tisztelt jóllakott éhezők ! Indítványukat megfelelő lelkesedéssel terjesztem a bizottság elé s most engedjék meg, hogy örömhírrel szolgáljak. Akadt munka az önök számára. (Mozgás.) Favágás, esetleg ha szükség lesz, hóta- Paritás vagy sárkaparás és ha úgy tetszik . . .  (Zajos ellentmondás).I. Munkanélküli: Bocsánat, ez visszaélés munkanélküliségünk állapotával !II. Munkanélküli : Engedelmet kérek, azt hiszem, hogy mindaddig, míg nem kérjük, nem áli jogában a kenyérosztó bizottságnak ilyesmit ajánlani. Különben is c-ak arra vállalkozunk. hogy teljes ellátásért es külön na- pidijert megtanítjuk az urakat lat vágni! Ennél többel nem tehetünk. (Hosszas dörgő helyeslés es éijenzés.)Kenyerosztó bizottság elnöke : Köszöuőro ezt is, uraim, a nemzet nevében !
N a p ir e n d  1902. ja n n á r  14-én.

N a p ta r  : kedd, jan. 4 — Hóm. katb.. Hi- lúr. -  ProL : Bódog. — üörög-kel. (19.2. jan. 1.) Újév. Zsidó : isebafh 6. — Nnp kél 7 óra 30 perckor; nyugszik 4 óra 17 perckor Hold kél 9 óra 26 perckor reggel; nyugszik 9 óra 42 perckor este.Itiu jelse*. A központi meteorológiai intézet j>i tése szerint : hideg idő, éjjeli agy, délen csapadék várható.K ö sig a a g a tá s i b isettaág ülése a vármegyeházán d. e. 9 órakor.Sainháa : »Svihákok«, operett.
9

— (Jegyzői kar tisztelgése.)Baranyavarmegye községi < « körjegyzői kara ma délelőtt testu.eineg tisztelgett Kuszits K úiüiII alispánnál. A jegyzői kart a jegyzők egyletének elnöke, Sebestyén Adam vezete.
— (A ,.P écsi H ath. K ör nek),au. ho 22 én (szerdán) tartandó tancesiélyere mar kibccsájlutlak a meghívókat. Az estélyen Csak a kor tagjai, ezeknek legközelebbi hozzá- taituzói s külön meghívott vendégek vehetnek reszt Kezdete */, 9-kor.— (E gyleti közgyűlés.) A „Pécsi Kath. Kor 4 jat.uar hu 26 án délután 4 órakor tartja rendes évi közgyűlését, A közgyűlés rendje: 1. Elnöki megnyitó. 2. A múlt közgyűlés jegyzőkönyvének tudomásul vétele. 3. Alelnöki jelemé.-. 4. A pénztáros jeientese. 5. A számvizsgáló bizottság jelentése. 6 A könyvtáros jelentése. 7. Indítványok, melyeket legalább 8 nappal a közgyűlés elölt írásban a választmányhoz beküldőitek. 8. Tiszlújitas.

Jelen te a  a v tarol.) A Tett y e lonas vizszolgaitato képessége : folyó hó 12-én teggel 6 órakor a teuyci víztartóban 1000; az eheniartoban 1000 kinn. viz volt; a roz Zd'o.yas 24 óra aati 1250 köbméter. Folyó hó 13 au reggel 6 órakor a tettyei víztartó ban 1000 kbrn ; az ellentartóban 1250 kbm. víz volt; a hozzáfolyas 24 óra alatt 123j köbméter.— ( H e l y r e i g a z i t a s .)  A mull hétfőn tartott Hadastyan egyleti közgyűlésről szóló tudósításunkban tévesen irtuk, hogy az egylet Kötelek*.bői 94 tag töröltetett, mert cs tk 12 tug volt töriesre előjegyezve, azonban ezek ből is kettő megmaradván, a tagok szama a t. évben csak tízzel apadt.— (Vasúti balesetek.) Ma délelőtt az üszög-szabolcsbányai vonalon az egyik bányavonat egy körülbelül 60 — 70 evesnek látszó paiasztasszonyt, — ki a vágányok közt
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ment, — elütött. A mozdonyvezető a mint észrevette, lögtön figyelmeztető jelt adott a gőzsippal, majd kiabálni keztek utána, de a szerencse tien, a ki különben igen gyámoltalan teremtés — nem hallotta a mozdony füttyöt és kiabálást. Fékezni meg nem tudott a mozdonyvezető, mert nagy teherrel és lejtőnek ment. A szerencsétlen asszonyt teljes erővel e.iökte a mozdony, úgy hogy lehetetlenül vergődött a földön. Ma délben pályakocsin hoztak be Pécs állomara, innen pedig a kórházba s.álli tották hoidagyon. Csupa vér volt, teljesen össze volt tőivé, c-ak üldögélt a hordágyon, lefeküdni nem akart. Személy azonosságai meg állapítani nem lehet, meri az ijedségtől beszelni nem tudott, csak bambán nézett, ha kérdést inióztek hozzája. Ugyancsak tegnapelőtt Vinkovcéu egy váltóőr íeleségenek, ki férjenek ebédet vitt a pályaudvarra, a beha- lado tehervonat két lábát levágta. Mindkét esetben a vizsgálat tolyik.— ( E l t ű n t  d iá k .)  Krausz  József, pécsi 11 dik osztályi reáliskolái tanrno ilju mar hetek eleit nyomtalanul eltűnt. Úgy latszik, nem épen a legjobb értesítőt kapta s ezzel nem meit szüleihez hazamenni, kik most kétségbe vannak esve egyetlen hűk eltűnése mialt. A undőiségnel az esetet a kővetkezőkben jelentették be : Krausz József es Vogl Emilia pécsi lakosoktól bzaboíc-on születeti 
Krausz Józ ef 13 eves, 11-od csziá.yu reáliskolái lanulo Pécsről 1901 december 23-an szülei hazától nyomtalanul eltűnt ; Mohács fele veite útját; más verzió szerint Tata környékén latiáa 2 hét előtt. SzemeJvleírása : ter-

mmete zömök, alacsony ; atca kerek, szőke, haja szőke, szeme kék, néha gyuliaüasos, szemöldöke fekete ; különös ismertető jele : félénk magalartásu ; eltávozásakor hosszú kék kockás béléssel ellátott teiikabál, kék öltözet, barna harisnya és csizma volt lajta. Szüei Szabolcson jóravalo bányai, unkasok.— vA  Z s o l n a y  V i l m o s  g y a i a  n a k )  önkéntes tűzoltósága január 25 en, szombaton a Scholz-téle körcsarnok összes helyiségeiben zártkörű táncvigalmat rendez. A zenét saját jól szervezett zenekai a szolgáltatja. Be.épti-dij : személyt nkmt 1 korona, előre vu.iva 80 filler. Családjegy (3 személyre; 2 korona 40 fillér. Jegyek előre válthatók : Gyimólhy Gy. kereskedéseben, özv. Tauozné üohánytőzsdéjében Király u , Szigtthy E. ven deglősné. (soi ház) és a tűzoltó parancsnokság nai. Kezdete este 8 orakor. — Fe.üibzetesek köszönettel fogadtatnak és birlapnag nyugtázta inak.— ( S o k , edet» k is  l i b a  . . .) Egyfiatal buójelöltet kemény vallaius aia lopott valameiyik utóbbi pécsi muian-agon egy szép asszony. A gyanú alapos volt. A iekele liakk egyik ujjan apró tollú pihek itbérleliek ; nem lehetett megállapítani, hogy ball belépőről vagy legyezőről kerültek oda.— Mondja, hol szerezte maga ezeket ? — takgalta szigoiuan a biró n ama.A delikvens habozni kezdett.— Ezeket ? . . .  hat . . .  izé ! . . . Istenem . . . annyi édes, kis liba van ebben a teremben . . .A vádlottat bizonyitekuk hiánya miatt fölmentették, mire az löiebbezest jelentett be.— (M é b zá x  o s o k  és h e n t e s e k  v a  b a i  n a p i  m n n k a s i i i n e t o  ) A kereskedelmi miniszter egy eseibol kifolyóan kimondotta, hogy a mészáros és hentes-iparnál az aliatnak levagasa, illetőleg leszúrása a megengedett el- keszites fogalma alá esik es így munkaszüneti napon den 2 ig, illetőleg julius hónapban délelőtt 10 óráig állatok levágása, leszúrása meg van engedve, történjék az bárhol, tehát a vágóhídon is.— ( M e g t a l á l t a k  k é t  le g é n y t .)Több ni gyi yaiaüi ruhanc az utcán összeve rekedett tgymassai s e közben Ireute  Ferenc 
K lisét  Pétért úgy mellen szúrta, hogy ez súlyos sérülést szenvedve, most betegen lekszik

ágyában Treutz még Schweininger Györgyöt is megszurta, de ez csak könnyű sérülést szenvedett.( É j j e l i  t á m a d á s .)  Jaksics Józsetés Janos egyik éjjel 10— 11 közt hazaiele tartván Mohácson, Balatinác Antal és Gergeta Ma tyás Jaksics Jánost megtámadták, meg'eltek és ez által sú yos testi sértést okoztak rajta. A megtámadás és bántalmazás boszu következménye.
— (A „Pécsi Munkásliépző  

E gylet*) február hó 8-án (szombaton) a Scholz féle sörcsernok nagytermében álarcosbált rendez. Kezdete 8 órakor. Belfpti dij egy kor. A talp alávalót a Zsolnay-gyan tűzoltók zenekara szolgáltatja.
— (A Pécsi lakatosok vas- és 

fém m unkások) Mestrits Jenöné ui nő védnöksége alatt januar hó 18 án, a „V igad ó1 összes helyiségeiben, a helybeli néjikonyha javáia zártkörű tánczestélyt rendeznek. A ze net a pécsi cs. és kir 52. gyalogezred zenekara szolgáltatja. Kezdete esie 8 órakor. Belépti díj: Személy jegy előre váltva 1 korona 40 filler; este a pénztárnál 1 kor. 60 till.,— csalad-jegy (3 személyre; 3 kor. 50 fill, Jegyek előre válthatók: Gyimóthy Gyuia kereskedéseben (vásártér) Orosz y Sándor udvari cukrászdájában (Király-utca) és Taizs Juzsel Könyvnyomdájában (Maria-utca 1. sz.)
— (Bosszúból.) liadics Lajos maissi lakos beállított Stipanovics Mujó házának udvarara s ott néhány ablakot vert be, tuajű pedig megöléssel fenyegette a ház gazdáját.— ( M e g v e r t e k  a  s a j á t  n d v ar á n .)  Vuics Mihály és Vuics Vince herceg maroki iakosok elmentek Balatinuc György ugyanottam lakos udvarara s ott a ház ablakját megzörgetve fölszólították a gazdát, hogy- küidje ki János uevü fiát. Az apa azt vála. szoba, hogy ha nincsen a házban. De Bálati- nác Janos — a liú — aki az istállóban voit, a zajra kijött az udvarra s kérdezte Vuicsékat, hogy mit akarnak veie ? Erie mind a kelten neki estek, hogy ütlegeljek. Az apa erre a hu segítségére sieielt, s midón látta, hogy Vuics Mihály kezében lőfegyver van, ezt meglógta es neláni szerencsétlenseg eiháiitása vegett Vuics kezében elsütötte. Erre a kei Vu.cs azapának esett s azt meg is ven ék ; Vuics Mihály a kezében levő puskává! ütött Biatinác Györgyre, testi sertest okozva rajta.

— (Jóváhagyott alapszabályok.;A mágecsi kaszinó alapszabályait a belügy miniutszter a jóváhagyási zaiadékkal ellátta.
— (Eljegyzések.) Kagy Jenő megyei arvaszeki ll-od jegy/o jegyet vallott tülöi> Margittal, dr. Fü.öp Kazmer dardai ugyvtd leányával. Müller Miksa iiptódi földbirtokos eljegyezte Fóliák Jolán Pólya Albin mohácsi polgári iskolai tanár nővérét.

— (Szinnyei József a vidéki hir  
lapiró-szbvetseghez.) A vidéki hírlapírók oiszágos szövetségének 1901. évi közgyűlése almaiban üdvözölte Kzinnyei Józsefet, a ki Való tudóst, születésének hetvenedik évfordulója alkalmából. A Imlapirószövetség üdvözletéi bziny- 
nyei József most köszönte meg a szövetségi el! ók hoz intézett következő levelében : *Nagy- agos elnök ur ! A vidéki hu lag írok orsza g s szövetsége közgyűlésének hataruzatat, melyben születésem 70 ik év tordu, ójara sze- Tencsekivánatait küldi, nagy eiloglaltsagom miatt későn bár, de tiszta sz'vbul és hálás érzelemmel köszönöm. Minden jó hazafinak igaz törekvése, od, ahova a sors helyezte, teljes erével megfelelni hivatásának. En is ezt cselekszem mindaddig, mig a jó Isten a végső pontot nem helyezi munkámra. Szives és halas köszöneté met isméiéivé, magamai további nagyrabec ü.t emlékükbe ajanlvau, kiváló tisztelettel maiadlam Nagysagi dnak igaz híve : Szinnyei József."

— (A m agyar birodalom  ne 
pebedefte novem beiben.; Novemberben

a magyar korona országaiban élve született 56.518 gyermek, halva 1192. Hét évnél fiata- abb korban 17.582-en, hót évnél idősebb korban 20.132 en hallak el, úgy hogy a halálozás összes száma 37.714, a népesség természetes szaporodása tehát 18.804. A közölt számok' bol Morvát Szlavonországokra 6872 elve, 186 halva születés, 2686 hot éven aluli, 2577 hét éven teiüii halálozás» és 1609 iönyi szaporodás esik. Csupán a magyar anyaország népesedését tekintve azt látjuk, hogy 1901. november havaban 347 tel kevesebb a szaporodás mmt az i900. év ugyané hónapjában, amikor is 1159-cel több volt ugyan a halálozás, de több volt a születés is, még pedig 1506 tál. Az 1900. év 11 első hónapjában együttvéve a szaporodás 4623 mai volt több, mint az 1901 ev ugyanazon időszakában, amikor is kevesebb volt ugyan a halálozás 23.593 mai, de kevesebb volt a születések száma is, meg pedig 28.216- lai. A halandóság a legnagyobb volt a Dunán innen, a legkisebb a Dana-Tisza közén. A szaporodás iegnagyobb volt a Duna Tisza közén a legkisebb Erdélyben.— ( M in ő  i d ő n k  le s z  a a  ú j é v b e n .; Faib Ruboit, a nemet viharproiéta, az 1902. évre a következő időjárást jósolja: Januar hóban változékony idő, kévés hó ; februárban nagy hófúvások ; márciusban hideg, havazás; apiilisoan kévés hó, heiyenkeut zivataros időjárás ; május elsó teieben sok eső, a hó második leiében viharok ; junius első és utolsó harmadában sok zivatar ; julius első telében zivataros, szeles idő, a második teieben meleg idő, esukkei ; augusztus első telében forrósag helyi zivatarokkal, a hó második fele borongo, szeles; szeptember hóban változékony, hűvös ; október az elején eios szeles, a végefelé ködös, hideg; november első feiébeD változó időjárás, második telében fagyok, majd havazas ; december hóviharokkal köszönt be, azutáu kémény és nagy havazások leszuek Elsőrendű kritikus napok lesznek: januar 24, február 22, március 10, április 8, május 7, junius 6, julius 5, augusztus 3. Másodrendűek : január 9, lebruár 8, március 24, április 22, augusztus 19, es október 31. Haimadrenduek : május 22, junius 20, november 30 es december 20.— ( M e g b e c s ü l h e t ő t ie n )  az a gazdag raktár, mely fSchönwaid Imre ékszerészünk üzletében állandóan rendelkezésre áll, különösen gazdag választék meglepő finom brillant boutonok és gy uiükben, elegáns es művészies kivitelű aiany óraláncok, a legfinomabb párizsi es sveijci zsebórák, fölhívjuk e tárgyakra u nagy közönség ügyeimet.
— A  B ed ö-k ávó h ázb an  ma,kedden, Farkas SAndor zenekara zene-estélyt ta r t .
— Az előfizetési dijakkal hátralék ban levő t, előfizetőinket hátralékaik mielőbbi szives beküldésére kéri a kiadó- hivatal.

toiiveszei, irodalom.C.)  Alberti \ orner a világhírű opera lenorisia szel dán kezdi meg kél estére terjedő vendegszerepksét nálunk. Elsó fellépő stül \eidi nagy operája a „ Troubadouru kerül szmre, melyben a művész egyik legjelesebb szerepet enekli. Második es utolsó lellepte » Zstdónö «-ben lesz, melyben Alberti Eieazái szelepét énekli. A helyarak ez alkalommal 500/0-kai lesznek felemelve a szin- nazban es jegyeket már most lehet vallani minőkét estere a színházi pénztárnál. — Alberti vendegszeieplese miatt a műsor következőkép változott, holnap, kedden, „Svihakok" sztruán : „Troubadour*-, csütörtökön : „Zsi- uónó‘, peulekeu : „(iaiasos alispán**, szombaton : „Kaméuás noigy “ .
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P E C S !  F I G Y E L ŐO  R áth Mór törvény kiadása. Az 1901: X X . törvénycikk a köz igazgatás egyszerűsítéséről, az életbeléptetési és végrehajtási rendeletekkel, Dr. Imling  Konrád kir. táblai tanácselnök jegyzeteivel és utalásaival ellátva megjelent 
Ráth  Mór kiadásában Budapesten (Haas palota) és 1 koronáért kapható minden könyvkereskedésben.

Törvénykezés.$ Csó'd. A pécsi kir. törvényszék a csődöt Adler Sándor, mohácsi rőföskereskedő ellen elrendelte. —  C-ődbiztos Farkas Sándor, törvényszéki biró ; tömeggondnok dr 
phihipp  Ferenc, mohácsi ügyvéd, helyettese dr. Seivér Lajos, pécsi ügyvéd. Igénybejelen- tési határidő február 15, felszámolási határnap február 22 dike.

Laptalajdonos ' Felelős szcrketztőSZ A U T T K K  O U SZ T A Y  PLK IN IN U E R  F E R IMSegédszerkesztő H O N T H Y  IS T V Á N .
14992. sz. Tkvi. 190T.

árverési hirdetmény.A pécsi kir. törvényszék, mint telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy a Bara- 
nyamegyei hitelintézet részvénytársaság pécsi 
cég és Székely Ede pécsi lakos társtulajdonosok kérvénye folytán a végrehajtási árverés joghatályával biró önkéntes árverés az 1881. 60. t - c . 144. §. alapján s a 146. § értelmében a pécsi kir. törvényszék és a szent-lőrinci kir. járásbíróság területén levő : I. 1., a szab.- szt.-királyi 66. sz. betétben felvett 1—6. sorsz ingatlanokra 895 kor.; 11. 2., a szab.-szt.-királyi 67. sz. betétben felvett I. 1. sorsz. 491. hrsz. ingatlanra 14 kor. ;3.&ZU.- azon betétbeli 696. hrsz. szántóra 24 kor. :4. » » 983. és 984. hrsz. szántóra 24 >B. » » 1066. hrsz. > 48 »6. » » 1245 » > 187 »7. » » 1437. * 127 »8. » » 1636/, * * 155 »9. » » 1639. * * 41 »10. » » 1687/, és 1687/, hrsz » 273 »11. » » 3379. hrsz. » 62 >19. » » 2439/, 2439 ,  hrsz. * 308 »18. » » 2520/, 2520/, » 395 »14. 3 » 9572. hrsz. » 30 316 » 3 2951. > » 67 »16. » » 3158. > 42 »17. » » 3414/, * # 79 »18. » » 3797/, ós 3792/, hrsz. » 277 »19. 3 » 3856/, hrsz. * 127 320. » » 3914 » » 19 »21. az u. ottani 68. ez. betétbeli 3738 hrsz. > 230 »29. » » 3963 es 8304 » > 138 »23 azu. •ottani 69. sz. betétbeli13475. hrsz » 22 »becsárban, mint kikiáltási árban elrendeltetvén, az árverés foganatositasára batárnapnl 1902. évi március hó 10. napjának d. e. 9 órája Szabad-Szent-K irály  község házában kitü- zetett, a mikor is a nyilvánosan megtartandó árverésen a fent elősorolt ingatlanok a legtöbbet Ígérőnek kikiáltási áron alul is eladatni fognakÁrverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok becsárának 10% át készpénzben, vagy az 1881. 60. t.-c. 42. §-ában jelzett árlolyamma! számitott óvadékképesnek nyilvánított értékpapírban a kiküldött kezeihez letenni, vagy az 1881. 60 L-c. 170 §. értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.Pécsett, 1901. évi december hó 28. napján, a kir. törvényszék, mint tlkvi hatóságnál.

Keress,kir. törvényszéki biró.

14702. sz.Tkv. 1901.
Árverési hirdetmény.A pécsi királyi törvényszék, mint telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy Pap Te 

rézia pécd bkos kérvényé folyián a végrehajtási joghatálylyal bin önkéntes bírói árverés az 1881 60 t. ez 204. § alapján s a 146 -§ értelmében a pec i kir. törvényszék és a pécsi kir. jirá-biró-ág területén levő a pécsi 3517. sz betétben [. 1—5 sorsz. alatt felvett ingatlan, a 3479 korom becsárban, mini kikiáltani árban Hirendj ltetvén, az ár verés foganatosítására határnapul 1902. évi március hó 17. napjának d. e. 9 órája a kir. törvényszék árverési helyiségébe ki tűzetett, a mikor is a nyilvánosan megtartandó árverésen a tent elősorolt ingatlanok a legtöbbet ígérőnek kikiáltási áron alul is el adatni fognak.Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok fent kitett húsárának 10% át készpénzben, vagy az 1881 60. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal szám ított óvadék képesnek nyilvánított értékpapírokban a kiküldött kezei hez letenni, vagy az 1881 60 t.-cz. 170. § a értelmében a bánatp mznek a bíróságnál előle g(S elhelyezéséről kiá litott szabályszerű elismervényt átszolgaltatni.Pécsett, 1901 é>i december hó 19. napján. A kir. törvényszék, mint telekkönyvi hatóság.
Saá h -,kir. it.-tábai biró.

IRDETESEK.......
........... jutányos áron a
kiadóhivatalban...........
................ vétetnek föl.

313 sz. B.-Szt. Lőrinci járás főszolgubirája. kig. 902
Pályázati hirdetmény..A vezetésemre bízott járáshoz tartozó 

balisai körjegyzőségnél újonnan rendszeresített
=  s o p i j í j j t ő i  =és anyahöayvvezető helyettesi állasra ezennel pályázatot hirdetek s felhívom mindazokat, kik ezen állast elnyeri óhajijík , hogy képesítésüket és esetleges eddigi alkat o'aztatásukat igazoló okmtnyokkal fölszerelt kérvényüket hozzam legkésőbb t. é. Január 
hó 28-lg  annal is inkább nyújtsák be, mert a később érkező, vagy hiányosan fel szerelt kérvényeket ügyeleinbe venni nem fogom.A hirdetett állás javadalmazása : 1000 
korona, melyből 400 kor államsegély, 600 kor. pedig a szövetkezett községek házi pénztárából fizettetikA választást a baksai körjegyzői irodá ban 1002. évi Január hó 30 án d. e. 
10 órakor fogom megtartaniB.-Szt.-Lőrinc, 1902 január hó 12.

Horváth István,főszolgabíró.

i  ki bálba, a k a r  menni
» jó t  m u la tn i o tt ;hogy ne kerüljön semmibe sem, el nemulaszsza megnézni

S T E I N E R  I M R E
a lk a lm i áru -ü zletét, Ir g a lm a -  
so k -u tca  I S . ,  a hol kapja a le g 

finom abb cip őket fé l-á rb a n .I pár férfi tükör-bőr, vagy két cipó fűzős, zugos, vagy oldal gombos 2 írt 50 ;1 pár férfi sárga Chevro kit, oldal-gombos, fűzős, vagy zugos 3 írt ; 1 pár férfi fekete lack kit, keztyü bőr, vagy Chevro bezetzt oldal-gombos, fűzős, vagy zugos 3 frt 50 ; 1 pár férfi Chevro fekete oldal-gombos fűzős, vagy zugos 3 irt 50 ; Gyermek-cipők lak keztyű és bezetzt 1 Irt ; hímzett comot cipó 60 kr. — 1 pár női tükör-bőr, vagy kit, cipő fűzős, zugos, vagy oldal-gombos 2 frt 50 ; 1pár női sárga Chevro kit, oldal-gombos, fűzős, vagy zugos 3 frt ; 1 pár női fekete lack kit, keztyü-bőr, vagy Chevro bezetzt oldal-gombos, fűzős, vagy zugos 3 frt ; 1 pár női Chevro fekete oldalgombos, fűzős, vagy zugos 3 frt.Valódiságáért jót-állok. —  Nem szédelgés. —  Alkalmam volt e g y  n a g y  r a k 
tá r t  megvenni és abba a kellemes helyzetbe jöttem, hogy m in d en k i a

fé l á r t  m e g ta k a r ítja .14944. sz.Hkv. 1901.
Árverési hirdetmény.A pécsi kir. törvényszék mint telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy a Baranyamegyei 

hitelintézet mint részvénytársaság péC3Í cég végrehajtató kérvénye folytán a végrehajtási árverés a nevezettnek Tóth János  szent- gáli lakos végrehajtást szenvedő elleni 150 kor. tőke és jár. erejéig, úgy csatlakozás folytan Ullraann M. Karoly pécsi cég 500 kor. tőks és járulékaiból álló követelésének kielégítése végett az 1881. 60. t.-cz. 144 §. alapján s a 146. §. értelmében a pécsi kir. törvényszék ós a szent-lőrinczi kir. járásbíróság területén levő : a szt.-gáli 173. sz. betétben felvett A. I. 1. sorsz. 30/2 hrsz. 18. ö. i. sz. lakház és a 2—4 sorsz ingatlanokra 494 korona becsárban, mint kikiáltási árban elrendeltetvén, az árverés foganatosítására határnapul 1902. évi március hó 14. napjának d. e 10 órája Szt.-Gál község házában ki- tüzetett, a mikor is a nyilvánosan megtartandó árverésen a fent elősorolt ingatlanok a legtöbbet Ígérőnek kikiáltási áron alul is eladatni fognak.Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan becsárának 10%-át készpénzben, va*y az 1881. 60. t.-cz. 42 §-áóin jelzett arfo'varamal számított óvadékképesnek nyilvánított értékpapírokban a kiküldött kezeihez letenni, vagy az 1881. 60 t.-cz. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előlegea elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.Pécsett, 1901. évi december hó 27. napján, a kir. törvényszék, mint telekkönyvi hatóság.
Kereső,kir. törvényszéki biró.
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Jenő
épület- és mülakatos

K irá ly -n tcza  38. PÉCS P e re ié i nto*a 35Készít mindennemű vashid-szerkezeteket, fivegház-construkciókat ; díszkapukat és rácsozatokat; villamos*, légszesz- e* petrolenni-lámpa* csillárokat ; viz-, gőz- és légszesz-vezetékeket ; fürdőszoba és closett- berendezéseket; mindennemű kazán- és víztartókat; épület-lakatos m unkákat, zajtalan görredőnyöket s minden e szakmába vágó megrendeléseket.Elvállal gépjavításokat s azok szorgos elkészítéséről kezeskedik.

Pécsi kölcsönös segélyzö-egylet
Van szerencsém a n. é. közönség szives tudomására hozni, miként az e lje g y z é s e k  a pécsi kölcsönös segélyzA- 

egylet X X X V II. évtérsulaténak törzsrészvényeire  a mai nappal kezdetüket vettek s e czélból az aléirásl ivek az intézet 
helyiségében a rendes hivatalos órák alatt (vasátnapokat és ünnepnapokat kivéve d. e. 9 — 12 óráig kitéve vannak.Az újonnan keletkező 1902. évi 37. évtársulat, épp úgy, mint a korábbi barminczhat évtársulat : 6 évre terjed s igy az egy-egy részletre megállapított 1 korona betét 6  éven ét fizetendő. A bt fizetések emez uj évtársulatra 1902. évi január 2-áu kezdődnek s a második hét végéig azaz: 1 8 0 2 . évi január hó 11-ig teljesíthetők anélkül, hogy az alapszabályokban megállapított késedelmi pótlékot az egyheti mulasztásért fizetni kellene. A törzsrészvények a 6 évi czik lusra  egyszerre is beflzethetAk s ez esetben egy-egy törzsrészvény után — a 6 évre megjáró 312 korona helyett 2 7 6  korona fizetendő.Az előjegyz l alkalmával minden egyes aláirt törzsrészvény után 2 korona beiratési dij lesz fizetve.Az aláírók t kintet nélkül a jegyzett törzsrészvények számára, az intézet rendes tagjai — részvényesei lesznek s ezért köztük —  hat év letelte ut — a megfelelő kamat s az elért összes tiszta a nyeremény, a jegyzett törzsrészvények arányában teljemértékben jut elosztásra

A „Pécsi kölc nős segélyző egylet* tagjainak további rendelkezésig magán kötlevéi. váltó, kötvény, kézi és jel
zálog folyószámla kölcsönöknél nemkülönben a hatodik, vagyis utolsó évtársulat előlegkénti 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, bogy 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, rerdes körülmények közutt ha kisebb Összegekről szólnak, kívánatra, fe lm o n d d  
a lehető legrövidebb felmondási idő igénybevételével fizeti vissza nélkül, nagyobb összegeket pedig

s a z ily ta k a ré k  betétek után 4°0 kam atot fizet.
A betétek után kivetett 1 0 %  féke keire te dót a betevő ír egterhelése nélkül ez intézet maga fedezi.
A vidéken lakó ej.y e s k e ti tagok s ügyfelek állal teljesitei dő befizetések n egkfinnyitése költségmentesi-t t s e ,  v&lan int a régükre kiuteh ár\o> .rdó összegeknek előnyösen \ aló megküldése céljából a p«'csi kölcsönös segélyző egyletnek g író 

szám lája ven íz c s z tr ik -n  egyer b a rkó é i cs chek-szám fája a ni. klr. p o sta  takarékpénztárnál, mely utébbi számlára szóló befizetési lepek igyszeiü felkérésre, bárkinek is megküldve lednek.R M r t c r r c n ü  C z!e < k é ztk f e k ie  v e n t fk o z ó , vsgyn ás egy«b ragyebb készséggel szd já l s ugyancsak rá a, ii elve ez intézet helyiségeiben, személyesen, akár levél uijan kivanlatnának.Kelt a pécsi kölcsönös segélyző egylet 1901. évi november 28 án tartott igazgatósági üléséből.
felvilágosítással az intézet vezérigazgatója mindenkor ieg- n et sz* i< zl e’ök az egyesület alapszabályai is, akár

K1JSDL JÓ ZS E F,vezérigazgató.Nyomatott Taizs \z8ef ».onyvnyontdájaban Pécsett, 1902. i




