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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 >Pécs, Mária utca l .s z .első em elet.Kéziratot

v i s s z a  n e m a d u n k .

Hirdetések a legjutinyosab- árban számíttatnak. Nyiltb tér sora 60 fillér.
áldatlan munka.Pécs, 1902. január 16.Időről időre féihivataios közlemények adnak hirt arról a nehezen döcögő munkáról, a melyet a magyar és osztrák kormányok szakelőadói folytatnak a közös autonóm vámtarifa megállapítása körül. Első ízben a két kormány szakemberei között olyan áthidalhatatlan ellentétek merőitek föl, hogy azok kiegyenlítésének reménye sem Tolt s igy a szakelőadók egyszerűen beszüntették tárgyalásaikat s erről jelentést tettek kormányaiknak. Ezek aztán uj utasításokkal látták el a szakelőadókat, a kik erre újból összeültek tanácskozni s most ismét jetenti egy félhivatalos közlemény, hogy a szakelö adók már befejezték tanácskozásaikat.Ennek az úgynevezett második olva sásnak az lett az eredménye, hogy a szakelőadók a vámtarifa tételeinek egy részére, mingy 60— 70 százalékára az összes vámtételeknek, megegyeztek, 10 — 15 százalékra nézve közeledtek egy ma vb z a nélkül, hogy megegyezni tudtak volna, a többire nézve pedig, a melyek közt igen jelentékenyek vannak, annyira eltérők a vélemények, hogy azokra vonatkozólag még közeledés sem volt konstatálható, úgy hogy a kormányoknak még a közös tanácskozás után is temérdek dolgot fog adni az egységes vámtarifa ösz- 8zes tételeiben való megegyezés.Ebből a döcögős menetű tárgyalás ból egy dolog egészen világos, az t. i.. bogy kormányunknak az az állítása, mintha a közös vámterületre való szövetkezésben mindkét fél érdekeit kielégítő vámpolitika folytatása lehetséges lenne és hogy a vámkö/össég fönt&rtá- sáért nekünk nem kell politikai tekintet ból gazdasági áldozatokat hoznunk, nem egyéb megvalósíthatatlan üres frázisnál.Ha igaz lenne az, hogy a közös, vagy külön vámterület mellett való állásfoglalásnál a kormányt semmiféle politikai tekintet nem vezérli, ha nem az össz- birodalmi egység féltett eszméje kényszerítené makacs kitartással ellenezni gazdasági függetlenségünket, hanem tisztán a gazdasági szempontok mérlegelése volna a döntő, akkor kormányunknak a szakelőadók első jelentése után már meg kellett volna szakítania minden további tárgyalást a közös vámtarifára vonatkozólag és komolyan hozzálátnia a külön vámterület berendezésének munka jaboz, első sorban pedig elkészíttetnie az önálló magyar vámtarifa javaslatai.Mert azok a szakelőadók tisztán a gazdasági szempontokat taitották szem

előtt, mikor konstatálták, hogy a magyar érdekek parancsolta álláspontjuk és az osztrák követelések között olyan áthidal hatatlan ellentétek vannak, a melyek lehetetlenné teszik a közös vámtarifának a mi gazdasági érdekeinket kielégítő léte sitését. Â mikor tehát a kormány uj utasításokkal látta el a szakelőadókat és tárgyalások folytatását rendelte el, ezt nem tehette máskép, mint az első utasítások szerint megvédelmezhetőkuek hitt gazdasági érdekeink egy részének föláldozásával.Hogy az uj utasítások alapján folytatandó tárgyalások a sikernek csak némi reménységével is kecsegtessenek, azoknak mindenesetre sok olyan dolog ban engedményeket kellett magukban foglalniok, a melyekre vonatkozólag az első utasítás a mi érdekeinket hathatósabban védelmezte. a  második utasítás tehát mára kormány meghátrálását jelentette, mert olyan engedményekre utasította megbízottait, a melyeknek fölajánlására ezek az első megbizatá-ak a'apjáu nem érezték magukat följogosítottaknak.Be hat az osztrákok farkasétvágyátúgy látszik még ezek az engedmények sem elégítették ki. mert a megismételt tárgyalás sem vezetett a kívánt ered ményre és sok igen fontos tetelre nézve megegyezés nem jöhetett létre, mert a magyar mezőgazdasági es az ipari érdekek ellentétes volta mellett megegyezés csak egyiknek vagy a másiknak föláldo zásaval sikerülhetne, a  magyar ipari érdekekről ezeknél a tárgyalásoknál nem is esik szó, mert ezek a közös vámpoli tika elfogadásával úgy is föl vannak már áldozva.Most hát majd elkezdődik a kormányok temérdek muukája a közös vámtarifa kiegyenlítetlen tételeinek összeegyeztetése körül. Áldatlan minka lesz ez ránk, magyarokra nézve, annyi bizo nyos. Mert az osztrák kormáuy egyik legnagyobb erőssége lesz ebben a munkában a sajat parlamentjének ziláltsága, a mint mondani szokás, mi azonban inkább ellenállási képességnek tartjuk azt. Viszont a magyar kormány álláspontját gyengíteni fogja a magyar parlament szoigálatkészsége, a melylyel el lehet fogadtatni mindent.Előrelátható tehát az ily viszonyok közepette, hogy a magyar kormány tovább siklik majd az engedmények lejiő jen s a még vitás tételekre vonatkozólag létesíteni fogja a megegyezést az osztrák követelések elfogadásával. Mert hát regi kormánypárti frázis, hogy a magyar kor many és pártja nem veheti magára azt

az ódiumot, ho?y a vám9zövetség meghiúsultát az ö ellenállása okozta.SzeLt Isten, milyen érzékeny is ez a kormáuy és pártja, mikor arról van szó, hogy fölfelé tisztázza rnagat minden odium alól. Azzal az ódiummal, a mely lefelé, a nemzettel szemben hárul rája azzal, hogy a nemzet érdekeit áldozatul dobja oda idegen érdekekért, a nagyhatalmi állás és az összbirodalmi eszme hóbortjaiért, azzal cseppet sam törődik.Persze azzal fogják mentegetni a bőrünkre megkötendő alkut, hogy az ipari és mezőgazdasági érdekek ellentétesek lennének akkor is, ha az önálló magyar vámterületre nézve kellene külön autonóm vámtarifát megállapítanunk s ezt is csak úgy létesithetnök, ha az ipar is, meg a mezőgazdaság is kölcsönösen engedményeket tennének egymásnak.De feledik, hogy az önálló vámterületen az iparnak tett minden engedmény a hazai iparnak szolgálna javára, a mely a nemzeti vagyonosodásban ezt a szolgálatot százszorosán térítené vissra a mezőgazdaságnak és viszont. A közös vámterületen azonban minden engedmény, lelyet mezőgazdaságunk rovására az iparnak teszünk, az osztrák ipart mozdítja elő s ezzel csak a zsenge magyar ipar versenytársát erősítve, mezőgazdaságunkkal együtt iparuukat is tönkre teszszük.Mindez azonban nem fogja visszariasztani kormányunkat az osztrák követelések elfogadásától, mert megegyezésnek létrejönnie kell politikai okokból gazdasági érdekeink föláldozásával is.
,  A s  országgyűlés m egnyitása.Ma, a mikor a mi képviselőbázunk újra megnyílt, az angol parlament is megnyílt, még pedig a király személyesen nyitotta meg, de nem a saját lakásán, hanem ott a helyszínén, a képviselőház rendes tilésterméban. Fájdalommal vegyes érzemónyek töltik el keblünket, mikor ilyet olvasunk. Magyarország alkotmánya régibb az angolnál. Az angolok alkotmányukat Főldnélküli János arany bullájának kiadása évétől, vagyis 1224-től lógva számítják, mig a magyarok alkotmányának alapköve II. Endre arany bullája, mely az angolnál két évvel hamarább kelt. Szóval : a világ legrégibb alkotmányos állama volnánk és népképviselőink mégis kénytelenek esetról- esetre elmenni olyan váriakba, melynek ormán idegen zászló leng, melynek ajtain idegen nyelvű felírások éktelenkednek és a hol mindenfelé idegen nyelvű és érzésű szolgákba és hivatalnokokba botolnak. Ez a néplelség megalázása é9 a feudális korra emlékeztető ceremónia, melylyel a hűbéresek bemutatták hódolatukat uruknak. Az angol példa mutafji, hogy mi illik szabad nemzetnek ; a magyar példa viszont mutatja, hogy a mi alkotmányunk keresztül-kasul lyukgatott papiros és hogy



P É C S I  F i G Y E L O 1902 január 17.
meghódiott tartón áruként taksálják ma is ezt a szabad országot. — Pedig a mi királyunk bizonyara belátná, hogy mivel tartozik a korona ; belátná és megértené, hogy ma n ár nem az Lten, hanem a népek keg\elméből allnak a trónok, hogy ma nem a királyok adnak dotációkat, hanem a nepek őket fizetik és verőkkel adóznak nekik — és eljönne az országgyűlését az országházában megnyitani, ha tanácsosai nem volnának gyávák és nem fáznának meg a gondolattól is, hogy Ő felségének olyan elöterjesztest tegyenek, melyben az alko'mánynak és répjognak, a nemzed önállóságnak csak szine is van. A képviselóház megnyitása nem udvari szertartás, hanem közjogi aktus; ezt nem a foudvarmes- ter szabályzata, hanem törvényes formák sze rint kell elintézni. Leg\en hát a magvar kor mánynak bator-ága a királyt erre figye'mez tetni. nehogy továbbra is úgy lassek, mintha a magyar k pviseloház megnyitásához az osztrák császárnak és a spanyol etikettnek valami köze volna

Bes élő számok.Siklós, 19t2. január 16 án.A számoknak isteni ereje van. Talán az abszolút igaz-ag. melynek jelképes kifejezői, kölcsönzi ezt lekik. A legelvontabb, de egyszersmírd legbiztosabb tudomány alapvető betűi. A szánok embere nem akar hinni lehetősegekben, mert az ö betűi, méhek minden kételyt már eleve kizárnak, bizonyos tu dást nyújtanak. Mily rövid a szám s mégis mennyi tartalom van btnre Kifejezi a jelenségek mennyiségének viszonyát az egységhez; mily csekélység, miiyen sen minek látszó jelentőség. Mégis moyen sajdtszeiü már maga a lényeg, milyen különös a firm a; alig isme rünk rá. Hat meg hatása'ban n ily nagyszerű : az emberi szellem legjelesebb tetteiben, a művelődés legnagyobb a kotásriban oroszlán rész jut a szamoknak. Holt adna az emberiség, ha mm tanulta volna meg a számvetés mesterségét?Azért mégsem szereljük a szamokat. Talán a mély tartalmat, vagy a feltétlen so kaságát az értelem nem lóghatja egyszerre fel s a jelenségek oly nagy csoportjánál nem al kotbat magárak oly rövid idő alatt képzetet, mint a mily gyor.-an azok felmerülnek. Innen az idegenkedés. •Mennyire hidegen hagynak bennünket a számok, midőn leggeilől napestig rakjuk őket egymás hegyébe.De amikor megvan a summák summája, akkor azután megelevenednek a hot betűk. Beszélnek a szamok s a ki olvasni tud ben nük, annak meselnek a jövőről.Kicsiny kim oatás fekszik előttünk, a fővárosba indul tanúságot tenni, hogy edes hazánk egy szép, kis vidékén -  a mit siklósi járásnak hívnak — mégis mozog a föld. Sza ráz dolog biz ez, unalmas is. de az a szó moru benne, hogy való ! Egyévi gazdasági életünk lükre. Elmondja, hogy a múlt és ben hány án jussoltunk, menny i adósságot csináltunk, hány vaióptrt fejeztek be s mennyi birtokot adtunk el.Járásunkban (siklósi) 1900. évben egy millió kétszázötven ezer korona bevallott ér tékü ingatlan adódott el. Az év folyamán 1784 fekvőség került eladásra, köztériekben egyenkint 700 kurona vételáron. T<hat mégis mozog a tőid és pedig a mi lábunk alatt. Próbáik ózzunk meg egy kis valót-zinü számítással, hogy megértsük, mit beszélnek ezek a számok.Járásunk egesz területe csaknem százhúszezer hold. Beszámítva erdőt, legelőt, bér két, fillokszeras .-zőiőt s a homokot, bec-ü- jünk egy holdat, mikor illetékszabás ata ke rül (!) háromszáz koronára. Ezen feltevés szerint 1900 ban 4160 hold ada'ott e l: az egesz termetnek egy huszonnyolcad ré.-ze. Ha

tehát ez igy megy, huszonnyolc, ha pedig egy holdat 400 koronára bee ü'ünk, harmincnyolc év múlva a siklósi járás úgy, a hogy van, mindenestől idegen kézbe kerül. Igen, idegen kézbe.Talán azt mondhatná valaki, h-gy a a birtok változás természeti szükségesség : vál tóznak az emberek, változni kell a birtoknak is. Szeretném hinni, de a számok mást beszélnek. 1900 ban 82 csere, 25 egyezség, 126 ajándékozás eszközöltetett járásunkban az ingatlanok tulajdonjoga felett s 345 tetemes adósságokkal megrakott hagyaték adatott át.Ezek az ingatlan átruházás természetes módjai ; utánuk 628 esetben 29000 korona illetek Íratott elő. Ezek azok a jogügyletek, melyeknek megejtése után az ingatlan na gyobbrészt a családban marad. De a fiú a birtokot nem pénzen veszi az apjától. N i- gyobbreszt csak idegen kézbe kerül az, a mi vétel jogán cserél gazdát. S kik azok az idegenek ? A beszivárgott elemek : délszláv, germán. másult román, lengyel-zsidó gyarapszik agyafúrt lelemenyességgei ; a magyar pedig pusztul.Az ingatlan birtok a faj maradandó.-á- gának legbiztosabb záloga. Látunk szegény csa'ád ikal. kiknek nincs egyebük egy paranvi lekvőségnél ; egy törpe-gazdaság mindenük s s mégis már dédapjuk is itt élt s talán uro káik is abból fognak megélni. Bármilyen vi- szontacságok érjak is, az ingatlan ide köti őket. most ezentúl mar ősi jussunk, az ingatlan <s c-ak oh an kelendő árucikk legyen, a mi naponkint megy egyik kézről a másikra ? A mi szülőföldünkből a mienk, a közös haza egyes rés/ei is csak úgy szolgáljanak a kalmárszeiiem spekulációjának tárgyául, mint holmi rövidáruk ? Nem, ennek nem szabad megtörténnie, kell, hogy minden magyar sorakozzék ennek megakadályozásáraEzek a jó földek, a szép szőlők, a ked vés házak, az ismerős "erdők és berkek harminc negyven év múlva mind mind idegen kézbe kerülje! ek ? A kit sorsa közülünk el- vi-iz, harminc év tnmva ne találjon itt isme rő-t s keresve keresne a régi családokat ? Pt dig mi az harminc év egy nemzet életében ? Ha az évezredeket szabad éveknek számítani : egy nap.Országos bajjal állunk szemben, melyre vezetőink figyelmét nem tudjuk eléggé felhívni. A veszély oly közvetlen és oly nagy, hogy okvetlenül orvoslásra szorul. Nem akarom azt no ndani, hogy a vételi illetek emeltessék fel, hanem igenis szükséges volna a löldmives c-.alád'k létének biztosításáról oly módon gondoskodni hogy megá lapittatnék a földbirtoknak egy minimuma, mely ha magyar család kezén vjn, minden foglalástól mentes legyen
Gricsemüller Ágost

H i r e * .Pécs, 1902. jan . 16.
A  bálterem ből.A levegő nehéz volt az ezerféle finom illattól, mely szétáradt a bűvösen dekorált teremben, a hol a táncoló párok a plüs díványokon kipihenhettek fáradságukat. Az egész úgy nézett ki. mint egy kis erdő.A zene hangjii, erőt vesztve a távolság s a teremben dongó b. szedzajban, dallarnszerü* leg hangzanak el a déli növényzet mozdulatlan lombjai közt. A k rlfé varázsolt teremben akarata ellenére halkabban beszelt mindenki ; a léptek ne^ze és az atlaszruhak suhogása is alig volt hal ható , a növényzet ezernyi jó illatával telt, könnyed, szabad lég s a távolról hangzó zene kedves hunjai andalító, mesés érzelmeket idézett elő két együvé került lény között.Az asszony nagyon szép még és fiatal is; valami kis rokon leányt jött gárdirozni. A léifi már elvesztene ezt a nevet ; must csak

*öreg ur *nak szólítják, ügy érzi azonban, mintha ő még mindig fiatal volna. Sugdos azzal a szép asszonynyal.— Ugy-e, mikor én magával jártam ezt a csinos keringőt, akkor szép volt a világ?— Mikor is volt az ?— Mikor főbe akartam lőni magam, ha nem szökik meg velem.Igaz, igaz ! Meg is esküdött, hogy elemészli magát . . .— Meg. De maga is, hogy elszökik velem, mihelyt alkalmas idő lesz reá és mégsem . . .— Hja, nem találtam alkalmas időt.— És a találkára sem jött el, pedig a szülei nem tudták volna meg.— Igaz, hogy nem, de én mégsem mentem.— Megbánta, a mit Ígért ?— Meg.—  Szebb embert talált ? — a z  urát.— Nem éppep a szépség tette ; más okom volt, a miért nem mentem el.— És mi volt az az ok, ha szabad kérdenem ?— N< m haragszik meg, ha megmondom ?— Nem. Hát tudja, maga nagyon öregvolt ! —87

N apirend 1902. ja n u á r  17-én,
N a p ta r  : péntek, jan. 17. Kőm. kath. : AntaL— Prot. : Antal — liórög-kel. (jan. 4. 70 apostol.— Zsidó Sebath 9. — Nap kél 7 óra 27 perckor; nyugszik 4 óra 21 perckor — Hold kél 10 óra 62 perckor délelőtt ; nyugszik éjjel 12  óra 4 perckor. Hold első negyede reggel 7 óra 39 perckor.
ld ó ja lx e * . A központi meteorológiai intézet ja'zése szerint: hideg száraz idő és kevés csapadék várható.
S sin h á a  : »Kaméliás hölgy*, dráma.
— (Dalárda-estély.) A «Pécsi Dalárda* tegnap este tartotta meg a Vigadó helyiségeiben az el.̂ ő farsangi alapszabályszerü táncestélyét, a melyre a tagok szép számmal jöttek össze. A táncot énekszámok előzték meg. Fölösleges a külön dicséret, köztudomású, hogy a Dularda mindig nagy és teljes készültséggel lép a közönség elé. Tegnap is igy cselekedett. Hanem az ének."Zámok alatt még kevesen voltak, csak utóbb jöttek, még pedig a táncra. Bizony igy farsangban a fiatalság csak táncolni szeret. A műsor után tánc következett, a mely csaknem reggelig tartott.
— A  pécsi m. kir. bábaképző- 

intézet m egnyitása.) A pécsi rn. kir. bábaképző iskola f. évi március hó 1 én megnyílik, egyelőre a régi városi ár /aháznak és a városi kózkórháznak e célra kibérelt helyiségeiben. Beiratkozni lehet március 1-től óikéig A fölvétel feltételei: 1. Legalább 20 és legfölebb 40 éves kor (keresztlevéllel igazolandó). 2. Jó  erkölcs (erkölcsi bizonyítvány ) 3. Jó  egészség (orvosi bizonyítvány). 4. Im iül vasni tudás. A tanulók az intézetben mérsékelt havi díjért lakást és teljes ellátást kapnak A taufolyam julius végéig tart. Az oktatásügyi minisztérium az intézet tanulói részére tiz ösztöndíjat engedélyezett, egyenkint 100 koronával. Pályázhatnak azok, a kik hajlandók olyan községben megte epedni, hol még okleveles bába nincs. A folyamodványt a nagyméltóságu vallás- és közoktatásügyi minisztériumhoz intéz e s egy koronás bélyeggel ellátva föl kell szerelni: 1. Keresztlevéllel,2. orvosi bizonyitványnyal, 3. erkölcsi és 4. szegénységi bizonyitványnyal.
— (Püspöki ebéd.) Uetyey Sámuel megyéspüspök ma adta az első farsangi ebédet, melyen a városi és megyei tisztviselői kar az, állami tisztviselők s a nolabilitások köréből meghívottak vettek részt

— (A  \ ügy védi kam ara köréből ) A pécsi ügyvédi kamara közhírré teszi, hogy dr. Rákos Miksa ügyvedet Booyhád és dr. 
Zsolnay Gyula ügyvedet Pécs székhelylye' az ügyvédek lajstromába felvette,J e l e n t é s  a  vfturól.) A Tetlye forrás vízszolgáltató képessége : folyó hó 16 án



19(2 január 17. K K C S  I K i ü Y M . n 3reggel 6 Arakor a te'tyei víztartóban 1000; az ellentartóban 885 kbm. víz volt; a oz- 
zá*oiyás 24 óra aati 1100 köbméternek találtatott. Az iparüzleti vízvezetékek mai nap folyam án lezárattak, mert ismét kezd mutat
kozni a vízhiány— J á r v á n y o k  s t a t i s z t i k á j a .)Megyénkben a múlt hó második telében a következő járványos betegségek uralkodtak : 
roncsoló toroklob és torokgyík 13 k ö z ib e n  14 esetben 1 halálozással; bélhagymás 4 köz 
ségben 10 esetben ; vörheny 5 kô/segben 5 
esptben 1 halálozással ; kanyaró 6 községben 14 esetben és hókhurut egy községben egy esetben.— ( K é p o k  a  m m z e n m n & k .)  Akultuszmi isztt.r Pec> sz. kir varos múzeumának öt festményt és egy szobrot; a tolna- vármegyei múzeumnak Szegzárdon tiz fest ményt és egy szobrot ajándékozott.— ( A  o t t e s d ő r s e g  m e g y é n k b e n .)Megyénkben jelenleg a csendőrség elhelyezese a következő: a pécsi szárnyparancsnoksag alatt 12 őrs van 67 emberrel ; a mohácsi szárnypararicsnokság ala pedig 14 őrs tartozik 72 emberrel. Tehát összesen 26 csend őrör.s van a megyében 139 emberrel.— ( A  L i p ó t m e z ő r e  k ö r ű i t  ) Többször irtunk lapunknan az ismert betörőről. 
Funk  Jánosról, ki hogy legutoljára kézrekerült, már a rendőrségi börtönben az elmebaj tüne tei mutatkoztak rajta. Először azt hitték róla, hogy szimulál s átszállították az ügyészség fogházába. Ott azonban még jobban kitört rajta az elmebaj Nem evett és úgy viselkedett, bogy a közkérhazba kellett vinni megfigyelés végett. Ott a/uian konstatálták rajta, hogy gyógyiihatlan elmebeteg s egyidőre visz szaküldtek a rendőrségre, hogy a hatóság gondoskodjék a Lipótmezőre szállításáról. A belügyminiszter most engedélyezte a szállítást és Funk  Jánost az éjjel fel is vittéá Buda pestre, hogy ott a lipótmezei tebohdaban elhelyezzék.— ( M e g v e r t  v i n c e l l é r  Ï Horváth Tamás vincellért tegnap este a havibold >gasz- szonyi szóllőben kél ismeretlen egyén megtá madta es dorongokkal véresre verte. A meg támadott vincel er segélyért kiáltott, m re a támadok elfutottak. A rendőrség megindította a nyomozást utánuk, hogy elvegyék méltó büntetésüké*.( S a k á l  S z l a v ó n i á b a n .)  Patzák Antal, vinkovcei mérnök a napokban vadá szaton egy sakált lőtt. Z-upanje környékén vadászott s ott verte fel a ragadozó vadat, melyet egy szerencsés lövéssel el is ejtett. A ritka vad valószínű eg a balkáni hegyekből tévedt át Szlavóniába.— ( C s a l á d i  c s e n d é le t .)  özv. Tap- 
lós Anlalné Matics Teréz Kossuth u ca 41. szám alatti lakosnőt tegnap este a lakasan a lánya és a veje megtámadtak és megvertek. Szerencsére c>ak könnyű sérülést szenvedett a megvert asszony, ki a rendőrkapitányságon jelentést tett az esetről s most folyik a leány és vő ellen a vizsgálat.(A  P é c s i  J ó t é k o n y  N ő e g y le t )folyó 18 iki tarsasvacsorával egybekötött tánc estélyét rendező bizottsága telken mindazokat,* kik az estélyre meghívót nem kaptak volna, de arra igényt tartanak, hogy ez iránt Littke Józselné úrnőhöz fordulni szíveskedjenek.— ( N e v m a iç y a r o s H à & o k .)  Berger Elemér és berger Zsigmond, kaposvári illető st-gü, ugyanoltani iakosok, Bertalanra \Ho 
stnbaum Miksa, veméndi illetőségű, budapesti lakos és Irén, Jolán s Andor nevű gyermekei Rácra magyarosították vezetéknevüket beiügy miniszteri engedély alapján.— ( N a g y  é k o z e r lo p á s .)  Na>y ék- s'.erlopás történt a napokban s a  te.tesek több ékszeré.-zt es órást karósitottak meg. A rendőrség az ellopott órak es ékszerek egy részét megtalálta a zálogházban, hol a tolvajok

elzálogosították. A nyómozás rn ut folyik a tettesek kezrekerné-.e vége .
— (Télén n yíló  lotaHu-vira^r)Az idői tel enyhe-egét mi sem igiz >i|a job ban, mint a keszthelyi H-wiz twahan meghonosított lótusz növények, a molyok level- bokrai rendes (éli időjárás mellett el ünm S'.oktak. Az idén a meghonosított tiz fij *ö zül négy faj még most is virágzik A virágok azonban a nyáriakhoz. K^pa-t c-i-n^vé szék, de a/ért egvre lej ölnek és s/.á nos bimbó látható a vizfőlöti gő .ös leveg 'ben.— ( E m b e r ö lé s .)  Lanc-U on, aL'Wen- bein-féle korcsmaben zaj<»an nula ott néuany német és szerb ember. A h íjn ai órákban nemzeti-ági vitából folyolag annyira összevesz tek egymással a németek és szerbek, hogv tettlegessetire került a dolog. Különösen a szerb 

Bosnyák Pántot ér ék a nemetek iitiegei. E re egy másik szerb airu á'yafi áts/al »dt Bo  ̂ » á< Pantónak a szoïn-ztdbin lakó c-aládjáh »z segítségért, csakhamar at is jö'.t a korc-mana Bosnyák Páutóné és két fia, Cvetkó és Dini I 
Bosnyák Cvetkó revolvert hozott ma.ával. melyet a szobában elsütött, a nélkül, hogy vala kit talált volna. Erre a szobában levő* mind kiszaladtak a szabadba, hol a sz *rbek, kik többen voltak, mint a németek, neki mentek az utóbbiaknak. Kleisz Ádara, 36 éves töld míves fejbe ütötte Bosnyák Pamónót, ki ólet- veszélves sérülést szenvedve Öszerogyott. Erre a németek futui kezdtek, de Kieisz Adim már nern tudott elmenekülni, mert Bosnvák Cvetkó egy doronggal úgy fejbe ütöte h »gy ő is menten dss/erogyotl. Ez mar regei 7—8 éra közt történt. Hazaszállították s itt ejiel 1—2 óra közt meghalt. A törvényszéki boncolás megállapította, h )gy a halál köp >nva- rep-*dés folytán bekövetkezett agy verőm és következtében állott be s hogy a sérülés föltétlenül halálos voit. B >snyák Cvetkót letartóztatták. A vizsgálat fo'vk.

— (V ert eaűat dísztárgyak és 
iparm űvészeti árak) ritka műizlésü dísztárgyak és rendkívül pontosan járó b mu latos finom és prancisen jaró órák láthatók Schőnwald Imre mű iras és ék-zerész kirakatában és üzletében — Igazin el lehat ezen tárgyakra mondani, hogy az ötvös müvesség remekei, úgy a mint azok Paris. London legelső ötvöseinek műterméből kikerülnek, hirdetve a modern Ízlést és a művészi firma tökélyét. És ezek a dísztárgyak mind ezüst bői és tiszta aranyból vannak, ebből a szép es hazánkban oly népszerű fémből különösen az ezüst, melynek az utóbbi időben beállt ár- hanyat*asa nagyon raegkönyiti a beszerzést, gyönyörű valódi ezüst étszerkészietek, gvü mölcstartó állványok, gyertyatartok, szivarka- setták. kelyhek, kecses és nemes Ízlésű arany női láncok, ritka-művű zománcozott és drágakövekkel ékített női órák. szolid Kivitelű, legjobb járású úri órak, melyek a legtökéletesebb szerkezetté1 vannak ellátva, a legegyszerűbb és a legdrágább művétzi kézi munka eredménye; van közöttük 1—2 —4 ezer forintos dísztárgy is, de vannak egeszen olcsók is, melyek szintén kifogastalan minőségűek, min denki látni, apróra megvizsgálni akarja e gyönyörű kiállítású tárgyakat és a ki teheti bizony nem állhatta meg, hogy ne vegyen belőlük.

—  Ama, pénteken,
t é ly t  t a r t .

S ze ce sszió -sö rö ző b e nKáez Guszti Bzenekara zene-es-
^üvászat, irodalom.

O  Öarasos alispán. Kis közönség nézte végig a tegnapi elöadád, a mely azonban elvezte a színészek jo j «tékát és elismeréssel volt a magyar társadalmi életből vett darab nak bír igénytelen, mégis sok helyütt ötletes é9 mindenek felett szimpatikus tartalma iránt. A címszerepet Vágó Béla kreálta pjm pisan.

Mellette legnagyobb sikere Kardos Andornakvolt a pusztai földbirtokos naiv szerepében és Nagy Vilmának özv. Kenderesinében. Thu- 
ryné Z >mbor Hózsikót játszotta kedvesen. G. 
Miklossy Ilona a szép Rostáné cselszövő szerepében tűnt ki. Pesti Kálmán pompás figurát mutatott be Rosta személyében. Thury E emér képviselője természetes csiszoltságával hatott. Kardos is jó volt a második felsült kérő szerepében s Fekete Lajos az orvost, 
Boross Pál a megyei huszárt jól játszották.O  A s  á lla t o k  v i lá g a . A Légrádv-Testvérekkiadásáb n megjelenő Brehm féle nagy műnek, » Az állatok világá« nak 45-ik füzete is az olvasók kezébe jutott. Ebben az érdekes füzetben, amelyhez a kiadó cég fekete nyomatú mű apót csatol t, az elefántokról és rinoceroszokról van szó. Az állatok világa füzeten int jelenik meg s egy-egy füzet ára 80 fillér. Az edd g már kiadott két nagy kötet díszes kötésben kö- tetenkint 18 koronáért szerezhető meg, úgy a vállalat kia ó ivatalban Vácz-köru 78), mint minden jobb könyvkereskedésben.

Törvénykezés.§ Bírói rangsorozat. Az Igazságügyi Közlönyben most megjelent Összlótszámok s/erint a pécsi bíróságoknál alkalmazott elnökök, bírák és ügyészek rangmrozata a kővetkező (a nevek utáni szamok jelentik azt a sorszámot, melyek alatt az illetők a vonatkozó raugosztaly tokozatába sorozva vannak) : A pécsi kir. ítélő tabla elnöke Blasko- 
vir.h István a tablai elnökök ósszlétszamában a 4-ik helvet íogialja el ; Balogh Károly ta- nac-»einök az V. fizetési osztály 2. fokozatába sorozott tanácselnökök közt az első.A VI. fizetési osztály 1. fokozatában vannak a kővetkező kir. táblai bírák : Vermes (ius/tiv. a curiáboz beo>z va (13), Pilch  Aulai (28), Hökk (Lula (47), Töttössy Béla (48), 
Graff Kiről (53), Ztabokrszky Ferenc (71), 
Hócz Alajos (73 ». A  V I. fizetési osztály 2. 
fokozatában'. Kaufmann  Nándor (5), Gziglá- 
nyi B *ia (19), Angyal Pál (33), Nábráczky L jós (35), Varga Nagy István .62) ős Dévai Igiuc <tr, (164), az igazságügyi minisztériumhoz beosztva.

Geiger Dezső elnöki titkár a curiai és táblai elnöki titkárok létszamában a VII. fiz. oszt. 1. fokozatában a 3-ik helyei van.A pécsi kir törvényszéknél Hardi Sándor enök a tszéki e'nökök létszámában a VI. tiz oszt. 2 ik fokozatáoan a 19. helyen van sorozva. Kir. táblai biroi címmel és jelleggel felruházott b ró Saághy Vince (az össz- lá’számbm a I l l i k . )  — A VII. fiz. oszt. 3. f >kozataban van Kerese M kós tvszéki bíró az 6 ik helyen. A VILI* fiz oszt. 1. fokozatában vannak : Göb-jl G/ula 
135). Koszér J  ínos (57), Simon József d r , (127), Déván 0  tó k r. ügyész (173) Dtbi I nre dr. (231), Porges Miksa (337), Farkas Sándor (395), Jobst Béla (443 < és Peitler Imre (444> tvszéki bírák. A Vili fiz. o-zt. 2. fokozatában vannak: Borsitzky Imre dr. (66), 
Ftnkey Ptl (116). Apor L pót dr. (161) és 
Makara Ivan (292) tvszéki bir\k. — \ IK fiz oszt. 1. fokozatában varinak: Vodicska Ferenc tvszéki albínó (113) és Gyenes J  ázset dr kir. alügyész (141). — A IX. fiz oszt. 3. fokozatában van Vörös E i ire sir. alügyész (47) és Fodor Ernő (159) »vszé*i aibiro. A pécsi kir. járásbiró-á mái Zánkay Aladár dr. vezető járásbiró a Vili fi:, oszt. I fokozatá b a  333-ik, M ó lly  B in  kir. jirásüiro a Vili. fiz. oszt. 2. foioza'ábao 235 ik heiyen van. — A IX . fiz. os//. 1. fokozatáb«n Obetko Dezső dr. albír > (az öss/.iets :ainban tévesen tvszéki albirónak írva) a 193 ik helyen van. A IX  fiz. oszt. 2 fokozatában vannak : Fesz\l Nándor (209). Decleva lm ic  (232) és Krigl Nánd ír (290) albirákLipiuiajüouub h tuvióé* :> eritPaztó91AUTTER GUSZTÁV KLEIN INGER FERENCSegédszerkesztő HONTHY ISTVÁN.



P É C S I  F I G Y E L Ő 19C2 január 17
4972. sz.1901. tlkvi.

Árverési hirdetmény.A pécsváiadi kir. jbiróság, mint telekkönyvi hatofág közhitré teszi, hogy Sebőiért 
Peregrin és neje vegrehajlatÓDak Schubert J á  
nos és neje végrehajtást szenvedő elleni 780 korona tőkekövetelés és jár. iránti végrehaj tási ügyében, a péc-váradi kir. járásb;réság területén levő, N?gv Pali község és batáraban fekvő a nagy pali* 26 s/án u tjkvben Schubert János és neje szül. Fi ck Erzsébet nevén álló A) I. 2— 15. sorszám. 17— 19. sorszám alatt felvett ingatlanokra 2358 koiona ; a nagypalli 80 számú tjkvben ugyanaz' k nevén álló A) I. 1— 11 sorsz. alatt feivett %  telekre házzal 2701 korena ; az A) f  1 sorsz. 1990. brsz. ingatlanra 189 korona becsálban, mint kikál- tási álba., az árverést elrendelte s hogy a fentebb megjelölt ingatlan V 1902 évi január hó 29 napján d. e. 10 órakor Nagy P ali községben a bíró lakásán megtartandó; nyíl vái cs árvetésen a tregaiüpiiott kikiáltási áron alul is el fognak adatni.Az árverezni szál dékozók tartoznak az ingatlan tejárán ak  lC°/0- át készpénzben, vagy az 1(81. évi november hó 21-én 3333 sz a. kelt igazságügy miniszteri rendelet 8. § ában kijelölt óvadékképes értékpapírban akiküldött kezéhez letenni, avagy neki az 1881. L X . t. ez. 170 §-a értelmében a bánatpénznek abíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított sza- bályszeiü elismervényt átszo'gáltatni.Péc-várad, 1901. évi október hó 14-ik napjan, a kir. jbiróság, mint tlkvi hatóság,

Schill,kir. járásbiró.

12898. sz.Tlkv Í9Ö1"
Árverési hirdetmény.A pécsi kir. törvényszék mint telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy Gyimóthy Gyula  pécsi lakos végrehajtató kérvénye folytán a végrehajtási árverés a nevezettnek Vojte La  

josné szül. Schmira Magdolna pécsi lakós végrehajtást szenvedő elleni 114 kor. tőke úgy csatlakozás folytán Krausz Ábrahám fia I pécsi cég 160 kor. 52 fillér tőke és járu- I lékaiból álló követelésének kielégitése végett az 1881. 60. t.-cz 144 §. alapján s a 146. §. értelmében a pécsi kir. törvényszék és a pécsi kir. járásbiróság területén levő : a pécsi 6285. sz. betétben f  1. sorsz. 6554/2. hrsz. alatt felvett ingatlanra 1. számú háznak Vojte Lajosné szül. Schmira Magdolnát illető felére 3150 korona becsárban, mint kikiáltási árban elrendeltetvén, az árverés foganatosítására határnapul 1902. évi január hó 20. napjának 
d. e 9 órája a kir. törvényszék árverési 
helyiségébe kitüzetett, a mikor is a nyilvánosan megtartandó árverésen a lent elősorolt ingatlánoka legtöbbet Ígérőnek kikiáltási áron alul is eladatni fognak.Árverezni szándékozók tartoznak az in gatlan becsárának 10%-át készpénzben, vagy az 1881. 60. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal számított óvadékképesnek nyilvánított értékpapírokban a kiküldött kezeihez letenni, vagy az 1881. 60 t.-cz. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismer vényt átszolgáltatni.Pécsett, 1901. évi november hó 5. napján, a kir. törvényszék, mint telekkönyvi hatóság.

Kerete,kir. törvényszéki bíró.

1758. sz.-hoz.1901.
Árverési hirdetmény.Alulírott kiküldött birósági végrehajtó ezennel közhírré teszi, hogy a pécsi kir. já- járásbíróságnak 1901. évi V. IV. 415. számú végzésével dr. Gállos Ede ügyvéd által képviselt Bernáth Ferenc végrehajtató részére 

Bernáth György végrehajtást szenvedő ellen 384 korona 50 fillér követelés és jár. erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől lefoglalt 610 koronára becsült ingóságokra a fent idézett pécsi járás- birósági 1901 V IV. 415/2 z. végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az alap- és fe- lülfoglaltatók követelése erejéig is, a mennyiben azok törvényes zálogjogot nyertek volna, alperes lakásán Szabolcs 42. sz alatt leendő megtartására határidőül 1902. évi január hó 
20. napjának délutáni fél 2 órája tűzetik ki, mikor a biróiiag lefoglalt tiuók, lovak, kccsi, szecskavágó és ló szerszám ingóságok a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni.Felhivatnak mindazok, kik az elárverezendő ingóságok vételárából a végrehajtató | követelését megelőző kielógittetéshez tartanak 1 jogot, a mennyiben részükre foglalás korábban eszközöltetett volna és ez a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, elsőbbségi bejelentéseiket az árverés megkezdéséig alólirt kiküldöttnél vagy írásban beadni, vagy pedig szóval bejelenteni tartoznak.A törvényes határidő ezen hirdetménynek a biróság tábláján kifüggesztését követő naptól számittatik.Kelt Pécsett, 1902. évi január hó 4 ik napján.

Lengyel Józset,
kir. bir. végrehajtó.

I

Pécsi kölcsönös segélyzö-egylet
- )Van szerencsém a n. é. közönség szives tudomására hozni, miként az előjegyzések a pécsi kölcsönös segélyzö - 

egylet y  *  X V II . évtársulatánek törzsrészvényeire  a mai nappal kezdetüket vettek s e czélból az alélrésl ivek az intézet helyiségben a rendes hit stales órák alatt (tagn ap ok at es önrepnapokat kivéve d. e. 9 — 12 éréig kitéve vannak.Az ujönnen kelelkezö 1902 évi 37. évtén-ulat, épp úgy. mint a korábbi l.arminczh&t évtársulal : 6  évre terjed s így az ççy.ppy részletre n egálspiti tt 1 korona kefét 6  éven ét fizetendő. A befizetések emez uj evláisulatra 1902. évi január 2-án kezdődnek s a mándik bet végéig szsz : 1 8 0 2 . évi januér hó 11-lg teljesi*héték anélkül, hogy az alapszabályokban megállapított késedelmi pótlékot az egyheti ouasztásért fizetni kellete. A törzsrészvények a 6 évi czik lu sra  egyszerre Is befizethetók s ez eeeibtn egy-«gy lö m iétztery  után — a 6 évié megjáró 312 korma helyett 2 7 6  korona fizetendő.Az előjegy/. : alkalmával minden egyes aláirt törzsrészvény után 2 korona beiratási díj lesz fizetve.Az aláírók . kintet nélkül a jegyzett törzsrészvények számára, az intézet rendes tagjai -  részvényesei lesznek s ezért köztük   hat év letelte r.t — a megfelelő kamat s az elért összes tiszta a nyeremény, a jegyzett törzsitszvények arányában teljemértékben jut elosztásra
A „Pécsi kölc n Ö8 6egélyzó' egylet* tagjainak további rendelkezésig magán kötlevél váltó, kötvény, kézi és jel

zálog folyószámla kölesönöknél nemkülönben a hatodik, vagyis utolsó évtársulat előlegként! visszafizetésénél a rendes leszá
molási időig 6%-ot számit.

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

(2  koronától bármily magas ősszegig)s eme betéteket, reides köiülmények közölt ha kisebb Összegekiől szólnak, kívánatra, felmondás nélkül, nagjobb összegeket pedig 
a lehető legrövidebb felmondási idő igénybevételével fizeti vissza

s a z ily ta k a ré k  betéteik után 4% kam atot fizet.A betétek után kivetett 1 0 %  Wk® kamatadót a betevő m egterhelése nélkül az Intézet maga fedezi.
A vidéken lakó egyesületi tagak t  ügyfelek által teljesiterdő befizetések n egkönnyitése kóHségmenteai- 

fése, valse int a ír jü k r e  kiüti l'tnyozardó ösizejeknik előnyösen 'aló megküldése céljából a p<'csi kölcsönös segély ző egyletnek g író  
s zá n iá ja  van íz  c a itré k -ire g y a r banknél is chek-szám lája a m . kir. posta takarékpénztárnál, mely uiibbi számlára szóló bt fizetési lape k így szerű felkérésre, bárkinek is megküldve lesznek.

M indennem ű Czíelkőzféiehre vonatkozó, vagy más egyéb felvilágosítással az intézet vezérigazgatója mindenkor .eg- ragytbb készséggel szd jál s ügyet csak nála, illetve az intézet helyiségeiben, m e g n é zh e tő k  az egyesület alapszabályai Is, akár személyesen, akár levél utján kivántatnának.Kelt a pécsi kölcsönös segélyző egy let 1901. évi november 28-án tartott igazgatósági üléséből.
K IN D L  J Ó Z S E F ,vezérigazgató.Nyomatott Taizs Józset könyvnyomdájában Pécsett, 1902




