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Előfizetési árak :
helyben, ká^ho\ hordva :

Égést évre 16 kor. —  fill 
Fél évre . . 8 „  — „ 
Negyedévre 4  „  — „  
Egy hóra . . 1 „  34 ,,

Egyes stám ára 8 fillér.

Vidékre, postán küldve:
Égést évre 18 kor. — fill. 
Fél évre • • 9 », »
Negyedévre 4  „  60 „  
Egy hóra . 1  „  60 ,,

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

Szerkesztéség ée 
kiadóhivatal tPécs, Mária* utca 1. sz.első emelet.Kéziratot

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

Hirdetések a legjutányosabb 
árban számíttatnak. Nyílt- 

tér sora 60 fillér.

Boryásár.
Pécs, 1902. febr. 3.A fillokszera vész, az olasz bor*vám1 klauzula s az óriási fogyasztási és ital- mérési adók halálos csapást mértek a korábban oly jövedelmező és világszerte hires magyar bortermelésre. A szőlőrekonstrukció, a felújított szólöknek mindenféle újabb nyavalya ellen való megvédése egyik legköltségesebb gazdasági ággá tették a bortermelést ; viszont a bort sújtó nagy adók s az olcsó olasz bornak nyomasztó ve.ccnye a magyar bor forgalmi értékét annyira átszállították, hogy termelőink azt mar önköltségen is alig voltak képesek értékesíteni.Hozzájárult ehhez, hogy élelmes emberek az olcsó bor után esengő nagy ke resletet kielégitendök. beleütköztek a törvénybe, mikor a szölóművelésuél kevésbé költséges módját eszelték ki a bortermelésnek s ezzel tönkretették a magyar bornak régi jó hírnevét. Persze itt is ismétlődött a régi tapasztalat, hogy száz bü nősért egypárnak kellett megszenvednie s azok kiabáltak legjobban kígyót békát a megcsipettekre, akiket nem csíptek meg, de a bünhödésre éppen úgy, vagy tán még jobban rászolgáltak, mint amazok.így tették tönkre egypár kiderült borpancsolási eset felfuvásával a pécsi bor nak az ország határain túl is messze ki terjedt régi himevét, úgy, hogy a felre vezetett nagjközönség pécsi borról sehol tudni nem akar, hisz az ellenérdekű rek lám beleoltotta a köztudatba, bogy a pécsi bor nem is lehet más, mint hitvány, koty vasztott lőre.Ezt a nagy sikerrel terjesztett rossz hiszemü rágalmat kézzelfogható bizonyító kokkal megcáfolni, a hazai és külföldi fo gyasztók körében a pécsi bor iránt meg rendült bizalmat újra megszilárdítani tét ték feladatukká azok a pécsi bortermelők, akik mára más helyeken is eredményesnek bizonyult borvásarnak Pécsett is leendő rendezésére vállalkoztak.S  valóban a kitűzött célnak, boraink rehabilitálásának elérésére alig mutatkozik valami alkalmasabbnak, mint alkalmat adni az egész országnak s a borainkat korábban kedvelt külföldnek arra hogy minden kétséget kizárólag raegbizonyosod hassék a rólunk terjesztett rágalom alap- ta'an volta felől. E zt az alkalmat pedig nyújtani fogja a rendezendő pécsi borvá- >ar melyen bemutathatjuk volt fogyasztóiknak és a jelentkező uj érdeklődőknek készletben levő borainkat : tessék megszemlélni, megizlelni s aztán tólni, nem ped£i koukurrenseink lármája után vakon elindulni.

De hogy ezt a célt bizton el is érhessük, ahhoz első sorban bortermelőink buzgó közreműködésére van szükség. Ha ezek a sikert komolyan akarják —  és ezt akarinok sajat jól felfogott érdekükben áll —  akkor a siker nem is fog elmaradni. Itt tehát nincsen helye kishitű habozásnak, vagy fásult közönynek, hanem lelkesítsen minden érdekeltet a kitűzött nemes cél s az annak elérésébe vetett önérzetes bizalom. Jelentse be a vásárra mindenki | meglevő készletét ; hisz most nemcsak ar- i ról van szó, hogy pincéjében tényleg heverő készlete mindjárt vevőre találjon, hanem főleg arról, hogy helyreállítsuk a ve- vóközönség bizalmát a pécsi bor iránt s igy a jövőre is biztosítsuk annak körében termelendő borainkra a keresletet.A bejelentés és a borminták kiállítása semmiféle vagy alig számbavehető költséggel jár, a minták vegyelemzóse az állam költségén történik, hogy pedig érdeklődő vevőközönség nagy számmal lesz a vásáron, arról kezeskedik a rendező bizottságnak a kormány hathatós támogatásával is előmozdított ügybuzgalma. A pécsi borvásárra a bizottság nemcsak a hazai, de a németországi, ausztriai, svájci hírlapokban is meg fogja hívni az ottani kereskedőket, vendéglősöket és fogyasztókat, ismertetni fogja a borvásár célját, a rendelkezésre álló áru mennyiségét, minőségét és hivatalosan is megállapított kifogástalan voltát. Nincs benne tehát kétség, hogy abban az esetben, ha tekintélyes mennyiségű bor kínálatát jelentheti a bizottság, vevőkben sem lesz hiány s eljönnek bizonyára sokan olyanok is, akiknek talánebbena pilanatbau nincs is szükségük borvásárlásra, do fel fogják használni az alkalmat arra, hogy ezzel a nagy beszerzó si fúrással közvetlenül megismerkedjenek s annak kitűnő voltáról meggyőződve, jövendő szükségleteik fedezésére előjegyzésbe vegyék.A  bejelentés pár napig még megtehető ; siessenek tehát mindazok, akiknek ladasra szánt borkészleteik vannak, ezek bejelentésével. Szól ez nemcsak azoknak, a kik a rendező bizottságtól bejelentő iveket kaptak, hanem mindenkinek, akinek $ eladó bora van; mert azok a jegyzékek, a melyeket a bizottság a meglevő borkészletekről kapott, hiányosak s igy a bizottság nem is küldhetett ivaket minden tér melőuek. akinek heverő borkészlete van a pincében.A bejelentés, mint, azt már lapunkban közöltük, a városházán Nagy László aljegyzőnél d l .  emelet 25. sz. ajtó) eszközlendő, ahol bejelentési ivek is kaphatók, a búr minták pedig (fajoukint egy-egy liter,

a palackon a tulajdonos nevének, a termés évének és a dűlő nevének megjelölésével) Erreth János orsz. képviselőhöz, mint a rendező bizottság elnökéhez küldendők.A tehetetlen sopánkodás ideje lejárt, mutassák meg bortermelőink, hogy tenni is tudnak, mikor arról van szó, hogy maguk segítsenek magukon. Mert iia valahol, hát itt válik be majd a régi szálló ige igazsága: „Segíts magadon s az Isten is megsegít.®
Mulatságok.

— Saját tudósítónktól. —
Pécs, 1902. febr. 8.Egy hét még a tarsang. Nem csoda hát, ha sietnek a bálrendezők s egy este 3 4bál is lezajlik. Ilyen volt a mostani szombat és vasárnap este is, a mikor négy bál volt.Ezekről a mulatságokról tudósitóink a következőkben számolnak be :

A  nemzeti Kaszinó szombaton este tartotta bálját, melyen résztvettek Pécs ős a vidék szép asszonyai s leányai. A bálanya dr. báró Fejérváry Imréné volt, a kit a rendezőség nevében Reeh György főrendező fogadott s egy pompás virágcsokorral lepett meg. A bálon ott láttuk : báró Fejér
váry Imre főispánt, Koszits Kamill alispánt, 
Majorossy Imre polgármestert, a helyőrségi tisztikar tagjait és városunk notabilitásai közül még igen sokat. A tánchoz a zenét a katonazenekar, valamint Rácé Guszti és ifjú 
Kórody Gyula zenekara szolgáltatta. — A jelentőit hölgyek névsora a következő :

Leányok : Békefi Sárika (Szigetvár), Zelesny nőv., Fekete Irma, Tallián nőv., Kérésé Böske, Pachner Anzsi, Radócsay Etti, Lauber Margit, Kaltnecker Ilona, Müllherr Mariska, Trixler Aranka, Szieberth Terka, Györgyi Lujza (Abony), Bencze Böske, Rein- feld Terka, Weisz Lila (Mohács), Horváth Margit, Gőtz Marianne, Kopp Irma, Grünhut Etti, Pollák Riza (Grácz), Komposcht Anna, Kussinszky Blanka, Breining Olga, Zsiga Gizi, Krausz Stefi, Razgba Ilona, Ubláth Margit, Matyasovszky Terka, Füspök Jolán, üpris Angi, Eckensberger Lázsi, Duka Mileva, 0pri9 Vali, Doma Oktávia, Lechner nőv., Lakit- Erama, Tibor Panci, Lőwy Mártha, Deák Tét rézia (Somogyrcegye), Eckensberger Margi, (Kaposvár), Forgách Ilona gr., Gaal Juliska. Hoffmann Lalika.
Asszonyok : Fejérváry Imre báróné, Fekete Mihály né, Szinkovicb Károly né, Tallián Zsigmondné, Kenessey Aladár drné, Krausz István drné, Kaufer Jenő drné, Porgesz Miksa drné, Pataki Gyuláné, özv. Müllherr Alajosné, Rich Árpádné, Geiger Dezsőné, Krasznay Miklósáé, Pilch Jenőné, Szieberth Nándorné, Györgyi József drné (Abony), Györgyi Edéné (Egerágh), Udvarnoky Győzóné, Johann Béla drné, Sor- sich Béláné, Kaffka Károlyné, Pintér Ferencné, B!au Adolf drné, Lőwy Ignác drné, Horvath Antalné, Götz Gyuláné, Hardi Sándornó, Hinka Lászlóné, Schwabach Zsigmondné, Scholz 1st- , ván drné, ifj. Eötvös Gusztavné (Mohács), Brei- • ning Pálné, Kérésé Kálmánná (Sásd), Szegedy
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Rezső drné, Szommer Gyuláné, Zsiga Lászlóné, Gellér Samu drné. Forray Valérne, Füspökné, Oblátbné, Opris Péterné, Késmárky Béláné, ADgyal Pá> drné, Littke Ernőné, Littke Lő- rmcné, Piacsek Viktorné, Koszits Kamilínó, Herberth Jánosné, Kelemen Mózes drné, özv. Kopp Tivadarné, Pohl Gyuláné, Bodó Ala- darné, Radócsayné.

iA  péosi Máv. altiszti olvasó
kör* ugyancsak szombaton este tartotta fényesen sikerült bálját a Vigadóban, melyen nagyszámú előkelő közönség jelent meg. Ótt láttuk : F áy Zsigmond. pécsi forgalmi főnök helyettest, Földesek. darányi allomásfönököt, 
Bartha Antal raktárfőr ököl, Wolleszky Károly állomásfőnököt es még többeket. Pontban Vj IO órakor megérkezett a bál-anya : 
F á y Zsigmoudnó, kit a bejaratnál a rendező ség nagj csoportja üdvözölt és Lohr György < ey díszes virágcsokrot nyújtott át, mire kezdetét vette a tánc. Az első négyest ötven par t neolta.A megjelent hölgyek névsorát a rendezőség igy állította össze:

Leányok : Ruprecht Janka, Stoff Mariska, Rapp Mariska, Ráth Mariska, Dudo- lavc Anna, Branke Matild, Prunauer nőv., Eibert Juliska, Kőberhng nőv., Lohr Sárika, Lutz Cecilia, Korompai Róza, Nichler Mariska, Vlasits Mariska, Uertel nőv., Putzer G izella, Virágh Paula, Bone Emilia, Schubert Janka, Sípos Mariska, Hoff Erzsébet. Asszo
nyok : Fáy Zsigrnondne (bálanya). Wolleszky Karolyné, Hauk Józsefné, Schreiner Istvánná, Zapf Edené, Baranits Jánosné, Kristóf N.nó, Péter Józsefné, 0  értél Győzőné, Dudovácz Mátyásnó, Nagy Alajosné, Horváth Gyuláné, Birsits Gézáné, Hermnsz Leoné, Prunauer Lászlóné, Eibert Józsefné, Schwarfzer Lajosnó, Svagel Viktorné, Bucsky Péterné, Lohr Györgyéé. Benko Gyű áné, Fekete Vendelné Glaser Ottóné, Vlasits N. né, Fricker Raj- rnarné, Petzer Ignácné, Banosné, Nagy Er- nőné, Petrovits Kálmánné, Barta Antalné, Langer Alajosné, Andrásovits Károlynó, Kulin Henrikné, Ruvald Alajosné, Szeibert Adámné, Csőgl Jánosné, Hírschfeíd Samuelné, Hofí Ja  kabné, Ratz Józsefne, Milassy Imréné, Ko- pányi Ignácné, Petőfi Vilmosné, Kubinyi Sándorné, Feil Bálintné.A bálon te ülfizettek : Fay Zsigmondné 60 kor., N. N. 30 kor., Dobszay Antal kanonok, Zsolnay Miklós, Birányai Pál, Fáy Zsig- raond, Kópicz Imre, Bartha Antal, ifj. Fürst Gyula, Hirschfeld Samuel, Szeitz József, Höffler testvérek 1 0 - 10 kor.. Kulin Henrik 6 kor., Kész Károly 5 kor., Csengeri István (Fiume), Opris Péter, Scbőnbach Antal 4—4 kor., Polacsek László áll. főnök (Darany), Dollinger András, .“ zommer Gyula, Sehlőgl Ferenc, Pá- kay Mihály 3 - 3  kor., Eizenhut Antal, Hanuy Gábor, özv. Weisz Mórné, Rácz József, Ha- merli József, Berger Imre, irju Hoffman Lajos, Weisz Kálmán 2— 2 kor., Kovács Antal 1 koronát.

„A péosi allam i, megyei, vá 
rosi es közintézeti h ivatalszolgák  
önm űvelődés! köre“ a Scholz-!é!e sörcsarnok helyiségeiben tartotta szombat este bálját, mely egyike volt az eddig rendezett három báljuk közül a legsikerültebbeknek. Ez az itju egyesület úgyszólván kulturmissziót is teljesít a maga körében mulatságaival, melyen mint egy ismerős nagy családot, látjuk városunk igyekvő s a  művelődésre törekvő hivatalszolgáit, kiket nemes törekvésükben az előkelőóbek is igyekeznek támogatni.Jelen báljukat meglátogatta dr. Zánkay Aladár járasbiró, dr. Gycnes József kir. al- bgyész és többen a megyei tisztviselők és posta-tisztek közül. A nemzeti színű drapériával dekorált emelvényen Korody Károly zenekara foglalt helyet s onnan muzsikálta a talp alá valót. A négyest negyven pár táncolta.A megjelent hölgyek névsorát a következőkben adjuk : — leányok : Apáthy Juliska, Hődl Annuska, Reberics Annuska (Mohács),

Szoraor Annuska, Egervári nővérek, Horváth Juliska, Kompach Anna, Schwarcz Mariska, Járányi Mariska, Bradics Mariska, Wermut- weisz Erzsiké, Hering Karolin, Kadarkuti Róza, Schmidt Teruska, Tóth Mariska. Tóth Karolin, Rutton Dővérek, Beck Betti, Lovrics nővérek, Tucsek Rózsi, Vörös Erzsiké, Mosz- lovác Teréz, Koller nővéiek, Ringlaub Her- min, Sórics Ilonka, Zsinkó Mariska, Lusztig Lenke, Lusztig Júlia, Bertalan Etelka, Szabó Katica, Málek Mariska.
Asszonyok : Csonka Jánosné, Antal Jó- zsetcé, Slovak Mihálynó, Steiner Jánosné, Kiss Imréné, Szvácsek N.-né, Kovácsovics Pálné, Decsi Józsefné, Varajti Karolyné, Jakab Jó- zseíné, Koleszár Józsefné, Fenrich Lajosné, Szabó Ferencné, Zsinkó Pálné, Olach Gyuláné, Németh Istvánné, Ujváry Istvánná, Bogyó Ferencné, Iván Györgyné, Kovács Jánosné, Pilári Lajosné, Winekker Jánosné, Nemes F e rencné, Macshek Józsefné, Hegyessy Lajosné, Kiss Elekné, Goldfingerné, Soós Péterné, P iros Antalné, Futó Józsefné, Mayer Józsetné, Kónyi Józsefné. Lutz Györgyné, Strausz Ja - kabné, Gyalus Gáborné, Horváth Sándorné, Németh Mátyásné, Macák Lajosné, Werbuller Józseíne, Bélig Istvánné, Kata Nándornó, Gé- ván Józsefné, Herceg Mihályné, Beck J á nosné, Barna Lajosné, Bakics Mártonná, Saághi Józsefné, Farkasné, Dötzkirchner Mik- sáné, Vecsei Mihályné, S/.uszii9 Mátyásné, Csetey Ferencné. Koller Istvánná, Rigó Nán dorné, Kozarv Jánosné, Csapó Péterné, Vö- rösné, Liszkavári Jánosné, Özv. Moszlovácné, Lőffer Lajosné, Törő Ferencné, Nell Alajosné, Zsinkó Balázsné, Kovács Józsefné, Cukor Já nosné, Bertalan Istvánná, Szíjártó Sándorné, Koncsicska Józsetné.
A  fodrász ifjúság bá lja  tegnap este zajlott le a Nagyvigadóban. A szépen díszített teremben igen sok volt a táncos s a buzgó rendezőség mindent elkövetett a kö zönség szórakoztatására. Az első négyest 60 pár táncolta. A jelenvoltak névsora a következő : leányok : Reinwein Etel, Ölmüller Anna, Rozner Róza, Pilgermajer Mariska, Vörös Mariska, Zicher Erzsébet, Halászek Aünuska, Gabelits Emma, Gobel Mariska, Gőuel Emma, Bokrétás Julia, Bukrétâs Mariska, Kraupich Mariska, Langer Elvira, Németh Rozika, Oberitter Mariska, Sooss Mariska, Gergely Annuska (Toponár), Bradits Juliska, Schmidt nővérek, Horváth Etelka, Záredits Etelka (Kaposvár), Vidákovils Gizella stb stb.
Asszonyok : Reinwein N.-né, ölmüller Péterné, Bozner N.-né, Pilgermajer N.-né, Vörös Jánosné. Réiler N.-ne, Osvald Józsefné, Zicher N. né, Papozits Kadiszlavnó, Halaszott Antalné, Kraft Ádámué, Cdna Ferencné, Gábeiits Györgyné. Gőbel N. né, Bokrétás Karolyné, Kráupich Péterné, özv Zádria Ferencné, öz r. Linger Ferencné, Till 1st vanné, Bernhardt Györgyné, Meisner Alajosné, Oberritter Jozseine, Soos Katalin, Reichenauer Imréné, Soós Henrikné, Hes-z Ádámné, Ébert Bálintné, Szekeres Károlyné, Skrivánek 1st vánné. Arnhoffer Alajosné. özv. Riváné, Koncsicska Józseíne, Schneider Jánosné, Birgl Mátyásné, Paszi Konrádnó, Szaablica Ig- nacué stb.
Pénzintézeti közgyűlések.

— Saját tudósitónktól. —
^ Pécs, 1902. febr. S.A tegnapi vasárnap városunknak két pénzintézeté, a *Pács Baranyai Központi Ta karékpénztár* és a *Baranyamegyei Hitelin- tezet* tarlolia évi rendes közgyűlését.A közgyűlések lefolyását a következőkben ismertetjük :

A  Pécs B a ran y a i Központi Ta  
karékpenztár közgyűlése tegnap délelőtt 10 órakor volt, Scy László, kir. tanácsos elnöklete alatt.

A közgyűlésen 16 részvényes 177 részvénynyel volt képviselve s az évi zárszámadások és az elnöki jelentés tudomásulvétele után elfogadták az igazgatóság javaslatát a 61.778 kor. tiszta nyereség felosztására vonatkozólag, mely szerint részvényenkint 45 koronát fizetnek osztalékul.Az elhunyt Schőnherr Mihály igazgató- sági tag helyére Auber Gyula választatott meg. Több tárgya a közgyűlésnek rém lóvén, s indítvány nem tétetvén, jegyzőkönyv hitelesítésére Hoffmann Lajos ésKraws* Mór kérettek fel s ezzel a közgyűlés véget ért.
A  B aran yam egye i H ite lin tézettegnap délelőtt 10 órakor tartotta közgyűlését 

Deymek Ferdinand alelnök elnöklete alatt, mivel dr. Antal Gyula akadályozva volt a megjelenésben. A részvényesek élénk érdeklődést tanúsítottak a közgyűlésen, melyen az igazgatóság jelentését dr. Forges Béla vezórtitkár olvasta fel. Az évi jelentés a forgalom fokozatos fejlődését és a tőke kedvező gyümöl- csöztetését részletesen kimu'atta. Megemlékezett az év folyamán történt házvótelről, hol jelenleg már az intézet helyiségei vannak. Ennek a házvételnek jövedelmezőségéről és terheiről Jusztusz Miksa részvényes felvilágosítást kért, melyet Tausz Gyula igazgató meg is adott s úgy a felszólaló, mint a közgyűlés helyesléssel vette tudomásul a választ. A jelentés továbbá szólt az intézet kebelében fennálló fillérszövetkezetről, mely 2 ik évét éli. A forgalom élénksége fejlődött ; a tétek szaporodtak s bár a mérleg egybeállításánál az igazgatóság oly szigorúan jártkétes követeléseket mind U>- 8zép jövedelem éretett el a 31,069 kor. 70 fillér egyenleggel. A múlt évi közgyűlésen ama határozata, hogy a tartalékalapból 4 százalék osztalék fizettessék ki, felebbezés folytán megváltoztatván, elhatározták, hogy az 1900. évről fenmaradt nyereségből részvényenként 2 koronát, vagyis 1 százalékot, az 1901-ik éviből pedig 9 koronát, vagyis 4 és fél százalékot fizetnek ki.Ez elfogadtatván, az igazgatóságba be- választtattak : la u se  Gyula, Deymek Ferdinand, ifj. Erreth János és Hamerli István. Felügyelő bizottsági tagok lettek : dr. Kelemen Mózes, Lenkey Lajos, Taizs József, Szikorszky Tádé és Záray Karoly dr. Póttagok : Kondor Béla és Benkö Gyula. Végül megválasztották a 32 tagból álló választmányt.Indítvány nem lévén, a közgyűlés ezzel véget ért.

el, hogy a irta, mégis

H í r e k .
Pécs, 1902. febr. 3.

N a p ir e n d  1902. fo b r u á r  4-én.

N a p tá r  : kado febr. 4. — Róna. kath. : Veka- 
ronika. — Prot. : Veroniak. — Görög-kel. (jan. 22.) 
Timót. — Zsidó: Sebath 27. — Nap kél 7 óra 8 
perckor ; nyugatik 4 óra 49 perckor — Hold 
kél 3 óra 67 perckor reggel ; nyugszik 1 óra 4 
perckor délután.

Id ő je  lem». A központi meteorologiai intézet 
jp ’zése szerint : hideg idő, fagy é s  hó várható.

K e r e s k e d ő  i f ja k  estélye a Nagyvigadóban
este 8 órakor.

S s in h á s  ! »Királyfogás*, operett.

— (Püspöki ebéd.) Hetyey Sámuel megyéspüspök tegnap ebédet adott, melyen resztvettek : Szeredy Józset, Pozsgay József, Spies János, kanonokok, Szilvek Lajos d r , Vajdits Gyula tb kanonok, Rézbányay János, S^enge Ferenc főjegyző, Jeszenszky Lajos, arvaszéki elnök. Fekete Mihály tőügyész, Oberhararaer Antal, Riuch János,Piacsek Gyula, Hoffmann Lajos, Fodor Pál, Zsolnay Miklós, Varga Nagy István, Pilch Antal, Nábrácky Lajos, Kaufmann Nándor táblabirák, Déván Ottó kir. ügyész, Simon József, Dobi Imre, törvényszéki bírák, Citó Károly, Kratochwill, századosok, Komposcht Alajos nyug. ezredes, Straka Ferenc, Rappay Ignác, Schimdt Antal, dr. Cirer



Itft2 február 4 P É C S I  F I G Y E L Ő 8Elek, dr Wolleszky Károly, Brunner Olivér, Glaunzer Gyula. Z^olnay György. PieiniDger Fe renc, Jakabffi Imre, Mihálfi Árpád, Hetyey 
E lek , Igaz Béla, Klein Tivadar, S'ákovits Oltó és Jakab Béla, pü>pöki szertartó, Jobgt Béla, porgesz Miksa dr , Apor Lipót, Zánkay Aladár, Modly Béla, Szuly János. Nick Alajos dr, Krasznay Miklós dr, és Nemes Vilmos dr, Üg.védek Mihálffi Ernő, Mócs Szaniszló, Simon Béla, Vörös Mihály, Repich Vince, Miháiovits Antal, bzvacsek Mihály, Eckeneberger György 
ezred es, Duralia Pál, és B^uer János, őrnagyok, Bíró Ede, honvédezredorvos, Kelez Géza százados és Cakó Diósgyőri Barnabás csendőr- százados.

— (A z ügyvéd* kam ara köz
gyűlése ) A pécsi ügyvédi kamara tegnap tartotta meg rendes évi közgyűlését Erreth Jaros kamarai elnök elnöklete alatt, melyen 
Pleinmger Ferenc titkár előterjesztette a kamara múlt évi működéséről s az ügyvédség és jogszolgaltatatás terén tett tapasztalatokról : zóló évi jelentést. A jogszolgáltatás terét érintő múlt évi törvényalkotások közül a jelentés nehézraényezi az 1901. évi X X . t. c. amaz intézkedését, a mely a kihallgatás nél kül való elitélést, a büntető parancs kibocsátását kiterjesztette a rendőrbiráskodásra is a nélkül, hogy a jogsérelmek megelőzésére azt az óvatossági rendszabályt is törvénybe iktatta volna, a melyet a bűnvádi perrendtar tás a kir. járásbíróságok büntető parancsaira nézve megállapítani szükségesnek tartott. Mig ugyanis a kir. járá-biróságok büntető parancsai addig végre nem hajthatók, mig a terhelt íeíek tárgyalásra nem lettek idézve, addig a rendőrbiróság büntető parancsai végrehajthatók tárgyalásra való idézés nélkül is, ha a terhelt maga tárgyalást nem kért, vagy nem felebbezett. Ez sok visszaélésre fog vezetni, mert kézbesítő közegeink felületessége és értelmetlensége mellett igen sok esetben csak a papíron tog maradni a törvénynek az a rendelkezése, hogy a kézbesítő a büntető parancs tartalmát a terheltnek megmagyarázni és őt tárgyalás kérési, vagy felebbezési jogára figyelmeztetni tartozik. — Megemlékezik a jelentés továbbá a polgári perrendtartás javaslatáról, melynek ügyvédellenes tendenciái ellen a kamara mar a múlt évben állást foglalt. Ismétli a kamara azt a már 1900. évben tett javaslatát, hogy a magyarországi földbirtokos fejedelmi személyek olyan pereibe nézve, a melyek a magyar töld birtoklásából kifolyólag származnak, magyar udvari bíróság szerveztessék, nehogy ilyen perekben a magyar állampolgárok idegen udvari bíróság elé legyenek kénytelenek fordulni. — Az ügyvédség terén mind szomorúbb viszonyok tapasztalhatók, minek legki- áltóbb bizonysága, hegy a múlt évi országos Ugyvédgyülésen már nagy partja volt a numerus claususnak, a mi ellenkezik a magyar ügyvédi kar szabadelvű tradícióival. Ezért a szabad ügyvédség eszméjének megmentésére biztosítani kell az ügyvédi kart, hogy a megélhetés feltételeit tisztességes eszközökkel megszerezhesse. M.*rt ez most nincs biztosítva, mikor törvényeink az ügyvéd mönödesi körét folyton nyirbálják és létfeltételeit veszélyeztető versenytársat áilitanak nekik azzal, hogy a községi jegyzőket tisztességes javadalmazas helyett magánlelek jogtigyeinek ellátására utalják. — Az ügyvédi törvény reformjának kidolgozásával az igazságügymi niszter megbízta ugyan Pollák I les drt, a budapesti kamara ügyészét, de a karínra nem bízik abban, bogy készítendő munkálata a törvényhozás elé kerüljön, a mint nem kerültek oda Dell Adami Hezsó és Nagy Dezső munkálatai sem, a kiket szintén az igazság ügyi kormány bízott meg ilyen reformjavaslatok elkészitésével. — Sürgeti a jelentés az ügyvédi dijtörvény meghozatalát.A közgyűlés az évi jeleutést helyesléssel fogadván, Aliltényi Miklós drnak, a ki a ka mara ügyészi állásától tartós betegsege miatt

megválói volt kénytelen, e minőségben telje sitett -gybuzgó és szakavatott működéséért köszönetét és elismerést szavazott.A múlt évi zárószámadásoaat a szám- vizsgáló bizottság reudbeo levőknek találván, a közgyűlés a pénztárosnak a felmentvónyt megadta — A kamara bevételei a múlt év ben 7899 korona 92 fillérre, khdásai pedig 7269 kor. 79 fillérre rúgtak. Az ügyvédi segélyalap tőkéje a múlt évben 21.328 kor. 93 fillérre emelkedett, a mely összeghez, ha az Erreth-alapitváoy 2488 kor. 4 fillér tőkéjét hozzáadjuk, a kamara 23 816 kor. 97 fillér jövedelme fölött rendelkezik segélyezési cé lókra 9 a múlt évben tényleg 790 kor. 85 fillért fordított is segélyezésére.Megállapította ezután a közgyűlés a folyó évi költségvetést s a kamarai lajstromok s a vagyontalan perlekedők részere kirendelt pártfogó és Yédő ügyvédek jegyzékének felolvasása után a közgyűlés véget ért.
— (Gazdasági egyleti köa- 

fgyülés.) A baranyamegyei gszdasagi egyesület tegnap délelőtt 10 órakor tartotta évi rendes közgyűlését a vármegyeház nagytermében Országh Lajos elnöklete alatt. A közgyűlésen megjelentek a többek között : K o- 
szíts Kamill alispán, Szeifritz István kanonok, 
Fekete Mihály tiszti főügyész, id. Jeszenszky Ferenc, Teleki Zsigmond, Egry József, Szép László. Vörös Mihály, Keller István és if). 
Jeszenszky Ferenc. A közgyűlés első tárgya az elnök évi jelentése voir, melyet Förster Jenő titkár olvasott tel. A jelentés felöleli az egyesület évi működését ; részletesen ismerteti azt a valóban közhasznú tevékenységet, melyet az egylet a műit évben a megyei mezőgazdaság javára kifejtett, rendezvén mező gazdasági szakoktatásokat, házi ipari tanfolyamokat és tenyészallatdijazásokat. Az egyletnek a múlt évben bevétele 3443 kor., kiadása 3130 kor. volt. Az alapító tagok sorába Mdndy Béla és Hetyey Sámuel megyós- püspöx beléptek s igy az alapiló tagok száma 36 lett. A rendes tagok száma összesen 610. Az egyletnek húsz éven át volt buzgó titkára, Vörös Mihály, egyéb elfoglaltsága miatt leköszönt. Neki buzgóságáért őszinte, mély köszönetét fejezte ki a közgyűlés. Az évi jelentés után Koszits Kamill alispán üdvözölte az egyesületet, Ígérvén, hogy mint alispán mindenkor az egylet igaz érdekeit fogja előmozdítani. A belügyminisztertől leérkeztek a jóváhagyott alapszabályok, melyeket az elnök bemutatott s ezzel egyidejűleg a közgyűlés bz egylet újjáalakulását kimondta. A tiszt* újítás tartamára korelnöknek Szeifritz Istvánt választottak meg, a ki köszönetét fejezte ki a buzgó tisztikarnak és igazgató választ mánynak. Id. Jeszenszky Ferenc ajánlatára ezután egyhangú lelkesedéssel Országh Lajost ismét elnöknek választotta ra*g a közgyűlés. Az egylet volt alelnöke, Sey László, kir. tanácsos nem óhajtván e tisztet megtarani, a közgyűlés aieloöknek egyhangúlag Szeifritz István kanonokot választotta meg. Az igazgató vá
lasztmány tagjai lettek : Aidinger Janos. Bie- dermarm Oltó, Bidermann Rezső. id. Brázay Kálmán, itj. Brazay Kálmán, Petri József, Fekete Mihály, Hegedűs Ferenc, id. Jeszenszky Ferenc, Jeszenszky Tódor, itj Jeszenszky Ferenc, Komáromy Tivadar, Krasznay Mihály, Liebbaid Béni, Mándi Samu, Mikes József, Német Lipot, Szautter Antal, Tormay Károly, Werlt Mihály, Kardos Kálmán, Vörös Mihály, Mandi Béla és Deutsch Miksa. Póttagok lettek : Darócy Aladar, Szép László, ifj. Be- nyo/szky Móric, Koszits Kamill, Stein Ferenc, Jakabfi István, Szalay Dezső és Kisfaludy Zsigmond A számvizsgálók közé beválasztattak Dulánszkv Adolf, Hegedűs Imre és Kisfaludy Zsigmond A multévi pénztári számadást Vörös Mihály indítványára az igazgató választmánynak megszavazott köszönet mellett vették tudomásul. Az egylet ügyészévé 
E yry József ügyvédet választották meg. A folyóevi költségvetést 9300 kor. kiadásban és

6200 kor. bevételben állapították meg. A hiányzó összeget a földmivelési minisztertől kérendő államsogélylyel fogják fedezni, mivel ez összeg az állaldijozásokra és a pozsonyi kiállításon való részvételre kell. Országh Lajos elnöki beszéde után elhatározták, hogy a folyó évben két tenyészállatdijazást rendeznek, mindkettőt a szentlörinci járásban. Végül a folyóévi munkatervet fogadták el általános helyeslés között s ezzel a közgyűlés végétért.
— (H alálozások.) Wiesner Rajmár joghallgató, néhai Wiesner Rajmár bányaigazgató fia, életének 21 ik évében vasárnap hajnalban meghalt. A korán elhunyt ifjút szívbaj ölte meg. Temetése holnap (kedden) délután 3 órakor lesz a Mária utca 6. szám alatti házból a budaikülvárosi temetőbe. Lelkiüdveért az engesztelőmisót szerdán délelőtt 9 órakor tartják a belvárosi templomban. Halála hírére a jogakadómiára kitűzték a gyászlobogót s a joghallgatókk koszorút helyeznek koporsójára és testületileg vesznek részt a temetésen. — Blauhorn Béla, életének 13 ik évében meghalt. Temetése ma délután 4 órakor volt a Király-utca 21. számú házból a budaikülvárosi temetőde. Lslkiüd- veórt az engesztelő misét holnap (kedd in) tartják délelőtt 9 órakor a belvárosi plébániatemplomban
— (B o rvásár Pécsett ) Szombaton délután öt órakor a március 16 án Pécsett rendezendő borvasár ügyeben értekezlet volt a városházán Erreth János elnöklete alatt. Az értekezleten ott voltak : Csigó János, K ra sz - 

nay Miklós, Horváth Géza, Szikorszky Tádé, 
Cserta Antal, dr. Toldi Béla, Kozma János, 
Szuly János, K im  Gáspár és Nagy László, tb. aljegyző. Az értekezlet elfogadta a Csigó J á nos ügyvéd által készített vásár-tervezetet, mely szerint március 14-ig bezárólag beküldendők 3 liter mennyiségben a borminták. A vásárrá 50 fillér lesz a beléptidij ; a borkóstolás» 15 fillér, a finomabb fajú és pecsenyeboroknál, a többieknél pedig 10 fil'éres jegy jogosít ; egy katalógus 20 fillér lesz. A borvá.sár terjesztésére 3000 hirdetményt küldenek ki német, ausztriai é3 cseh borkereskedőknek. A vásárszabályzatot 100 példányban kinyomatják. A vasár céljaira eddig 120 kor, adomány folyt be. Bejelentés 35 bortermelőtől érkezett s 3000 hektoliter a bejelentett borok mennyisége a mai napig.

— (Országos vásárnak ) ma kezdődött a budaikülvárosi vásártéren. A kedvezőtlen időjárás dacára a kirakodó vasár elég népes ; mig az áliatvásáron nagy a felhajtás. Az árak elég jók sigy a vására régi gyertyaszentelői országos vásároih >z haszonlóan jó sikerűnek jelezhető.
— (Farsangi vásár ) A jótékonynőegylet tegnap tartotta meg farsangi vásárját a torna csarnokban. A szegények és munkanélküliek telsegélyezésére rrndezett vasárou ember ember hátán tolongott es annak sikere olyan nagy volt, hogy méltán büszkesége lehet a nőegylet fáradhatatlan buzgalmu vezetőinek* A vásár délután 2 órakor kezdődött és 4 órakor ért véget.
— (Igen  elegáns) és tartós bőrtárcák pénz , szivar- és cigarettáknak, valódi ezüsttel ékítve darabja 3 forintért csak Schönwald Imrénél, Pécsett. Király utca kaphatók.

táűvószsi, irodaiomQ  A P áh o lyt szombaton este is kevés számú közönség nézte végig. Pedig az előadás megérdemelte volna a telt házat. Különösen 
Thury, Vágó, Molnár és Thuryné váltak ki a mindenkép ügyes összjátékból.O  Á peleskei nótárius vasárnap este zsúfolt karzatot vonzott; máskép azonban kevesen voltak a földszinten és üresen álltak a páholyok. A címszerepben Szilágyi Aladár sok tapsot és kihívást kapott. Bacur Gazsit Kozma



4 P É C S I  F I G Y E L Ő 19G2. tebruár 4adta igen jól. Tóti Dorkában Á. Nagy Vilma mutatott be pompás alakítást. Még Vágó Bélát kell megdicsérnünk, ki Hopfen sertózőt és 
Pesti Kálmánt, ki Hermannt játszotta igazi művészettel.

-jrr.-m/

Táviratok.— O r s z á g g y ű l é s ,  (A , Pécsi Figyelő41 eredeti tavirata.) A képviselóház mai ülésén napirend előtt több bizottsági jelentést terjesztettek be, melyek közül a könyvtári bizottság jelentésénél élénkebb ?ita fejlődött ki.A költségvetési vitánál általános érdeklődés közt Vesqtlcvszky Ferenc tót nemzetiségi képviselő mondott beszédet, melyben köszönetét nyilvánította a királynak és a kormánynak a tiszta választásokért, mert eddig nem volt szabad választás a felvidéken. (Ellentmondás jobbfelől.)
Apponyi Albert elnök figyelmezteti az szónokot, hogy a választás szabadságának és tisztaságának megőrzése nem valami kü lönleges királyi rendeletnek, vagy kegynek a kifolyása (eljeuzés és taps balfelől), hanem minden egyéni akaraton, legyen az a legmagasabb, felül álló törvényes intézkedés. (Általános Helyeslés. „ Éljen az elnök !* balfelől.)
Ves^elovs^ky ezután tovább beszélt a tétok bazhfiságáról, de kénytelenek kivándorolni, mert idehaza megvetést kell tűrniük. (Zajos ellentmondások.)

Elnök kéri a szónokot, hogy ne tüntesse fel a dolgot úgy, mintha a nemzetiségeket minálunk üldöznék. (Tetszés.)
Ves^elovs^ky elismeri a magyar nemzet súlyát, a magyarság vezető szerepét, az egységes politikai magyar nemzet közigazgatásában s a felsőbb bíróságoknál a magyar nyelv jogosultságát, de a községekben, városi és megyei törvényhatóságoknál, elemi iskolákban és egyházakban a nemzetiségeknek isteni és termés* éti joga a saját nyelvük használata. Deák Ferenc követőjének vallja magát, de a költségvetést a kormány számos hibáinál fogva nem fogadja el.Szünet után Harosi Károly beszélt a költségvetés mellett.— A  b é c s i  a s s z o n y g y i l k o s á g . .(A „Pécsi Figyelő- eredeti távirata.) Szombaton éjjel Bécsien az Augarten Strasse 31. sz. alatt lak6 Hegerhorst Tekla nevű 84 éves asszonyt meggyilkoltak. A  gyilkosság gyanúja miatt elfogták Trau 

scber János kccsivezetőt, aki be isismerte a gyilkosság elkövetését. Kedvesét isletartóztatták.— O l á h  f é s s k e l 6 a é s e k .(A .Pécsi Figyelő* eredeti távirata.) Nagvszentmiklósról sürgönyzik, hegy a képvi8előválííSz1ások óia a környékbeli falvak románjai mozgolódnak. A községekben a bírói állásokra magyarellenes jelölteket állítanak s azok megválasztását erőltetik. Sárafalván a tőszolgabiró nem vett tudomást a túlzó román biiójelölt- ről, a miért a dákórománok zajongani kezdtek, mire a csendőrség kiiz.belépett és egy oiaht a fején megsebesítettek. A biróválasztást a kedélyt k izgatott voltára való tekintettel elhalasztották.
— D em okraták  nagygyűlése. 

(A „Pécsi Figyelőt eredeti távirata.) A buda

pesti demotratáknak tegnap délután a Somosi orfeumban tartott gyűlésén mintegy 6000 ember volt jelen. A rendőrség széleskörű intéz kedéseket tett a rend föntartása érdekében s a rend nem is lett megzavarva.A g> ülésen Oláh elnökölt, beszédeket tartottak Rózsa dr. Bokányi Dezső és többen, kiket zajosan megéljeneztek. Végül határozati javaslatot fogadtak el, mely szerint a nagygyűlés Vázsonyi képviselő szólásszabadságának megsértésében a Dép joga ellen intézett merényletet lát. Meg van győződve a nagygyűlés, hogy csak az általános választói jog teremthet igazi Dépképviseleiet és csak az biztosíthatja véglegesen a népképviselői jogok háborítatlan gyakorlatát. A nagygyűlés kijelenti, hogy a maga részélő! kész a parlamenti szólás szabadság megvédelmezé8ére, egyúttal felhívja a szólásszabadságban megsértett Vázsonyi Vilmost, hogy képviselői kötelessége teljesítésében semmiféle terrorizmus előtt meg ne hajoljon.
— Ftttpöbssentelés. (A »Pécsi Fi- Figyelő* eredeti távirata.) Tegnap volt a bécsi Pa;mactumhan Széchenyi Miklós gróf jáki apát, jelenlegi győri püspök püspökké avatása, a melyen Ferenc József Károly főherceg és az osztrák-magyar arisztokracia sziue-java részt- vett. A felszíntelést B ernig vet-zprémi püspök Belopotocky püspök segédletével végezte. Az ünnepély két órán át tartott.
— B án y a  robbanáv. (A » Pécsi Figyelő* eredeti távirata.) Cansaa Cilyből (Eszakamerika) sürgönyzik, kogy Gágtepa közelében a bányában robbanás történt akkor, midőn a bányában 166 munkás dolgozott. A mentési kísérletek folynak, azonban kevés kilátással, mert már eddig is 75 halottra bukkantak. Hogy voltak e a bányában magyarok, arról nem szól a távirat.

Laptulajdonos Felelős sserkeutô
?ZAUTTEB GUSZTÁV PLBIN1NGÉB FERENC

Segédszerkesztő 
HONTHY ISTVÁN.

14387. sz.Tkvi 1901.
árverési hirdetmény.A pécsi kir. törvényszék, mint telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy Neuvirth 

Jakab szent-királyi iakós végrehajtató kérvénye folytán a végrehajtási árverés nevezettnek kk. Farkas Gyula velin lakos végrehajtást szenvedő elleni 70 kor. 68 fill. tőke. és járulékaiból álló követelésének kielégítése végett az 1881: 60. t -c . 144. §. alapjín s a 146. § értelmében a pécsi kir. törvényszék és a szent-lőrinci kir. járásbíróság területén levő a velini 80 számú betétben foglalt A l.l2 2 h rsz . 44 számú házra, mint felülépilményre és 123. és 124. hrsz. belsőség haszonélvezetére 520 korona becsárban, mint kikiáltási árban elrendeltetvén az árverés foganatositására határnapul 1902. évi február hó 20 ik napjának d. e. 9 órája Telin község házában kitüzetett, a mikor is a nyilvánosan megtartandó árverésen a fent elősorolt ingatlanok a legtöbbet ígérőnek kikiáltási áron alul is eladatni fognak.Árverezni szándékozók tartoznak az ingat anok becsárának 10#/«-át készpénzben, vagy az 1881. 60. t.-c. 42. §-ában jelzett áriolyan mai számított ó\adékképesnek nyilvánított ertékpapuban a kiküidött kezeihez letenni, vagy az 1881. 60 t.-c. 170. §. értelmiben a bánatpénznek a bíróságnál e’őleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.Pécsett, 1901. évi december hó 12. napján, a kir. törvényszék, mint tlkvi ható- sógnál.
K e r e s e ,kir. törvényszéki biró

70. számhoz.
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Árverési hirdetmény.Alulírott kiküldött bírósági végrehajtó közhírré teszem, hogy a pécsi járásbíróságnak 1901. évi ö . I. 118/5—7. számú végzésével néhai Greiselmeyer Katalin volt pécsi lakos hagyatékához tartozó 299 kor. 65 fillérre becsült ingóságokra az árverés elrendeltetvén, annak Pécsett József álca 6. szám alatt leendő megtartására határidőül 1902. évi február hó 4-ik napján délelőtti 10 órája tűzetik k i, mikor a biróilag leltározott bútorok, lakásberendezések s egyéb ingóságok a legtöbbet Ígérőnek készpénzfizetés mellett, szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni.Felbivatnak mindazok, kik az elárveret zendő ingóságok vételárából a hagyatéko- megelőző kielégittetésbez tartanak jogot, a mennyiben részükre esetleg foglalás korábban eszközöltetett volna és ez a leltározási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, elsőbbségi bejelentéseiket az árverés megkezdéséig alulírott ki küldöttnél vagy Írásban beadni, vagy pedig szóval bejelenteni tartoznak.A törvényes határidő ezen hirdetménynek a biróság tábláján kifüggesztését követő naptól számittatik.Pécs, 1902. évi január hó 17 én.

Engler Kálmán,
kir. bírósági végrehajtó.14161. sz.Tlkv. 1901.

Árverési hirdetmény.A pécsi kir. törvényszék, mint telekkönyvi hatóság, közhírré teszi, hogy Lukács András kadátfai lakos végrehajtató kérvénye folytán a végrehajtási árverés a nevezettnek Gáspár Mihály botykai lakos, végrehajtást szenvedő elleni 100 kor. tőke ugv csatlakozás folytán1. Szentéi János kis-peterdi lakosnak 104. 200. 90 kor. Darányi Ferenc pécsi lakosnak 41 korona. 3. Csordás Erzse kis-peterdi lakóénak 11 korona filler tőke és járulékaiból álló követelésének kielégítése végett az 1881. 60.t.-cz. 144. §. alapján s a 146. §. értelmében a pécsi kir. törvényszék és a szentlőrinci kir. járásbíróság területén levő és 1. a boly kai85 sz. betétben felvett 1. 720/4. és 722 hrez. szántókra végrehajtást szenvedők illető egynegyed, illetve az 1881. L X . t.-c. 156. §-ának a, pontja alapján Bagót Károly és Gáspár Péter illető részre is vagyis az egész ingatlanra 381 korona, 2., a botykai86 számú betétben felvett I. 1— 11. sorsz. ingatlannak 6/446 legelő és 6/470 rész erdő illetőségének végrehajtást szenvedőt illető felére 1253 *kor. becsárban, mint kikiáltási árban elrendeltetvén, az árverés foganatosítására határnapul 1902. évi február hó 21 napjának d. e. 9 órája a Botyka község házában kitüzetett, a mikor is a nyilvánosan megtartandó árverésen a fent elősorolt ingatlanok a legtöbbet Ígérőnek kikiáltási áron alul is eiadatni fognak.Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan becsárának 10*/«*át készpénzben, vagy az 1881. 60. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal számitott 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 december hó 7. napján. A kir. törvényszék, mint telekkönyvi hatóság.
Kereke,kir. törvényszéki biró.bycncstott Taizs József könyvnyomdájában Pécsett, 1902.




