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E lő fizeté si árak :
helyben, hájjboi hordva:

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

1 gyes szám ára 8 fillér.

Vidékre, postán küldve:
Egész 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

Szerkasztfiaég éa 
kiadóhivatal iPécs, Mária utca 1. sz.

első em elet.Kéziratot
v i s s z a  n e m  a d u n k

Hirdetések a legjutányosabb 
árban számíttatnak. Nyiltr 

tér sora 60 fillér.

Szobor-politika
Pécs, 1902. febr. 4.I I .  Vilmos német császár legújabb ötletével, a Róma városának felajánlott Göthe szoborral, úgy lászik, az olasz- francia közeledés útjába akart egy akadályt vetni s ezzel a hármas szövetségből kifelé vágyakozó Olaszországot Németország iránt lekötelezni.A  gondolat valóban nem rossz, de a kivitel mégsem mondható egészen talpraesettnek ; mert hiszen voltak Itáliának is nagy költői, ha nem is versenyezhettek Gőthével, a kik közül válogathatott volna az udvariaskodás leleményes ezermestere, hogy azok valamelyikének szobrával töm- jenezzen az olaszok nemzeti büszkeségének. (Van ugyan Daniénak szobra Firenzében, Petrarcának pedig egy mellszobra a padovai főtemplomban ; de tudtommal még eddig egyiknek a szobra sem disziti Rómát.) Igen ügyesen járt el azonban a franciakkal szemben, a mikor a francia határon elesett német és francia katonákat egyaránt diesőitő emlékoszlopot állíttatott fel. Ilyen tapintatos volt Franciaország, mikor egy olasz határvárosban felállított Gambetta- szobor mellékalakjául Garibaldit, Kossuthot, Kosciuskot, Teli Vilmost s a szabadság más hőseit kifaragtatta. És ilyen kö rültekintó volt Vilmos császár akkor, mikor a magyar történelem több alakjának szobrokban való megörökítését nálunk az udvarnál — a közhit szerint —  sugalmazta.Görögország például szintén hálásan fogadná az angol királytól Shakespeare szobrát ; de mennyivel nagyobb lelkesedést keltene ott egy Byron-szobor, azé a Byroné, a ki a hellén szabadságért dalolt, küzdött, vérzett és a kinek szobrát az angol nemzet Thorwaldsentól Cambridgeben állíttatta fel.Mi is örömmel fogadnók Franciaországtól, ba p. o. egy Hugó Viktor-szobrot ajándékozna nekünk (ámbár a saját maga részére gém bírta még összegyűjteni a kellő összegnek felét sem . . !) ; de milyen elragadtatást okozna, ha Rákóci vagy Kossuth-szoborral tüntetne ki s ölelne magahoz bennünket . . .Csak most veszem észre, mennyire elragadt a képzelődésem. . . . Kossuth- szcbor Î ! „ Smarm/“  Majd ha a General Szakramentovicsok beleegyeznek. Ezt pedig egy közösügyes Magyarország nem éri meg! Hiába adott össze a nemzeti lelkesedés 200.000 forintot ; holott a nagy. független és gazdag Franciaország Hugó szobrára nem birt 100.000 forintot össze gyűjteni.

Eltaktikázza a mi ,.liberális“  kor máuyunk ezt is, minta külön vámterület, mely Wekerle legújabb felolvasása szerint —  ellentétben Széllel —  még kárunkra lenne ; mert gazdasági függetlenségünket a közös vámterületen könnyebben (?) megszerezhetjük.A Pesti Napló szerint az exminisz- ter, a ki — nemrégen még az önálló vámterület mellett volt —  ezt csak cselfogásul mondotta a Lloyd-társaság estélyén, hogy igy Ausztria kapjon a külön vámterületen ; pedig alighanem felkínálja magát a ledőlt szobor, a közös vámterület fenntartására, Széli makacskodása esetén . . .Már pedig az igaz magyar nemzeti és gazdasági politikának csak a külön vámterület kell. Inkább ne adjanak nekünk semmiféle olyan szobrot, a mi nem a nemzet adakozásából gyűlt össze. Majd megszerezzük mi 5 — 10 év alatt a külön vámterületen azokra a szobrokra való pénzt, a melyeket a nemzet összesóge óhajt és fölállítjuk a fővárosban a Kossuth-szobrot, mely nélkül a nemzet csak gyávaságáról tesz bizonyságot. Gazdasági függetlenségünket ne adjuk oda semmiféle fából való vaskarika okoskodásért, sem szobrokért.Meg lehetünk győződve, hogy az olaszokat a Göthe-szobor nem fogja eltántorítani, ha előnyösnek fogják találni, a franciákkal való szövetkezéstől ; ha egyelőre meg is maradnak a hármas szövetségben.Németországban pedig, még ha a vámháboru el is marad, nem bízhatunk még feltétlenül. Hiába sugalmazta a különben zseniális cézárja a tíz szobrocskát; mert a mint titokban Bismark szövetkezett volt ellenünk Oroszországgal, ugy- Bülow is megteheti ezt. Ne vakulj ma gyár ! Szamost.

A kisiparosok és a kisbirtok
hiteléről.

Pécs. 1902. február 4.Mikor az 1898. évi XXXIII. t.-c. alapján az „Országos Központi Hitelszövetkezetek«-et megalakították, mindenki nagy reményekkel nézett elébe és azok, a kik ezt ez alkotást úgy fogták fel, hogy azt a kisbirtokosok személyes hitele kielégítése forrásául alapították, nem is csalatkozhattak benne, mert erre a célra kitünően bevált, fejlődésképes, áldás jön a nyomába és tényleg hézagpótló intézménynek bizonyult.Egyetlen egy kifogást lehetne ez alapitás ellen tenni és ez az, hogy már ma is, mikor még csak 1500 hitelszövetkezet ügyeit kell a központban adminisztrálni, hitellel ellátni, a központi vezetés egy kissé nehézkes és lassú.Ezen az állapoton, ha még ma nem is, de nemsokára okvetlen változtatni kell.

A fejlődés meghozza a föltétlenül szükséges decentralizációt, hogy csakis a legfőbb vezetés maradjon meg a mai Országos Központ kezében.A mikor ez majd bekövetkezik, meglesz a kisgazdák hitelének kérdése hazánkban oldva olyan ideálisan, hogy büszkén, bátran példányképül mutathatjuk fel azt a szervezetei a müveit külföldnek is és hiszem, hogy e téren nyújtott példát sokan fogják utánozni..A  kisbirtok hitelének kérdésében alig történt még valami. A mi történt, az is több kárt, mint hasznot okozott. A kisbirtok hitelének járadék-szerűnek kell lennie és a járadék nem múlhatja felül a kisbirtok évi jövedékét. Ha a kisbirtok méltányos hitelét uzsorás kamatra vett pénzzel és nem járadékszerü kölcsönnel elégítik ki, —  a mint ma rendszerint történik, —  úgy az értelmesebb kisbirtokost, hogy földjét megtarthassa, rablógazdaságra kényszerítik, hogy a föld hoza- déka az uzsorás kamatot behozza. Ez azonban előbb-utóbb a föld kimerülésére vezet és bár lassabb tempóban, de mégis a jómódú és józanul gazdálkodó kisbirtokos kisbirtoka az adósságokba elúszik. Csakhogy ekkor már a hitelező is egy kizsarolt birtokhoz jut, melyet vagy megtart magának, vagy hitelbe eladva becsap vele egy jóhiszemű adósság-mentes töldmivest, a ki többi birtokának hozadéká- ból törlesztgeti e terhes tartozást és ugyanabba a hínárba jut, — ez már igazán önhibáján kívül — melyből elődje teljes vagyoni romlása árán kimenekült.Mondhatom, szép menekülés !E fenti kép azonban a munkabíró, a löld hozadékát kitorszirozó földmives sorsát áb- rázoljB*A hitellel bánni nem tudó, ősei nyomán egyszerű eszközökkel gazdálkodó, kisebb intelligenciájú kisbirtokos kis birtoka két-három év alatt már a hitelező kezében van. így kerül a töldmives birtoka uzsorás kézbe, igy lesz a jó magyar parasztból elzüllött munkás, igy nézzük mindnyájan összetett kézzel, hogy a talajt a földmives lába alól ki lehessen vonni és még csodálkozunk, hogy ha az állam törvényei által támogatott módon koldusbotra juttatva, a vándorbotot veszik kezükbe és jobb hazát keresnek.A kisbirtokos hitelének fokozottabb mértékben leendő gyakorlására buzdítandó az Országos Központi Hitelszövetkezet és esetleg a kormány, vagy országgyűlés által felszólítandó, hogy fokozottabb mérvben alapítson hitelszövetkezeteket. Tegyen meg mindent és hasson oda, hogy még a legrejtettebb havasi faluban is a főldmivesek szövetkezeti érdek hálózatba lépjenek. Vegye igénybe e munkánál a felekezetek papjait és tanítóit, az állami és megyei tisztviselőket, a gazdasági egyleteket, a jobb indulatu (őldbirtokosokat és egyáltalán minden jobb gondolkodású embert, minden egyletet, kultur-intézményt, hogy a szövetkezeti érdekhálózat minél előbb teljesen kiépíttessék.A kisbirtok hitelére még nincsen meg a megfelelő szervezetünk. Annak épen olyan hajlékonynak, olyan kis egyedek részéről is hoz
záférhetnek kell lennie, mint az .Országos Központi Hitelszövetkezet«-nek.Úgy kell tehát ezt a még nem levő intézményt szervezni, hogy még száz koronás



* P É C S I  F i G Y E L O 1902 február 5.járadék-kölcsönöket is adhasson. És úgy kell ennek az intézménynek berendelve lennie, hogy szükség esetén öss/esan egy pár száz millió járadékot is bocsáthatón ki.Hibás lépésnek tartanám, ha akármilyen okból a kisbirtokos hitelének kielég tését két önálló, egymással szerves kapcsolatban nem levő intézményre bízták9Azt nem is tartom szükségesnek fejte getni, hogy a kisbirtokok hitele, mert kockázattal nem jár, o ltó b b  legyen valamivel, mint a kisbirtokos hitele, mert ez utóbbi biztonsága a személy kvalitásától függ.
Dr. Gidófalvy István, kir. közjegyző.

N a p ir e n d  1002. f o b r u á r  5 -én .
N a p tá r  : szerda, febr. 5. — Rom. kath : Ágota.

— Prot. : Ágota. — oiorög-kel. (jan. 28.) Kelemen.
— Zsidó: Sebath 28. — Nap kél 7 óra 6 perc
kor ; nyugszik 4 óra 60 perckor. — Hold kél 4 óra 
42 perckor reggel ; nyugszik 1 óra69 perckor délután.

Id ó je lie a . A központi meteorologiai intézet 
j * ’iés* szerint : enyhe idő, éjjeli fagy, nyugaton sok 
h lyen csapadék várható.

Sain háa i »Stihákok«, operett.

H i r s  »
Pécs, 1902. febr. 4

Jelenet a borcfiolyázó egy let rend
k 'v fili gyűléséből.Az elnök megnyi ja az tilé>t Jeges ur szólásra jelentkezik (Halljuk I Halljuk !)Jeges ur : Úgy hiszem, szívesen logad jak azon ajánlatomat, hogy a gyűlés tartama alatt az ablakok he legyenek téve, mert olyan meleg szellő fujdogál be raj'uk, hogy én lassacskán már olvadozni kezdek. Kü önben is jól tudják önök, hogy ki n*jm állhatom a po ziliv celziusokat.Elnök (a szolgához): Tegye be az ablakokat.Szolga (engedelmeskedik)Jeges ur : így ! Most pedig rá'érek tu lajdoképeni tárgyamra, a negatív celziusokra. Önök mindannyian tudjak, h< gv ez idén nem akar a higany engedni a 48 bol é< mindig a nulla fölött áulmir ái, a mi által elejét veszi annak, hogy a legkisebb vízcsepp is jéggé vál tozzek. Minden túlzás nélkül mondhatom, hogy ez olyan veszedelmet jelent, melyet még idő előtt kell orvosolni.De hogyan ? Ez a kérdés csüng milliók ajakán. Éu is hosszú ideig foglalkoztam e kérdés célszerű megoldásának eszmejevel. mig végre tegnap kitűnő ötletem támadt. (Szűnni nem akaró : Ha ljuk f )Régó'a tűnődőm azon, hogv a viz mind addig nem fagy meg mig a hómérő ezüstös csíkja a nu la alá nem stiiyed. Olyan hőmérőt fogok tehat c-ioa ni, melyen a celziuseval fordított beosztás lesz ; vagyis az eddigi hómérők p!u>z tokai helyet fognak cserélni a mínuszokkal, konzequenter : mennél melegebb lesz a levető, ár nál j< bban stilyed a higany a nuila ala Már most az igy készült hőmérőn jelenlegi temptratura mellett minu»z 10 fok fog mutatkozni, a hőmé ót megmutatjuk a vizek Istenének, ki majd ijedtében jéggé der- meszti ö-szes vizeit és mi holnap büszkén ívezhetünk a korc-olyypalyán(Élénk tetszés ; a szí nokot tömegesen tidvözlik.)Elnök : Átadom a szót Havas urnák. (Halljuk I Halljuk I)Havas ur Részben én is osztozom az előttem szóló ve emén\ében, de miután evidens do.og, hogy a vizek I-lene nem szokott köny- nyen megijedni, számítanunk kell tehát arra az esetre is, hogy Jege* ur hőmérője nem üt jól be. Azon esetben tehát, ha a víz Jeges ur tiszíeletremélto hőmérője dacára is megmarad anrak. a mi volt és nem lesz hajlandó jéggé kristályosodni, akkor átaakitjuk a korcsolyapályát uszodává és egy országra szóló úszó estélyt rendezünk lampionos világítás és ka tonazene mellett.Ennek láttára a vizek Isleue dühösködni fog és mérgében rnegfagvasztja a vizet. Ekkor mi gyorsan felöltözünk, felkötjük a kor csolyáinkat és vidáman laragunk szabályos 8-asokat a jég sima tükrén. (Éjen*!)(Mindkét indítványt elfogadják. Jeges ur és Havas ur a tömeg lelkes éljenzése közben karöltve távoznak.)(Függöny I)

— (U J apátoké Mint értesülünk, Ke 
serits Ferenc, mohácsi esperes plébános és 
Uolndonncr Ferenc, bátlaszéki plébános, címzetes apátokká neveztettek ki.

— (Berendelő* a Kúriához.)
Tőttösy Béla, pécsi kir. Ítélőtáblái biró, a magyar királyi Kúriához kisegítő biróvá be rendeltetett.

— („A  dárdai E asslnó  Egye- 
■ület“) február hó 8 án saját helyiségeiben tombolával egybekötött táncestélyt rendez. Kezdete 8 órakor. Belépti-dij : személyjegy 2 korona ; családjegy 5 korona.

— (B u d ap estM o h áé *S za ra jevó )Az eszék-djakovár- vrpolyei vasút érdekeltsége ismét mozog, hogy ezt a régen vajúdó vasut- tervet mielőbb megvalósíthassa. A tervek készen vannak, a szükséges hozzájárulási összegek jelentékeny része is jegyezve van. Ebben az ügyben Eszéken értekezlet volt. A szüksé ges további lépések megtételére bizottságot küldőt lek ki. Ez a vasút a tervezett és elvégre mégis létesülő budapest-mohács-szerajevoi vasútnak egyik szakasza lenne.
— (A  péos bndai ktilv. kath.k ö r )  az altala tolyó hó 9-ére tervezett családi estélyt közbejött akadály folytán már 8-án (i-zombai) este tartja meg, melyre már a meghívók szét is küldettek. Az érdeklődés ri8gv ezen mulatság iránt, miből az következtethető hogy ezen estély fényesen fog sikerülni. Belépti dij 1 kor., melyet c-upán a férfiak fizetnek. A zenét Kórody Károly közkedvelt zenekara szolgáltatja.
— (Felfiifi.se tések.) A magyarországi keztyüs és sérvkötö segédek szakegyletének pécsi fiókja által januar hó 26 án a Scholz fele sorházban, a könyvtár javára rendezett táncestélyén a következő felüifizetések folytak be : Hamerli 1. 10 kor. Hamerli Károly, Weindoríer N 6—5 k o r, özv. Hamerli Janosné úrnő, Hamerli József, Tausz Gyula 4 —4 kor., Derr N., Dollinger András, Kis Gadó Imre, Szigeti Ede 3 — 3 kor., Horváth Teréz úrnő, Vígan Károly, Hamedli Gyula, Gyuris Kálmán, Asztalos Nándor 2—2 kor., Holecsek Peter 1 kor. 20 filler. Au. S. 1 kor. 20 fill, Paunz Adóit 1 kor. 20 fill., Krászonvi N. 4 kor., Piller Teréz úrnő, Ripperger Emma k. a., Szebeni András, Udvari Fererc 1 — 1 kor., V. V. 80 fill., Petz Ágnes k. a , Paszt Konrád 40 — 40 fill., H< rváthné úrnő 30 fill., Nasztárovics József, Braznek János, Kocb Peter 20—20 fill, és Lederer Ferenc 1 kor. 20 fillért. A lelülfizetóknek ez utón is hálás köszönetét mond a rendezőség.
— (A  pécsi P o lg á r i Daloskor)vasárnap tartotta évi tisztújító közgyűlését 

Graunumn János elnöklete alatt, miután dr. 
Darányi Ferenc elnök elutazott Pécsről. Elsősorban Prunaucr Győző jegyvő lelolvasta évi jelentését, melyben különös kegyelettel emlékezett meg Rueprccht István elhunyt vá lasztmanyi pártoló tagról, kinek emleke jegyzőkönyvileg megörökítést nyert. A jelentés á ltalában tudomásul vetetett. Felolvastatott ezután az évi zárszámadás, mely szerint bevétel \o!t az elmúlt évben 1889 kor. 31 fill; kiadás 1795 kor. 56 fillér volt. Ezt követte 
Schwartz Karoly alelnöknek a maga, tisztikar és választmány nevében történt leköszönése. Mire az elnök a szavazatszedő választmányt Rucprecht Nándor elnöklete alatt megalakította és a szavazást elrendelte, fíeada- tott 34 szavazó jegy, melyne* eredménye a következő : elnök : Dr. Darányi Ferenc, tb. elnök : Graumann János, alelnök : Schwartz

Károly, I ső karnagy : Vész Albert, II-od karnagy : Borsy György, pénztáros : Schveitzer Károly, ellenőr : Wiszt Péter, titkár : Prunau- er Győző, ll-od titkár: Kisaszondy Lajos, igazgató : Kálózy József, levéltáros : Dreher Károly, Ilod levélt. : Móritz János, zászlóvivő : Brusztl Lajos. Választmány : Bottlik Imre, Geidl János, Giesz Sándor, Horváth József,' Hoss Sándor, Mészáros Lajos, Tészás Pál, Vörös István. Póttagok : Langer Alajos, Bonis József. 
A pártoló tagok közül : Beck Lajos, Gyi- móthy Gyula, Kópic Imre, Ruepprecht Nándor. — Inditványoztatott, hogy Grauman János az egylet körül állandóan kifejtett tevékenysége elismeréséül tiszteletbeli taggá választassák. Az indítvány nagy lelkesedéssel elfogadtatott. Dr Darányi Ferenc elnököt meleghangú táviratban üdvözölték ismét megválasztása alkalmából. — Elhatároztatott, hogy 1904 ben, a midőn az egyesület 20 évi fennállását ünnepli, az idén Tatán tartandó orsz. dalverseny alkalmával meghívják a dunántúli dalos szövetséget. Az előzetes teendők végzésére Grauman János, Ruepprecht Nándor 
Schwarz Károly küldetett ki. Végül köszönetét szavaztak Dollinger András vendéglősnek azért a szivességért, hogy helyiséget ingyen bocsátott r í i l t l  kezésre s ezzel a a gyüléî befejezést nyert.— (Jelentés a viaről.) A Tettye forrás vízszolgáltató képessége : folyó hó 4-én reggel 6 órakor a tetlyei víztartóban 1000, az ellentartóban 1250 kbm. viz volt ; a hoz- zafolyás 24 óra alatt 970 köbméternek találtatott. — A magán vízvezetékek a mai nap folyamán raegnyittattak.— (Országos vásárunk) mai második napjának már jobb idő kedvezett. A vasár ma is nagy volt. Az állatvásárra vagy 3000 ló s 1500 szarvasmarha hajtatott fel. Igen sok volt a vásáron a kereskedő s ennek oka az volt, hogy a környékben sehol sem volt vásár. Épen azért kívánatos volna, ha a már ez irányban megindított munkálatok minél előbb célt érnének s a vásárok számát egyes vidékeken kevesbítenék. Mert igy a nép a sok vásár közül azt sem tudja, melyikre menjen s rendszerint rosszul sikerülnek az egy időben tartott vásárok, Mig ha nine* a környékben vásár, mint jelenleg is, akkor egy- egy vásár igen jól sikerülhet. Lovakban nagy volt a kereslet és igen jó árban keltek. Sertés nem volt sok s áraik is közepesek voltak. Szarvasmarhákat igen sokan vásároltak külföldi kereskedők s ez bizonyítja Pécsnek és Baranyának elsőrangú szarvasmarha-tenyésztését. Most már ideje is volna, ha a központi vásárteret minél előbb rendeznék, hogy a vásárok ott lennenek megtarthatók.

— (Kereakedőifjak estelye.) Ma van a kereskedelmi ifjúság hangversenynyel egybekötött táncestólye a Nagy Vigadóban. Az estely — mint az előjelek mutatják — egyike lesz a farsang legsikerültebb tancmniatságai- nak, mert a hangverseny műsora is kitünően van összeállítva s a buzgó rendezőség egyébként is mindent elkövet a közönség szórakoztatására. — Éjfélkor alkalmi újság is jelenik meg >Éjlé!i újság* jelervoitak névsorát és az fogja tartalmazni.
— (őrm esterekeste tartották az 52 ik gyalogezred őrmesterei és altisztjei táncmulatságukat a Nagy- Vigadóban. A balon vagy 100 pár táncolta az első négyest * katonazene hangjai mellett s ott voltak a helyőrségi tisztek is, továbbá 

Albuch es Taxis báró vezérőrnagyok, Eckcns- 
hcrger, Rohr és Udvarnoky ezredesek, Durália őrnagy, Sorsich őrnagy, Majorossy Imre polgármester s meg többen a notabilitások közül. A rendezőség Tárnics százados vezetése alatt buzgólkodott a mulatság sikerén. Ott voltak — leányok : Csapó Karoliu, Bradics Juliska, Reis/.enberger Mariska, Ter- novics Zsófi, Hentz Mariska, Steiner Ilonka, Jéhn Auouska, Komáromy nőv., Steiner Sze-

cimen, mely a estély történetét
bálja.) Tegnap
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rén, Kerner Jolánka, Nagy nőv., Kerner Mariska, Sántha Irén, Slovik Mariska, Horváth Etel, Schleir Annuska, Kopp Stefánia, Kerekes Mariska, Györkös Janka, Turbóki Mariska (Szigetvár), Bauer Juliska, Pipusz Etelka, Bubregh Janka, Bellián Teréz, Friedmann Ka rolin, Slovik Teréz. Asszonyok : Kátzenbach Jánosnó, Salamon Istvánné, Szekeres Károlyné, Bauer Jánosnó, Klepsatel Henriknó, Auguszt Albinnó, Horváth Józsefné, Wolf Vencelné, Neumann Istvánné, Hering Józsefné, Szabó Ignácné. Reiszenberger Jánosnó, Gunst Já- noyné. Cser Bóláné, Sárdi Istvánné, KoDcsicska Józsefné, Csapó Istváuné, Seitschek Alajosnó, Jámbor Istvánné, Ternovic3 Istvánné, Lichtblai Gusztáváé, Hentz Istvánné, Illés Ferencnó, Szigetvári Istvánné, Dömötör Józsefné, Sum Istvánná, Slezinger Illésné, Stojkovics Péierné, Megger Gusztávné, Wéber Mátyásné, Sass Ferencné, Ritzl Bálintné, Velicsnya Jakabné, Hahl Károlyné, Györkös Jánosnó, Surányi Edéné. — A pompás sikerű bál csak a hajnali órákban ért véget.

— (Halálosán.) Deák Ferenc, életének 67 ik évében, meghalt. Temetése ma délután fél 5 órakor volt a felsőbalokányi utca 45. számú házból a budaikülvárosi temetőbe. Az engesztelő misét csütörtökön tartják lelki üdvéért az ágostonteri plébániatemplomban.— (M eglopott ember.) Kozma Já nos, siklósi lakostól tegnap egy eddig ismeretlen tettes négyszázhetven koronát ellopott. A siklósi főszolgabiró táviratban érte3itette a lopásról a pécsi rendőrkapitányságot, hogy nyomozzák a tolvajt Pécsett is.
— (Ö ngyilkoság a  k á lvá rián  )Midón Mohácson a kálváriái kápolna harango- zója, Rukober Péter kevéssel hét óra előtt a kápolnába sietett, hogy „A z  őrangyaláéra harangozzon, a kálvárián belül a kaputól balra az első fa alatt egy a temetőből származó fehér padot és mellette álló emberi a akot látott. Abban a hiszemben, hogy az illető egyén a padot csakugyan a temetőből hozta, hogy ellopja, rákiáltott : „Hej, bácsi, ezt a padot nem szabad ellopni ! “  Midőn azonban a megszólított meg se moccant, a lemefóőr egészen közel lépett hozá s akkor megborzadva vette észre, hogy a megszólított férfialak lábai két ujjnyira vannak a földtől es hogy nem áll, hanem a ta egyik ágára erősített kötélen lóg, vagyis akasztott emberrel áll szemben. Hamar elfutott a Tonheiser féle gőzmalomba s innen a főmolnár kíséretében a helyszínére viszatér- vón, jobban szemügyre vették s megtapogat ván a fölakasztott egyént, megállapítottak, hogy az már megszűnt élni. Rukóber erre szóval bejelentette az esetet a járási főszolgabírónak, ki szintén rögtön a helyszinére sietett és az észlelt körülmények latolgatásával meg állapította, hogy a fán függő egyén önmaga akasztotta föl magát. Majd pedig a hullaházba szállíttatta az öngyilkost, kiben Sapkás Mátyás 66 éves mohácsi lakost. — volt molnárt, utóbbi időben fuvarost — ismerték föl. — Az öngyilkosság oka családjával va ó meghason- lás és nyomor.
— (A  m unkások k iván dorlás»

ellen.) A külügyminiszter arról értesilette a 
a magyar belügyminisztert, hogy a németországi gazdasági és kereskedelmi pangás folytár annyira ruszabbodtak a kereseti viszonyok, hogy például csak Münchenben tizezer mun- kátlan van, ennélfogva ajánlatos, hogy a magyar munkás ne vándoroljon ki Bajorországba. A belügyminiszter utasította a törvényhatóságot, hogy aikalm8s módon világosítsa föl a magyar munkást, hogy ne rapnjen Münchenbe munkát keresni.— (Baleset.) Major József, döbröközi lakos, az úgynevezett » kétvizközi « malomban dolgozott, mint segéd. Munkaközben egy gép- i ij elkapta a jobb kezét, annak egy részét leszakította, alsó karját pádig összetörte. Életéhez kevés a remény. Érdekes, hogy a szerencsétlen ember ugyanazt a kezét mar egy-

a /.s»k 
Z sizsó 1st dup ac-ö- ü 
rneivek a

szer annyira összeégette, hogy a háro n kö zépső ujja a kötés alatt összmő't. Most ezt a nyomorék kezét veszté el és ta.an tz eleiét is.— ( Ö t v e n h a t  é v e n  « t  t a n í t ó .)Kapos-Szekcsőről Írja tudos'óák: S'.ép es megható ünnepély folyt le K <p >- S'.ezcsŐn Az ottani körjeivző és r kilo  ontó edss atyja ülte meg HO U  születem p i /.ük est ládi körben. Páhok Lázár 56 é ig T i g i i ö n .  majd Szent-Lőnncen oltotti b- i nép gyér mekeibe a tudomány első esi áit ini >ly nehézségekkel jár. Megható b -zel- in’ézott hozzá Rüll Károly, oltani t mi ó ki mindé nek előtt az ünneped érdé nei i jd s rögös tanítói pálya nehézségeit ecsen te >zep -.zs vakban. Jutalmat is kapót' »z ö i^p lt ép e napra az esztergomi r. kitti es gör sz-r a -  tásu segély alapbói.— ( E l f o g o t t  m e r é n y lő .)  Egy ismeretlen utas az őt vivő Schraub Is vin bérkocsist Mohácson orozva negô , a I »v -s azonban csak súrolta a k c-i- f | A me rénylő utas aztán látván, h g e'-ősebo *ite i- féllel van dolga, raeg-zóköt A i- ner- ienutast Laca István szemei éoe D csen it »g- ták. Eleinte a csendőrség csanu • » z h e hogy Laca Ltván a merénylő, le *nnekvallomásából kitűnt, hogv nem ő, h ű e nbáttaszéki Zsizsó István vol* a uerényiő utas. A nyomozás ugyanis kideri e ie h>g 
Laca István és Kovács 1-tvan pais». Kiss György, decsi és Z s is s > Ist ván, ba ieszéki lakósok egy tolvajszövetséget Repaies - 'öbo helyén loptak; így lopást köve-'ek el Iliiden 
brandt Mihály paksi lakosnál i«manyt egymás közt elosz ottek vánnak jutott egy bunda * egy lőfegyver, ugyanazok a tárgyakSchraub I-tván ál'.al fuvar z dt utasnál vol tak. ügy e tárgyak btr.aia^a, mint a s/entie sitett Schraub I-tváu é- még ké' mohác-i tanú 'állomásából kitűnik, h g\ Zsizsó 1st van volt az. ki Schraubra orozva ralőtt. A négy hírhedt egyént a nyom »zas folytatása végett a paksi csendőrödre kísértén— ( A t h l é t á k  t a n o e s t e l y e  ) A pé-ksi Athetikai Klub holnap 8 erdáo d-nd-*z> tőrvívással egybekötött tances élvet a Ntgyvi- gadóban. Athletáink eme tance-télye. úiy a vivóverseny igen érdekesnek ígérkezik s bizonyára sokan fognak rajta rész venni a szépnem és közönségünk köréből.— K  k i n  a  m o d e r n i z á ló d i k .)  Akhinai regen.s csaszárnö — mint egy Pekmg- ből Berlinbe küldött sürgöny iwazo ja — egyik legújabb rendeletében megengedte, hogv a Maudschu és a Chinai nép egymás közölt is házasságot köthessenek. Egy másik rendeleté arról inté/kedik, hogy az u ivar. uzy szinten az előkelőbb családok tagjai Külloldi utazásokat tegynek. hogy ezáltal művelődje nek Az özvegy császárné tegnap íogadta a külföldi követek nejeit es kijelentette elötiflk hogy főtörekvése lesz. hogy népe a külföldi szokásokkal megiimerkedjék.— (Temetek ) Ma deiu án 3 órakor temették el a Maria-utca 6 azamu házból 
Wiesner Rajmár, másodéves joghallgatót, néhai Wie mer Rajmar. óanyaigazgató fiát. A temetés szertartást Magenheim J ózshí, belvárosi apátplébános végezte A temetésen testű éti lep veti részt a jogakadémia tanári kara, 
Szeredy József dr. prodirektor vezetése alatt é- a jogakadémia polgársága; ott volt a Duna őzhajós Társaság tisztikara, a zirci főgimnázium tanárai s meg ig n sokan. A négylo vas halottaskocsi előtt kü ön koedn vitték a koszorúkat s a menet hosszn sorban, harang- zugas között kísérte nyugvohelyére a korán elhunyt ifjút.— ( V é s n ö k !  m a a k á k )  a leggondosabb kivitelben készülnek Sctiönwald Imre kszergyárosnál es oly pontos kivitelben, hoggy a világ minden részéről kap e jónevü cé megrendeléseket. Ugyanott kaphatók nagy választékban jegygyűrűk minden súly és nagyság

ban. nemkülönben a legjobb és maradandó ér ékü menyasszonyi ajándéknak alkalmas valódi a^any ekszertárgyak, órák, divatos hosszú női arany óraláncok olcsóra szabott gyári arak mellett.
il - * A... »' • M, • -1

— A  Szecessió-söpözöbennia,
szerdán, R á c G o szti hangversenyez.írulalomO  Ocskay brigadéros. Ifjúsági elő-ni t-u ment tegnap este Hercegh Ferenc eme naásos drámája. Thury Elemér csupa szív, -rő és le kesedés volt mint Ocskay s honol n a  is bő tapsokkal szép játékát a közön- M-l.ette Vágó Béla Szörényi századosa, 
Fekete Lajos Pyber vikáriusa, Kozma Pista P tnc-. tőhidnagya, Kardos Andor Ocskay Sán- 
d ra Mezey Andor udvarmestere és Pesti Klímán komornyikja tűntek ki. Thuryné poe- tikus volt mint Tisza Ilona és Csige Ilka 
Kedvesen iátszotta Tisza Jutkát.O  Fedák Sári Kaposvárott. A kaposvári kereskedő ifjúság ebruár hó 15-én szombaton, Fedák S íri, a budapesti „Magyar Színház1* kitűnő művésznőiének és Rózsahegyi Kálmánnak, a Nemzeti Színház1* elsőrendű művészének közre nű<ödé-e mellett lánccal eg bekötött müvészestólyt rendez.

Törvénykezés.§ E lité it párbajozók. Mohácson a múlt ev elején kardpárDajt vivuk Hart ma yer László hajóskapitány és Küzdényi Szilárd, ár- mentesitő-társulati főmérnök. A párbajra, melyben Küzdényi volt a provokáló fél, s állítólagos hivatali összeszólalkozás adott okot. A párbajban 
Hartmayer László a mellén kapott kőnyebb serülést, mig Küzdényinek a jobb vállán és 
jobb karján az ütő ereket elvágta a kihívott elleniéi. Ez ügyben tegn ip volt a főtárgyalás a kir. törvényszékén, a mikor is a bizonyítási eljárás után Hartmayer Lászlót három havi, 
Küzdényi Sziiardot nyolc napi államtogházra itéiie a b'rósag Az elitéhek az Ítélet ellen íelebbezést jelentettek be.

Országgyűlés.
— A  képvittelőház ülése feb

ru á r  4 én. (A * Pécsi Figyelő* eredeti távirata.) A képviselőhái mai ülését gróf Ap- 
ponyi Ajbert elnök megnyitván, konstatálta a H íz haiarozatkeptelensegét. Megintette a kép- viseiőhózat, hogy a honatyák elismert sok j ó - 
tulajdonságuk m ellett kerülik a Házat s a z ülést teltüggesztette.A Ház később határozatképes volt a folytatta a költségvetés tárgyalását.

Serényi Béla gróf a kózgazdisági viszonyokkal h isszasabban foglalkozott. Jó  utakat követe! a mezőgazdaság és ipar érdekében.Uiána Bizony Ákos a költségvetés ellen; 
Rubinek Gyula mellette beszélt.

— A főrendiház ülése feb ru á r  4 é a . (A „Pécsi Figyelő1' eredeti távirata.) A főrendiház rat ülést tartott, melyen Eszter- 
házy Janos interpellált a beregmegyei végrehajtási viszsza élések tárgyában és a galiciai s romín zsidók bevándorlási ügyében.

Széli Kálmán miaiszterelnök kijelenti, hogy a bajok orvoslásánál a felekezeti szempontnak nem szabad érvényesülni, A bűnösöknek bün- bünhődniök kell. akármilyen felekezetűek is. A bevándorlás bajait ismeri s legközelebb
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javaslattal járul a törvényhozás elé, hogy az ide nem valóemberek beözönlését megakadályozzuk.

Plóse Sándor igazsagügymiDiszter Ígéri, hogy a végrehajtások körül könnyítéseket fog életbeléptetni.A válaszokat a felszólaló és az filés is tudomásul vette.Ezután a vármegyei pénztárak reformjáról szóló javaslatot tárgyalták.A javaslat ellen gróf Zichy Nándor, mellette Ernuszt Kelemen és Széli Kálmán miniszterelnök beszéltek.
Táviratok.

— A  k ir á ly  B u d ap esten . (“A, Pécsi Figyelő44 eredeti távirata.) A király ma reggel Bécsból hosszabb tartózkodásra Budapestre érkezett.
— A  sz a m o su jv á ri v á la s z 

tá s . (A ,,P . F .“  eredeti tavirata.) Szamosuj- várott ma Karácsunyi Aladar grófot választották meg szabadelvüpárti programmal.
— A  p á r b a j a  ném et b iro 

d a lm i g y ű lé se n , (a  ,, Pécsi Figyelő 4 eredeti távirata.) Berlinből jelentik, hogy 
Schradtn képviselő a birodalmi gyűlésen indítványozni fogja a büntetőtörvénynek olyan módosítását, mely szerint a párbaj- vívás legalább hat hónapi, a párbajra való kihiyás pedig legalább bárom hónapi fogsággal büntettessék.

— P u s z tító  v ih a r . (A „Pécsi Figyaló4 eredeti távirata. )New-Yorkból sür- gönyzik, hogy ott tegnap óriási vihar pusztított, mely sok hajótörést okozott és számos emberélet is esett áldozatául.
Laptulajdonos 
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Segédszerkesztő 
H O N T H Y  IS T V Á N .

Felelős sxerkesrtő
F E R F ?  <

Egy ház és 1 telek eladó!
B a r  a n y  a>Hid v é g e n  a 37. sz. 

h á z b e lső sé g g e l és %  te le k k e l,erdő és legelő jo g g a l, esetleg a ház, valamint az V4 telek k ü lö n  k ü lö n  is, elköltözés miatt
szabad kézből eladó.

Tehermentes.Bővebbet Keiner Ferenc sütőmesternél Bar.* Ilid vég, u. p. Vaiszló.

tudni, hogy a »
=  legjobb vetőmagvak

lóhere-, lucerna-,

r jp a jn a g v a k .

V ető  bükköny  stb.
szavatolt

tiszta s megbízható minőségbenúgy nagyban, miDt kicAnyben a
Spitzer Jakabnál,

Pécs, pá lya  utca 3. sz. a 
szerezhetők be.

6141.901. tk.
Árverési feltételek.

Kerese Kálmán végrehujtatónak Rumbus István végrehajtást szenvedett elleni 160 korona és 300 korona töke követelések és járulékai iránti ögyében.Az 1902 évi február hó 14. napjánd. e. 10 órakor a bírói háznál megtartandó nyilvános árverésen árverés alá bocsáttatnak a pécsi kir. törvényszék (a sásdi kir. járásbi- ró-ág) területén levő Kárászon és határában fekvő, jelenleg még fele részben Rumbus István (kinek neje Schindringa Vilma) végrehaj tást szenvedett és másik tele részben Rum 

bus József (kinek neje Peske FáDi) végrehajtást nem szenvedett nevén álló a karászi 93. számú betétben 1. 42/1., 42/2,43., 44/1 , 44/2. hrsz. a. foglalt ház, udvar és kert, úgy a 67. sz a. foglalt 8/1304 rész legelő es 8/120 rész erdő illetményre és pedig az 1881. : L X  : 15. §-a értelmében tehát Rumbus József birtokjutalékára is 460 koronában ezennel megállapított kikiáltási arhan.Ezen árverésen a tent körülirt ingatlanok a kikiáltási áron alul is eladatni tognak.Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok becsarának 10% át készpénzben, vagy az 1888. : LX . 42. § ában jelzett árfolyammal számított és az 1881. november hó 1-én 3333. sz. a. kelt ígazsagügyminisz- teri rendelet 8. § ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. : 170 § a értelmében a a bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.Vevő köteles a vé'elárat három egyenlő részben és pedig az elsőt az árverés napjától számítandó 8 nap alatt, a másodikat ugyanazon naptól számítandó 30 nap alatt, a harmadikat pedig a bánatpénz beszámításával ugyanazon naptól számítandó 60 nap alatt minden egyes vételári részlet után az árveres napjától számítandó 6% -os kamatokkal együtt az 1881 évi december 6-áD 39425. I. M. sz. a. kelt rendeletben előirt módon a iásdi kir. adóhivatal, mint bírói letétpenztár- nal lefizetni.A bánatpénz az utolsó részletbe fog be számíttatni. Vevő köteles az ingatlanokat ter helő és az árveres napját követóleg esedékes adókat és átruházási illetékeket viselni.Vevő a megvett ingatlanok birtokába az árverés jogerőre emelkedésével lép és azoknak haszna az időtől fogva őt illeti.A tulajdonjognak a vevő javára bekebelezése csak a vételár és kamatainak teljes lefizetése után fog hivatalból elrendeltetni.A mennyiben vevő az árverési feltételek bármelyikének a kitűzött időben eleget nem tenne, az általa megvett ingatlanra az érdekelt felek bármelyikének kérelme közetkeztében az az 1881 : LX , 185. §-a szerint vevő veszélyére és költségére bánatpénzének elvesztése mellett újabb árverés fog elrendeltetni.Sásd, 1901. november hó 23-án.A kir. jbiróság, mint tkvi hatóságnál.
Ónody,kir. albiró
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P É C S E T T , IR G A L M A S O K  U. £4 SZ.füszerkereskedése és a Vilma-cukorkagyár tulajdonosnője minden a füszer- tizleti szakmába vágó árunak közvetlenül és kifogástalan forrásokból való beszerzése folytán azon előnyben részesítheti a t. c. vásárló közönséget, hogy 
megbízható jó árut olcsó áron vásárolhasson. Saját gyártmányú cukorkái úgy a helybeli, mint a vidéki vásárlók elismerő megelégedését nyerték meg, 
s igy bátran versenyezhet az idegen gyárak áruival már azért is, mert ol
csóbb árek mellett csak jó minőséget nyújt. Saison áru a különleges Tip-Top 
rum, 7 decil. üvegben 2 kor., 3VS decil. üvegben 1 kor. Kitűnő t boája, thea- 
süíeménye és válogatott minőségű szalon-, színházi- és selyembonbonjai, Café 

á la Créme és egyéb cukorkái általános kedvességnek örvendenek

Nyomatott TaizsJÓ zseí könyvnyomdájában Pécsett, 1902




