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A közép-dunái híd és a pécsi Yasut.
Pécs, 1902. március 7.

A baja báttaszéki dunai hid tengeri 
kígyója föl-fölmerül a napi kérdések 
tengerén, hogy aztán ismét eltűn
jék a feledés homályában. Januárban 
a magyar bánya- és kohó vállalatok egye
sülete sürgette meg annak kiépítését a 
fölveendő 200 milliós beruházási kölcsön
ből ; legutóbb pedig a „P. N .“ adott róla 
hirt, hogy a kereskedelemügyi kormány a 
baja— báttaszéki dunai áthidalást belevette 
legközelebbi munkaprogrammjába és 1903- 
ban teljes erővel hozzálátnak a hid épí
téséhez.

Persze erre a híradásra sem maradt 
el a cáfolat, de a P. N. föntartja érte
sülését, a melynek megerősitéseül föl 
hozza azt az uj&bb értesülését, hogy a 
bid tervem a kereskedelemügyi minisbe 
hum hidépitési osztályában teljes erővel 
dolgoznak. De hát ez még nem bizonyítja 
a hídépítésnek a jövő évben való meg
kezdését, mert —  mint, ezt már január 
28-iki számuukbau jeleztük -  azok a 
minisztériumban folyó tervezgetések a 
költségek felöl való tájékoztatás végett 
törtéunek, ettől pedig az építés tényleges 
elhatározásáig még nagy ut van hátra, 
mert a kérdéses hídépítés tényleg még nin* 
csen fölvéve a legkózdehbt munkaprog- 
rammba.

Bármily hatalmasok is azonban azok 
a fővárosi érdekek, a melyek ennek az át
hidalásnak a keresztülvitelét tényleg meg
akasztották eddig, mégis sokkal hatalma
sabb az országos érdek, a mely a baja—  
báttaszéki hid kiépítéséhez fűződik, hogy 
sem ennek az általánosan elismert szük
ségletnek a kielégítését még sokáig ha- 
lasztgatni lehetne. És ezért tartjuk örven
detes dolognak ránk, pécsiekre nézve, hogy 
a középdunai áthidalással kapcsolatosan 
most mar az általános közvéleményben is 
mindinkább előtérbe lép a báttaszék— pécsi 
vasúti összeköttetés, mint annak az áthi
dalásnak természetszerű folyománya.

Már a bánya- és kohó-vállalatok 
egyesülete követelte a kormányhoz inté
zett memorandumában, hogy a baja— 
báttaszéki híd kiépítésével kapcsolatosan 
a tervezett budapest— szerajevoi vasút 
úgy vezettessék délnek, hogy Baranyavár- 
inegye minden vasúti összeköttetést nél
külöző vidékeit érintse, nevezetesen pedig 
Bdttaszéket Péesváradon át ‘Pécscsel ősz- 
szekösse.

Ha figyelembe veszszük azt a főcélt, 
a mely a baja— báttaszéki áthidalást 
parancsolólag követeli, akkor nem lehet

figyelembe >enni azt az okoskodást, mely 
szerint a budapest— szerajevói összeköite 
tés a báttaszék —pécsi vasút kiépítésével 
hosszabbá tétetnek, mintha Báttaszékről 
Baranyavárnak irányittatnék a va^ut. Az a 
közép-dunai áthidalás ugyanis nem a Bősz 
uiaval való összeköttetés kedvéért szükséges, 
hisz az Alföldnek elég egyenes összeköttetése 
vau a Duna balpartján futó vasutak révén 
Boszniával, hanem azért, hogy a magyar 
Alföld s általában az országnak a Duná
tól keletre eső összes vidékei a lehető 
legrövidebb összeköttetést nyerjék a ma
gyar tengerparttal.

Ebből a szempontból tekintve a dol
got, főleg ha figyelembe veszszük, hogy 
az az áthidalás nem is éppen Báttaszék 
irányában fog megtörténni, mert ott a 
posványos, áradványos terület aránytalant 
megnövelné az építési költségeket, hanem 
lejebb, Báta és Dunaszekcső között : ak
kor kétségtelen, hogy az annyira szüksé
ges alföld fiumei összeköttetés legrövidebb 
vonala csak úgy létesíthető, ha a közép
dunai hid egyenesen Pécscsel lesz össze
kötve vasút által.

De a tengerre vezető útvonal meg
rövidítése mellett még más nagyobb ér
dekek is harcolnak a báttaszék— pécsi, 
esetleg báta—pécsi vasút kiépítése inellett. 
Mert nem is szólva arról a fontos érdek
ről, a mely egy olyan nagy forgalmi ero- 
poriumnak, a minő Pécs városa, egy el
sőrendű összekötő vonalba való beilleszté
sét szinte természetszerűleg követeli, elég 
utalnunk arra, hogy ez az összeköttetés a 
legrövidebb utat nyitja meír az egész Al
föld számára Pécsnek gazdag szénvidé- 
kéhez.

Pécs város hatósága és társadalma 
mindezt nem hangoztathatja eléggé s azért 
kötelessége minden követ megmozdítani 
a létesítendő középdunai híddal való egyenes 
vasúti összeköttetésének kivívásáért ; hisz 
mint a bánya és kohó vállalatok föl- 
iratából is látjuk, ez a törekvése nem
csak elismerésre, de tevékeny munka
társakra is talál olyan körökben, a me
lyek a dolog megítélésénél nem kicsinyes 
helyi érdekekből, hanem általános orszá
gos érdekből indulnak ki.

A városi nagy kölcsön ügye.
Pécs, 1902. március 7.

Pécs vörös pénzügyi bizottsága tegnap 
Majorossy Imre polgármester elnöklete mel
lett élénken látogatott ülést tartott, hogy foly
tassa a város által fölveendő nagy kölcsön 
ügyében az előkészítő munkálatokat.

A február hó 18 án tartott pénzügyi 
bizottsági ülésig beérkezett ajánlatok közül 
legelőnyösebb volt a pesti hazai első takarék -

pénztár pótajánlata, a mely szerint ez az in
tézet a 4 és fél millió koronás kölcsönt 50 
évi törlesztésre 95 ős árfolyammal 4 9%  tör
lesztési hányad mellett hajlandó nyújtani.

Deutsch Kornél főszámvevő a tegnapi 
ülésen azonban bejelentette, hogy azóta még 
több ajánlat is érkezett. így a magyar jel
zálog hitelbank pótaiánlatot tett, a melyben 
kijelentette, hogy eredeti ajánlatán kívül (50 
évi törlesztésre, 92 75%-os árfolyammal és 
4 84% törlesztési hányaddal) még a követ
kező engedményeket teszi : a kölcsön két 
éven belül díjmentesen stornirozható, az 
igénybe nem vett pénzt 4%-kal kamatoz
tatja s ba a városház-építésre szánt összeg 
nem szükséges azonnal, hajlandó a 4 és fél 
milliós kölcsönből 800.000 koronát 1, esetleg 
másfél év múlva ugyanilyen föltételek mellett 
kölcsönadni. (Opció.)

Érkezett még a *Der Conservateur» pá
risi kiházasitó intézettől ajánlat, mely szerint 
a kölcsönt 4 25%-os kamat és fél száza
lék törlesztés mellett, összesen tehát 4 75% - 
kos törlesztési hányad mellett hajlandó nyúj
tani ; az átvételi hányadot azonban 
nem említi, a mi arra enged következtetni, 
hogy a kölcsönt nem papírban, hanem kész
pénzben kivánja nyújtani, a mely esetben 
ajánlata legkedvezőbb lenne.

Krieger Emil Londonból Írja a polgár- 
mesterhez intézett levelében, hogy a párisi 
«Recette Commerciale» bankot felszólította, 
tegyen a városnak ajánlatot a köcsönre 
nézve. A mennyiben ez ajánlatot nem tenne, 
ő (Krieger) egy elsőrangú londoni pénzinté
zettől eszközölhet ki pénzt 47«%*03 kamatra 
és 7«% os törlesztésre 98% árfolyam mellett, 
a mi tehát valójában 5 102%-os törlesztési 
hányadnak felelne meg a kapott készpéDz 
után.

Küldött aztán a pesti magyar kereske
delmi bank is egy zárt ajánlatot, a melyre 
nézve azonban kikötötte, hogy az csak a 
kö'csön ügyében dönteni hivatott bizottság 
ülésén bontassék fel, mert azt végajánlatnak 
kívánja tekintetni, a mely után újabb ajánla
tok figyelembe ne vétessenek.

A versenyző pénzintézetek árlejtése ily 
örvendetes eredménynyel kecsegtetvén, a fő
számvevő azt a javaslatot tette, hogy az ajánl
kozott pénzintézeteket hivja föl a város vég
leges ajánlataiknak benyújtására egy rövid 
záros határidő alatt, melyen túl többé pót
ajánlatok ügyelembe ne vétessenek.

A pénzügyi bizottság erre hosszabb ta 
nácskozás után mégállapodott abban, hogy a 
tanács utján a közgyűlésnek javasolja, mikép 
az eddig jelentkezett pénzintézeteket hivja föl 
záros határidő alatt végleges ajánlataik be
terjesztésére, a melyekben szabatosan jelöl
jék meg a kölcsön föltételeit, nevezetesen a 
kölcsön elszámolási árfolyamát, a kamat és 
törlesztési részlet magasságát, a törlesztési 
időtartamot, (legalább 50 évet sz&mitva), a 
rögtön igénybe nem vett s folyószámlán ke
zelendő pénzösszeg után nyújtandó kamat 
nagyságát, végül a stornó és opció teltételeit.

Áttért ezután a bizottság annak a kér
désnek a megvitatására, hogy a város meglövő 
adósságai közül melyek legyenek a fölveendő 
uj kölcsönnel visszafizetendők. Itt is hosszas 
vita merült fel, mert vannak ezek között 
olyan kulturális és jótékony célú alapok, a
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melyek a konverzió folytán eddigi jövedelmük 
egy részét elvesztenék. Minthogy azonbas egy 
1897-ki belügyminiszteri rendelet már meg- 
hagyta a városnak, hogy a kezelése alatt álló 
alapok irányában fönnálló tartozásait fizesse 
vissza, a bizottság abban állapodott meg, 
hogy javasolja a közgyűlésnek az alapok irá
nyában fönnálló összes tartozásainak vissza
fizetését, az egyházmegyei votiváln pénztar 
10,080 koronás követelésének kivételével, a 
mely után a város csak 3% kamatot fizet.

Az igy visszafizetendő alapítványi tar 
tozások összege 411,121 kor. 12 fillért tesz 
ki. Minthogy pedig a visszafizetendő összeg
ben benne van a lyceumi alapnak 6%-kal 
kamatozó 134,250 korona követelése is, a 
bizottság azt is javasolja, hogy a város által 
az alapnak eddig nyújtott es a visszafizetendő 
pénz után ezentúl nyerendő kamat közti kü- 
löobözetet a város külön alap’tványban vál
lalandó kötelezésével térítse meg évenkint a 
lyceumi alapnak.

Visszafizetendőnek javasolja továbbá a 
bizottság a pécs egyházmegyei alapivtányi fő
pénztárból fölvett törlesztéses kölcsönből még 
fönnálló 282,978 kor. 22 fillért, továbbá a 
pécs- baranyai takarékpénztártól fölvett 424.860 
kor. 32 filler és a pécsi takarékpénztártól 
fölvett 864 000 korona függő adósságokat. A b 
össBes konvertálandó alapítványi és egyéb 
adósságok tehát 1,982,959 kor. 66 fillérre 
rúgnak

Létesítendők aztán a felveendő nagy köl
csönből a következő közművek: 1. A vízmű ki
bővítése 600,000 kor. ; 2. a városház megépi- 
tás 700,000 kor. ; 3. a központi temető beren
dezésére 100,000 kor. ; 4. a városmajor meg 
építése 60,000 kor. ; 5. a belvárosi templom 
kupolájának újjáépítése és a Szentháromság 
szoborhoz hozzájárulás 40.000 kor. ; 6 lak
tanya épitése 370,000 kor. ; 7. hozzájárulás 
az iodóház kiépítéséhez 160,000 kor. ; 8. 
város-szabalyozás 60.000 kor. és 9 a vásár
tér berendezése 60,000 kor. költséggel. Mindezek 
a közmüvek tehát összesen 2.150,000 koronát 
igényelnek, amihez ha hozzáveszszük az adós 
ság konvertálásra szükséges 1.982 959 kor. 66 
fillernyi összeget, a nagy kölcsön által tede 
zendó összes szükséglet 9.132 959 kor. 66 fii 
lért tesz ki. Felveendő lenne tehát az árfolyam 
veszteségre, bélyeg- és egyéb költségekre való 
tekintettel, kerek négy és félmillió korona s 
a kölcsön ajánlatok is erre az összegre szól
nak. Ebben az esetben a város összes adós 
ságai a pesti magyar kereskedelmi banktól 
felvett és konverzió alá nem kerülő tartozá 
sokkal együtt 6 565,848 kor. 02 fillérre 
rúgnának.

Az évi kamat és törlesztési terhet a 
löszámvevöi munkálat 334.400 koronára teszi, 
ez azonban végleg még nem volt megállapít
ható, mert ez a nagy kölcsönre beérkezendő 
végleges ajánlatok feltételeitől függ : kilátás 
van azonban rá, hogy az a teher, ha sokkal 
nem is, de mégis csekélyebbre fog kiesői az 
utólagos ajánlatoknak várható kedvezőbb fel
tételei folytán.

A pénzügyi bizottságnak ez a javaslata 
a közgyűlés elé kerül, hogy az a kölcsön fel
vételét elhatározva, minél előbb kiírja a záros 
batáridői a kölcsönre vonatkozó végleges aján
latok benysjiására.

H í r e k ,
Péce, 1908. márciue 7.

Tavasai hullám ok.
A március, mely a tavaszt, a megúj

hodást jelenti, mintha tréfát űzne velünk. 
Enyhe, tavaszi idő helyett eddig esős, szeles 
napok vonultak el felettünk és éjszakánkint 
erősre fagyott, löggé keményedet» a föld sara. 
Igazi szeszélyes, hullámzó időjárásunk van s 
ilyen szeszélyes, hullámzó a márciusnak ed
dig a politikai története Í9.

Azt hiszem, hogy ha maga Edvárd ki

rály egyetlen szavával elvágná az angol búr 
háború folytatását, az se lenne az idei már 
dúsnak kedveltebb szállóigéje, mint lesz az, 
mely tegnap hangzott el a képviselőházban 
Beöthy Ákos ajkáról, a ki a miniszteri szék
ben elhelyezkedő Horánszky Nándort igy kö
szöntötte :

— Nándor, hova jutottál ! ?
Benne van ebben a humoros köszöntés

ben a magyar politikai élet egész históriája, 
a magyar államférfiak egész természetrajza. 
Benne vannak a szeszélyes március tavaszi 
hullámai, a mikor szegény, gyalogjáró ha 
landó nem tudja, min boszankodjék, azon-e, 
hogy a reggelre megfagyott sár délben már 
pocséta lesz a lábai alatt ; vagy azon, hogy 
elfagy az ibolya a kabátja gomblyukában, ha 
véletlenül éjfélután tér haza ! ?

íme : hát mindenkit érhet baleset.
Elérte Horánszky Nándort is s a nagy 

kormányverő politikus tegnap már maga is 
ott ült a miniszterek között. Hejh. bizony, 
bizony találó volt a kérdés :

— Nándor, Nándor, hova jutottál ! ?
Hova jutottak azok az elvek, melyeket

egykor magáénak vallott, melyekért egykor 
ország-világ előtt küzdött jó Horánszky Nán
dor ! ?

S vájjon érdekes volt e ezeket az el
veket feladni, a sutba dobni, hogy Nándor kö
vethesse Sándort ? Hiszen a Sándor, az leg
alább praktikusan miniszterkedett. Utazott a 
kedvére mindig és mindenfelé (még Pécsre is 
eljött) ünnepeltette magát, végig evett ezer 
és ezer diszbankettet, szóval jó sok élvezetet 
keresett és talált is a miniszterségben.

De követheti-e Sándort ezeken a nyomo 
kon a Nándor I ?

Bizonyára nem, mert neki nagy dolga 
lesz: vágni maga alatt a fát, a mivel egykor 
döngette a kvótaemelést és a kiegyezést. Így 
hát bizonyára volt oka Beöthy Ákosnak, hogy 
résztvevőén szóljon neki oda :

— Nándor, hova jutottál?
Egyenlő vala ez azzal, akár ha névje

gyét küldte volna Horanszkyhoz, rajta e két 
betű el :

— P. c.
A mit ha Horánszky az étikét szabá

lyai szerint akar megköszönni, a viszont kül
dött névjegyére szintén csak kél betűt fog 
írni. Ezt :

— P. r.
De gyaszkeretben.

— 7
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Idöjalaaa. A központi meteorológiai intését 
jelaése szerint : száraz, enyhe idd, éjjeli fagy.

i »Lotti ezredesei*, operett.

— (Kepviselöválasmtók névjegy
zéke.) A városi Tanács közhírré taszi, hogy 
a jövő évre érvényes országgyűlési képviselő- 
választói tiszták kiigazítása céljából a város 
központi választmánya folyó hó 15-fől folyó hó 
31-ig bezárólag, naponkint (vasár-és ünnep 
napok kivételével) délután 3—5 óráig tartja 
üléseit a városháza közgyűlési nagytermében 
Ez üléseken bármely választó megjeleDhetik, 
kérvén nevének felvételét a választói nóvlaj- 
stromba.

-- ( J e le n te n  a. v liy ő l ,)  A Te tye 
forrás vizszolgaltato képességéről a főmérnöki 
hivatal a következőket jelenti : A víztartók 
tele vannak ; a tettyei forrás vízszolgáltató 
képessege folyó hó 7-én reggel 5350 köb
méter.

— (Márciusi ünnepély.) Szegzár- 
don a magyar szabadság hajnalhasadásának 
évfordulóját az idén is hazafiasán ülik meg. 
A polgári olvasókörben, melynek tagjai 48 as

függetlenségiek, ünnepély lesz társasvacsorával 
egybekötve. A diszbeszédel Boda Vilmos orsz. 
képviselő tartja. A szegzárdi első magyar asztal- 
társaság szintén készül a márciusi ünnepélyre, 
Itt is társasvacsora lesz. Szónokolni fognak : 
dr. Steiner Lajos ügyvéd, Frei János birtokos.

—- (A pécsi sortóshislaló ét 
áruraktár részvénytársaság) márc. 
hó 11 én tartja meg ez idei évi közgyűlését. 
Az igazgatóság által ez alkalomból a köz
gyűlés elé terjesztett évi jelentésből a követ
kezőket közöljük: Az 1902. évben dacára az 
e téren nyilvánuló üzleti pangás, nyomott gaz
dasági viszonyok és kevés vállalkozási kedv
nek, e vállalat elég kedvező eredménynyel zá
rult. A sertéshizialás terén nagyobb élénkség 
ugyan nem mutatkozik, de lassú emelkedés 
mégis észlelhető. Az óv folyamán a telepen 
levő sertésállomány mindig egészséges volt, 
mindamellett a város területét az osztrák kor
mány — az év egy részére — lezárta. Okot 
a lezárásra a telepen kívül eső és kupecek 
által használt fertőzött szállásokból történt el
szállítások szolgáltattak. A forgalom azonban 
ennek dacára sem szünetelt. Tekintélyes for
galma volt a társaságnak tavaly a zsiradék
üzletben. Az egész év folyamán elegendő 
készlet felett rendelkeztek s igy a kínálkozó 
konjukturákat kihasználhatták. Sikerült is az 
ezen üzletágról vezetett számlán Bzép hasz
not felmutatni. Az intézet mérlege szerint a 
vagyon 593,332 34 kor., a teher 675.821 92 
kor., úgy hogy a tiszta nyeresége 17,61042 
korona. Részvényenkint 16 kor. osztalékot 
fizet az intézet.

— (H entaller Lajos m egvá
lasztása.) Hentaller Lajos, ki a múlt öt
éves cikluson megyénk dárdai kerületének volt 
képviselője, a tavaly őszszel tartott választá
son tudvalevőleg e kerületben nem lépett fel je
löltül sem, hanem Bóké3-Gyulán, hol azonban 
elbukott. Hentaller most végre bejutott újra a 
képviselőházba, mert Gyomán tegnap Vdrko- 
nyi István szocialista jelölttel szemben meg
megválasztották.

— (Felfedesett rablógyilkos' 
ság.) A báttaszéki csendőrség regi bűnről 
rántotta le a feledés leplét. Ugyanis tizenhat 
évvel ezelőtt történt, hogy Sárközi Ferkó 
cigányt kirabolták és agyonütötték. A rabló
gyilkos kiiélét csak most fedezték fel Zsobri 
Jóska vén bűnös cigány személyében, a ki 
társaival összeveszett s ezek árulták el. — 
Zsobrit a csendőrök Szegzárdra hozták s tet
tét töredelmesen bevallotta.

— (As igami sscssm cntes mele
g «.dó.) Jó Feinsilber Róbert Jókai-téri szesz - 
mentes melegedője csak úgy kongott az üresség
től a léién is. Az igazi szeszmentes melegedő 
nem is ott volt, hanem a legjobb forgalmi 
utcasarkokon, meg tereken, igy a sörház utca 
sarkán, a Majláth-téren s a Buza-téren, hol 
csapatonkint sütkéreznek ma is a mapsugár- 
ban a naplopó csavargók. Ilyen szeszmentes 
melegedő van a Búza térnek a Gyimótby-léle 
bolthoz eső oldalán is, hol a járdát egész nap 
elállják a munkanélküli suhancok, a kik azu
tán úgy megtelepednek ott, akárcsak övék 
volna az egész világ. A járókelőknek le kell 
kerülniök a sárba ; nük pedig arra sem me
hetnek a trágár beszéd miatt, a mit az unat
kozó suhancok folytatnak. Ajánjluk ezt a tart
hatatlan álapotot a rendőrfőkapitány figyel
mébe; mert ez szégyenfoltja a rendőri közigaz
gatásnak s jellemzi rendőrségünk tehetetlen
ségét, mikor még a naplopókoak sem tud 
parancsolni, azokat sem tudja megregulázni I ?

— (Bántalmamott plébános.)
Szegzárdról írják : Fischer Lipót agárdi plé
bános ellen szőllőjéből jövet merényletet kö
vettek el. Több omber a halárban orozva 
megtámadta. A kocsis védelmére kelt a plé
bánosnak, mire a merénylők elmenekültek. A 
csendőrség nyomozza az orvtámadókat.

— (Riadalom  as éjssakában.)
Nagy riadalmat okozott az éjjel úgy 11 óra
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tájban a Munkácsy utca 5. számú házban 
Kovácsics Man cseléileany balesete, ki az 
udvaron kint járván, összeesett és jajgatva 
kiabált segítségért. Jajgatása felmerte az egész 
házat s a rendőrség a helyszínén megjelenvén, 
az orvos a leányon epilepszia tüneteit kon
statálta s beszallittatta a városi kőzkórházba. 
Most olt ápolják.

— (Kereskedők éa iparotok  
xnosgalmt.) Üdvös és hasznosnak ígérkező 
mozgalom indáit meg a helybeli kereskedők
és iparosok között. Egy kereskedő és iparos 
védegyletei akarnak szervezni, mely érdekeiket 
védelm ezze és a hitelezés terén információkkal 
szolgáljon. E tárgyban vasarnap, tolyó hó 
kilencedikén délután 2 órakor tartanak a vá 
rosházán értekezletet. Az érdeklődőknek kü
lönben ajánljuk figyelmükbe az erre vonatkozó 
8 jelen számunkban foglalt hirdetést.

— (A vidéki hírlapírók orasá- 
gos szövetsége) Szegeden Kulinyi Zsig- 
mond elnöklésével igazgatósági ülést tartott, a 
melyen megállapították a szövetség vagyoná
nak jövő kezelését. A tervbevett nyugdíjintézet 
létesítése elé ugyanis nagy akadályok gördül 
tek s ezért nagy örömmel vette a szövetség 
a magyarországi hirlapirók nyugdíjintézetének 
előzékenységét, mely a vidéki hivatásos új
ságírók felvételére késznek nyilatkozott. A szö
vetség tehát csupán megszorult tagjainak 
nyugdijiletményét fogja időről-időre fizetni, 
egyebekben pedig mintegy 100,000 koronát 
tevő vagyonát egységes segélyalap gyanánt 
fogja kezelni s az alapszabályokat ily értelem 
ben módosítja. Baráth Ármin aleln' k indítvá
nyára az igazgatóság elhatározta, hogy a szö
vetség ezidei országos közgyűlését pünkösd 
után valamelyik vasárnapon Budapesten tartja 
meg s erre az Otthon vendégszeretetét kéri ki. 
JEdvi Illés László igazgatósági tagot 25 éves 
birlapiróskodásának jubileuma alkalmából az 
igazgatóság jegyzőkönyvileg üdvözölte

— (Szalonkák.) A vaddisznóra való 
vadászást az idén teljesen sikertelenné tette 
az időjárás ; oem volt hó, nem lehetett a 
csordákat kicsapázni s az örökös ködös eső 
a mély erdőket is járhallanná tette. Most 
azon reménykednek a vadászemberek, hogy 
lesz jó szalonka idény, mert az időjárás 
enyhe és nedves, a déli légáramlat állandó, 
tehát a szalonkák a szokottnál előbb fognak 
vonulni, esetleg egy-egy zegernye a vonulást 
megakasztja, minélfogva az idény tovább fog 
tartani. Beszé ik, hogy a szalonkák előőrsei 
már is ide érkeztek s a héten lőttek is már 
szalonkát több helyen.

— (E *y «'agyar szárm azása  
t u d ó t  halála.) Tegnapi távirataink között 
jelentettük, hogy Kaposy Mór udvari tanácsos, 
hírneves orvosprofesszor, a bécsi orvosi intézet 
egyik legtekintélyesebb taaja, szivszélhüdesben 
meghalt. Kaposy Mór 1837 okt. 21-én született 
Kaposvárott. Szegény szülőknek volt a gyermeke 
és kitartó szorgalma által, tisztán önerejéből 
jutott arra a magaslatra, amelyet a világhírű 
orvosprofeszorok körében elfoglalt. 1856 tói 
1861 ig a bécsi egyetemet látogatta. 1861-ban 
kinevezték a dermatologia docensévé. Majd 
Hebra professzor segédorvosa lett és 1875 beu 
a becsi egyetemen rendkívüli tanárrá nevezték 
ki. Két esztendőn át Hebrát helyettesítette az 
orvosi tanszéken. 1881 ben átvette a Hebra 
fele klinika vezetései. Nagy praxisa mellett 
tudományos orvosi szakmunkák Írásával is 
foglalkozott. Müveinek száma, amelyek a bőr
betegségekről, a patológiáról szóianak, mégha 
la lja a 160 et. Érdemeinek elismeréseképpen 
udvari tanácsossá neveztek ki.

— (Jótékony adom ányok) üzv. 
Scholz Antalné a mai napon 100 koronát 
juttatott a pécsi jótékony nőegylelnek, mint 
boldogult férjé hagyományát s szegények ré 
^zére, mely nagylelkű adományért ez utón 
hálás köszönetét fejezi ki a nőegylet választ
mánya, — A nőegylet népkonyhájára ujab 
ban adakoztak : Özv. Dischka (Jyözőné 10

koronát, Kukovits-Razgha Katalin 5 koronát 
é3 Razgha Gyula 5 koronát.

— (V ert eattat dísztárgyak és 
iparm űvészeti árak) ritka mfiizlésü 
dísztárgyak és rendkívül pontosan járó bim-Q 
latos finom és priecisen járó órák láthatók 
Schőnwald Imre müórás és ékszerész kiraka
tában és üzletében. — Igazán el lehet ezen 
tárgyakra mondani, hogy az ötvös művesség 
remekei, úgy a mint azok Paris, London leg
első ötvöseinek műterméből kikerülnek, hir-i w

detve a modern Ízlést és a mfi/észi forma 
tökélyét. És ezek a dísztárgyak mind ezüst 
bői és tiszta aranyból vannak, ebből a szép 
és hazánkban oly népszerű fémből, különösen 
az ezüst, melynek az utóbbi időben beállt ár
hanyatlása nagyon megkönyiú a beszerzést, 
gyönyörű valódi ezüst étszerkészielek, gyű 
mölcstartó állványok, gyertyatartok, szivarka- 
setták, kelyhek, kecses és nemes ízlésű arany 
női láncok, ritka-művű zománcozott és drága
kövekkel ékített női órák, szolid kivitelű, leg
jobb járású úri órák, melyek a legtökéletesebb 
szerkezettel vannak ellátva, a legegyszerűbb és 
a legdrágább raűvóizi kézi munka ered 
ménye ; van közöttük 1—2 —4 ezer forintos 
dísztárgy is, de vannak egészen olcsók is, 
melyek szintén kifogaslalan minőségűek, min 
denki látni, apróra megvizsgálni akarja e 
gyönyörű kiállítású tárgyakat és a ki teheti 
bizony nem állhatja meg, hogy ne vegyen 
belőlük.

— A Szecesszió -sörözőb en
na, szombaton, ifj. Kórodj Gyula zenekara hang
versenyez.

Művészei, irodalom.
O Lotti ezredesei. Tegnap volt a be

mutatója Rudyard Stone három felvonásos 
bohózatának, melyről azt mondhatjuk, hogy 
nálunk sok év kell hozzá, mig megéri az ötvenedik
előadást, dacára, hogy tegnap elég jól kimu atta 
rajta magát az a szép számú publikum, a mely 
eljött azt megtekinteni. A darab meséjéről azt 
mondhatjuk, hogy egy jó hírnévben maradt, 
de elpusztult orfeum alakjait állította színpadra 
a szerző, adva nekik újabb kondíciót, hogy ideig 
óráig, helye és előadása válogatja, hol fentart- 
hassa magát. Gyenge konstrukció az egész 
Pesten Fedák Sári tartja benne a lelket. Nálunk 
Kapossy Józsa játszotta Bibiaouát. Nem volt 
ugyan valami virágos kedvében, de azért nagyon 
tetszettek játéka és dalai. Toalettje nem volt 
ugyan olyan pazar, de kielégitő, dalainak egy 
részét megismételtették, lládassy a szabót, Pesti 
pedig a piskóta gyárost, illetve az ál ezredeseket 
játszották. Nagyokat kacagott rajtuk a közönség. 
Seirtnay Olga (Elsie) gyönyörűen lejtette táncait, 
de úgy hisszük nagyon kifáradt az ismétlésekbe. 
Vágó Béla Barleyje jó volt. A nevetős nagy 
része tőle ragadt a közönségre. Ramjanah 
keleti herceget Kardos adta; ügyes táncproduk
cióját meg ujráztatták, játéka is kitűnő volt, 
Acél Szidi, Csige Ilka, úgy Szilágyi is jók vol
tak. Simándit a kitűnő betanításért és 
vezetésért megtapsolták ( — gy.)

0  Lotti ezredesei. Tekintettel a nagy 
sikerre, az igazgatóság holnap (szombaton) is 
«Lolli ezredesei» t adatja elő harmadszor.

O  Passió játék  a színházban. A hi
res Passió játékosokat sikerűit az igazgatónőnek 
egy par vendégjátékra megnyerni. Első fel
léptük hétfőn, e hó 10 én le»z rendes helyárak 
mellett. Színre kerül a «Megváltó» című 
színdarab, melyet társulatunk ad elő és e 
közbtn mutatkozik be a híres passzió játékos 
személyzetével. Jegyeket az előadásra már 
vasárnap lehet váltam a színházi pénztárnál. 
— Itt jegyezzük meg, hogy e passió játék 
társaság a múlt évben Budapesten egymás
után » 00 előadást tartott, mindig zsúfolt ház 
élőit. Hozzánk Triesztből jöttek.

O  Heti műsor. Szombaton, mire. 8 án 
«Lotti ezredesei* opjrett. — Vasárnap, mire. 
9-én d. u. « Vicead niráis* ; este «A mit az 
erdő mesél*. — Héttőn, mire. 10 én «Mag
váltó». (Paszssió játékosok fellépte.) — Kedden, 
márc. 11-én «Megváltó*. (Passió játékosok 
fellépte.) — Szerdán, mire. 12-én «Míg/áltó*. 
(Passió játékosok fellépte.) — CiütörtJköa, 
márc. 13-in «Lotti ezredesei*. -  Péatekea, 
márc. 14 én «Ssegény Jonatbáa*. — Szom
baton, márc 15 én «IV- ik Liszló». (Dísz
előadás.) — Vasárnap, mire 16 án d. u. 
«Boccacciô» ; este «Páholy.»

O  Művész estély Kaposvárott. Zilahi
Gyula, a Menteti S'.inház tagja, Z lahioá 
Singhoffer Vilma, a jeles énekesnő, Mariházi 
Kövér Miklós, a Nemzeti színház tagja és 
Somssich Andor zeneművész Kapnvárott folyó 
hó 16-án mű vészestélyt rend íznek. Zilahi 
Gvula több monologot ad elő, Zilahiné énekel, 
Mariházi Kövér Miki és szaval é* Somsich. 
Andor zene^zámokat fog bemutatni.

O  Felhívás a vidéki írókhoz. Mini
erősebben haagzis azon óhaj, nogy décentra
l i s a i  kell a magyar irodalmat. Uj szint, uj 
tehetségeket kell belevinni, vidéki irodalmi 
központokat kell teremteni, mílyek egy egész
séges ős uj irodalmi irányzat szolgálatába áll
janak. A tehetség, az erő mígvan a vidéken, 
de eddig nem volt tér az érvényesülésre s a 
vidéki irodalom önállóságit sürgető szózat 
eredménytelenül hangzott el. — Végre most 
Kassán, a melv városnak tradíciói vannak, 
mert hiszen Kazinczy idejében ott kelet
kezett amaz irodalmi mozgalom, mely kez
dete volt nemzeti irodaimnak ujjáébredésó- 
nek, megalakult egy nagyobbszabisu irodalmi 
vállalat a vidéki irodalom önállósítása ér
dekében. — «Vidéki Irodalom* a vál
lalat cime és célja egy gyűjteményben bemu
tatni a vidéki költők müveit. A szerkesztő-bi
zottság arra fog törekedni, hogy irodalmi ní
vón álló értékes anthológiát adjon, a mely 
kincsesháza legyen a vidéki költészetnek. —  
Felhívjuk tehát mind azon költőket, akik a 
gyűjteményben szerepelni óhajtanak — és oem 
szabad abból hiányoznia egy tehetségnek sem, 
— hogy műveiket, esetleg megjelent köteteiket, 

elyből válogathassunk — március hó fotya- 
án a „Vidéki Irodalom 4 szerkesztő-bizottságá

nak Kassau (Fö utca 62.) beküldeni szívesked
jenek. A gyűjtemény 10 kötetre van tervezve, 
az első kötet 6 — 6 Ívnyi terjedelemben, csinos 
kiállításban április hó közepén jelenik meg; a 
többi kötet havonként.

»■I II

Táviratok.
— O r s iá sg y ű lé s . (A , Pécsi 

Figyelő*4 eredeti távirata.) A kópviselöhá* 
mai ülésén napirend előtt Horváth Gyula 
bejelentette, hogy a szolnoki választáson 
ueintelmi joga megsértetett, mert a vá
lasztási elnök kivezetette a teremből. Erre 
zajos felkiáltás)k hangzottak ;

— Gyönyörű uj rend I Uj Jászberény !
A bejelentést kiadták a mentelmi 

bizottságnak.
Ezután folytatták a belügyi tárca 

általános vitáját.
Stfll Kálmán miniszterelnök több fel

szólalásra reflektált, mi után a költség
vetést általában megszavazták.

Szünet után a részleteket tárgyal
ták. Éppen Széli Kálmán beszélt, mikor 
elterjedt a hir, hogy Gahányt Miklós dió - 
sadi mandátumát a bizottság megsemmi
sítette.

Leírhatatlan izgalom támadt erre & 
szélsőbalon- Felugráltak s a pidokat verve 
kiáltották :
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—  Alávaléság ! Nem tanácskozunk ! 
Az eg)hangú választást megsemmisítet

ték ! Bánffy korszak !
S^éll Kálmán a zajban tiz percig 

egy szó nélkül állt. Végre Tallián Béla 
alel nők, ki a szünet után gróf *Appcnyt 
Albert elnöktől átvette az elnökséget, fel
függesztette az ülést.

Szünet alatt roppant szenvedélyes 
jelenet volt. Valamennyien a terem kö 
zepére tömörültek a képviselők ; de az 
óriási zajban semmit sem lehetett ér
teni, csak kipirult arcokat látni. A szél- 
sőbaliak fenyegetőztek a jobb oldalra

Egyszerre Kuhtk Béla eléje megy 
‘Ballagi Gézának, a ki védi a bizott
ságot. Kubik stentori hangon kiáltja :

— Nem törjük ! Gazság !
Ballagi kapaticáija ; de Kulik hevesen 

félretolj a. Mígjelenik Appcnyi Albert is; de 
nem tudja csillapítani. A szélsőbaliak el
mondják, hogy Kulinyi Géza jelen se volt 
a tárgyaláson és mégis a mandátum ellen 
szavazott. Issekül% Marcel dr. előadó ma
ga a megsemmisítés ellen volt. mégis Műn- 
nich Aurél elnök szavazatával döntött. A 
zaj eközben folytén tartott.

Egyszerre viharos [zajban kiabálták :
— Ki vele ! Tisza-maradék !
Ugyanis ZMünnicb Aurél megjelent 

a teremben és sapadtan állt ott.
Végre Tallián Béla elnök újra meg

nyitotta az ülést s megállapította a hol
napi napirendet, miközben az ellenzék ki
abálta :

— Nem fogadunk el semmi napi
rendet !

Végre az elnök félkettőkor bezárta 
az ülést.

A függetlenségiek az ülés után az 
emeletre gyűltek a további teendők meg 
beszélésére.

Elmondották, hogy a bizottság előre 
tudt a. hogy megsemmisíti a mandátumot. A 
kerületben mar gyűjtöttek is a szavazató 
kát Sámuel Lázár szamára.

— A b nj k e r e sk ed e lm i m i  
n is s te r  szek ío g la ló ja . (A „Pécsi 
Finyelö* eredeti távirata.) tíoráns^ky Nán
dor keresktdemi minisztert Nagy Ferenc 
államtitkár üdvözölte a minisztériumban. 
heráns^ky Nándor válaszolta, hogy mint 
lelkiismeretes ember nem kis gonddal, de 
azért szilárd elhatározással vállalkozik a 
a kiváló elód által viselt állás betöltésére. 

E minisztériumhoz most nagy gazdasági 
érdekkörök fűződnek. Ébren kell tartani 
hivatásának teljes öntudatát az egész 
vonalon. Feladataikat \cgezzck azzal az 
öntudattal, odaadással, hűséggel, mely 
nélkül siker nem képzelhető. Számit a 
tisztikor közreműködésére és bizalmára.

La v, tulajdonos 
BZAL'TTER WL8ZTAV

Felelős szerkesztő 
PLEIN INGER PEREM

Segédszerkesztő 
MONTH Y ISTVÁN.

M e g h ívó .

Folyó évi március bó 8-án (szombaton)
a S ch o lz -fé le

REGI S Ö R H ÍZ
összes helyiségeiben

G arai Feri:6 zenekara
közreműködése mellett

tá n cca l eg y b ek ö tö tt

nagy hering- 
lakomára

a o. ó. közönséget tiézteiettel meghívja

SZIGETHI EDE vendéglős.
K ezdete este  8 órakor.
—.....  B e lé p t i dij n incsen .

!! Tőzef-klozettek
Ta7úíi* lrlnvfittőt beszerez mindenki, ki t e l je s e n  
lU át^ 'n lU iC llC l s ia g ta la n  árnyékszéket óhajt,

mert a tőzeg szagtalanít !
T/Í7Ptí.lílü7Pttpt beszerez mindenki, ki a maga és 
1 vátg 'M U ZC llC l család ának egészségéről gondos

kodik, mert a tőzeg f e r tö s te le n i t  !
T Ő 7Pd-kl07Pftp t beszerez mindenki, ki a nmaé- 
lU £ v ^* M v iv llC l denféle betegségeket terjesztő pe

cegödröt házából eltávolítani kívánja, mert a
ilyenre a tőz eg-klozettek használatánál több
szükség nincsen.

Tőzeg-klozettek *••**•*»». kaphatók.- 
Kraus Istvánra), Pécsett.

T. Kraus István urnák Pécsett.
Ezennel szívesen adom b. tudomására, ho*>y a 

nekem szállított t fts e g -s ió ró  k ie s e t t e k k e l  t e l je 
sen  m e g  v a g y o k  e le g e d  v e . A klozettek kifogásta
lanul működnek és t e l je s e n  s z a g ta la n o k .

Pécs. 19C0. junius hó 10-én.

Tisztelettel d r . M E N D E  L A J O S .

I

' t a

500 forintot
fizetek annak, a ki a B a r t i l la  fo g v is é n e k  hasz
nálata mellett, üvegje 3 6  kr., valaha ismét fogfá
jást kap, vagy a szája bűzlik. (Csomagolásért külön 
10 kr.) B a r t i l l a - W in k le r  E d . W ie n ,  19/1 

Sommergasse 1. Kapható P é c s e t t :  G élt eh és 
Graeff Király-utcza 8. sz. — M o h á cs  : Auber 

j Vilmos gyógyszerész.
Kérjünk határozottan mindenütt B a r t ü l* -  

féle fogvizet. (Hamisítványok feljelentői j ó l  tijaz- 
tatn&k.)

T. Kraus István urnák Pécsett.
Szívesen adom tanúbizonyságát annak, hogy 

az ön  által szállított tö s e g -á r n y é k s s é k e k  minden 
tekintetben megfelelők, különösen hangsúlyozom, hogy 
mióta ezek nálam használatban vannak és az emész
tőgödröt használaton kívül helyeztem, as e d d ig  
m in d ig  n e d v e s  fa la k  e g é sse n  k is z á r a d n a k

Pécs, 1901. május hó.
Tisztele'tel dr. C Z I R E R  E L E K , főorvos. 

T. Kraus István urnák Pécsett.
Ezenr.el igazolom és bizonyítom, hogy a me

gyei árvaháznál már egy év óta ezen klozettek bői 
10  d r b . v a n  h a sz n á la tb a n  és feltűnő szagtalan 
voltuk, csekély kezelési költségük folytán a legmele
gebben ajánlhatók.

K E L L E R  I S T V Á N , megyei várnagy, 
mint a megyei árvaház felügyelője.

T. Kraus István urnák Pécsett.
Ezennel szívesen kinyilatkoztatom, hogy a ne- 

d m szállított töseg-klozettek t e l je s e n  m e g e lé g e 
d é s e m re  beváltak és a még visszalévöket is miha
marabb átalakíttatom.

Tisztelettel F O D O R  P Á L  ügyvéd, Deák-utca 1.

a pécsi kereskedők és iparosokhoz.

Nemcsak a konkurrencia és az általános kedvezőtlen üzleti for
galom teszi nehézzé a létért való küzdelmet, hanem az is, hogy a kereskedők
és az iparosok kényszerítve vannak áruikat csekély haszonnal el
adásra bOCSájtanl. Számtalan esetben azonban ezen csekély haszontól is meg 
lesznek fosztva, sót mitöbb, megkárosodva a professzionális adósságcsinálók által, 
kik rosszakaratulag megkárosítják a kereskedőt és iparost. Ilyen eshetőségektől 
kell. hogy óvakodjunk.

Más részben pedig arról is kell gondoskodni, bogy követeléseinket
hathatósabban behajthatjuk.

Mindezt elérhetni véljük egy létesítendő k eresk ed ők  és ip arosok  
h ite lv é d  e g y e sü le te  által. Ezen egyesületnek feladata lesz : megóvni tag
jait veszteségektől, követeléseket behajtani és megbízható informá
ciókat adni.

Ezen egyesület megalakulása céljából

f. évi irárcius hó 9-én, vasárnap, délután 2 órakor
n a g y  é r t e k e z le t

tartatik
íi városháza közgyűlési termében,

melyre ezuten a ptcsi kereskedők és iparosok minél számosabb megjelenésre meg
hivatnak.

Tisztelettel
A szervező-bizottság.

Nyc ontott Taizs József könyvnyomdájában Pécsett, 1902.




