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Pécs, Mária utca 1. sz.
ellő emelet.

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

Hirdetések a legjutányoa&bb 
árban számíttatnak. Nyílt* 

tér sora 60 fillér.

A nagy kölcsön.
Pécs, 1902. március 18.

Lapunk tegnapi számában közöltük 
a városi nagy kölcsön nyújtására felszó 
Ütött péuzintezetek végajánlatait, a me 
lyekból immár tiszta képet nyerhetjük a 
város pénzügyei kialakulásnak a legkö 
zelebbi jövőre.

Legelőnyösebbnek mutatkozik a be
érkezett Tétajánlatok közü1 a Magyar Jel 
zálog Hitelbanknak 4%  os alapon ötven 
éves törlesztésre számított kölcsön:; ján- 
lata. a mennyiben ennek kamata és tör 
lisztése a nyerendő készpénz után szá
mított 5 05°/0-nak felel meg. A 65 évi 
törlesztésre számított kölcsön ugyan ennél 
is csekélyebb évi terhet (csak 4*732%- 
kot) róna a városra, mivel azonban a 
közgyűlés ama méltányosságtól sar
kalva. hogy ne terheljék a késő utódokat 
is olyan terhekkel, a melyek hasznát mi 
látjuk, elvileg már az 50 éves törlesztés 
mellett foglalt állást, ezúttal cs>k a Jel
zálog Hitelbank 50 éves kölcsönajánlatá- 
va) foglalkozunk.

Ennek fentemlitett végajanlata elé 
nyösebb a Pesti Hazai E'ső Takarék- 
pénztárnak első pótajánlatánal. a meny 
nyibeu ez is 5*1579% -ba kerülne, inig 
a Jelzálog-Hitelbank kölcsöne 5 06% -os 
évi járulék mellett 50 év alatt törlesztve
lesz. E szerint 94 25%  árfolyam mellett.
4'76%  törlesztési hanvad fizetési kötele
zettségével kapnánk oégy és fél millió 
korona kölcsönt. Vagyis kapunk készpénz
ben 4,241.250 koronát s ezért 50 évig 
fizetünk óvenkint 214.200 koronát ka
matra és törlesztésre.

Hogyan fog tehát ennek a kölcsön
nek a fölvétele után alakulni Pécs város 
pénzügyi helyzete Î Régebbi adósságaink
ból visszafizetünk ezzel a kölcsönnel 
1,982,959 korona 66 fillért, melynek évi 
kamatterhe eddig 124.652 koronát és 94 
fillért tett ki. Az uj kölcsönből erre az 
adósság konverzióra, tekintve a 94*25 
%k o s  árfolyamot, 2.103.100 koronát 
kell fordítanunk, a melynek évi törlesz
tési hányada 4*76 % kai számítva ki
tesz 100.319 korona 60 fillért. A kon
verzióval megtakarítunk tehát az eddigi 
teherhez képest évi 23.333 koronát és 
34 fillért.

Ez a megtakarítás persze redukálódni 
fog a városi tiszti nyugdíjalapnak és a 
a líceumi alapnak a konverzió folytán oko
zott veszteségei megtérítésére fizetendőösz- 
ezeggel, összeseu mintegy négyezer koroná
val, de azért a megtakaritasi eredmény még 
mindig elég tekintélyes marad, főleg

ha meggondoljuk, hogy mig a kon 
vertaltndó adósságok az eddig fizetett évi
124,000 koronával legnagyobbrészt nem 
is lettek törlesztve, addig a konverzióra 
fordított összeg a 100.319 koronás évi 
járulék fizetó-ével 50 év alatt teljesen 
törlesztve lesz.

A konverzión kívül az elfogadott 
terv szerint létesítünk a felveendő nagy 
kölcsönből 2.150 000 korona költséggel 
közmüveket, a me'yek részben direkt uj 
jövedelmi forrásai lesznek a városnak, 
egytől egyig azonban okvetlenül szüksé
gesek.

Az összes szükséglet tehát a kon
verzióra és közmüvek létesitésére'4.132 959 
korona 66 fillért tesz ki, a Jelzálog-Hi
telbank A /\ milliós kölc-önéből pedig 
készpénzben kapunk 4.241 256 koronát, 
tehát 108,290 korona 34 fillérrel többet, 
mint a mennyit az előirányzott szükség 
let kitesz. Ha ebből a kölcsön fölvétele 
és a régi adósságok visszafizetése körül 
fölmerülő bélyeg- és egyeb költségeket 
le is számítjuk, még elég tekintélyes ősz 
szeg marad a tervezetben föl nem vett 
beruházásokra. Zavarba természetesen nem 
fog jutni a varos hogy ezt a maradékot 
hova tegye, hisz pl. a tervezetbe fölvett 
városszabalyozási 60.000 korona olyan 
csekély összeg erre a célra, hogy ennek 
bizony legalább is a kétszeresére lesz 
szükség, hogy a város szabályozása körül 
valami maradandót, figyelemreméltót al
kothassanak.

A Magyar Jelzálog-Hitelbank vég- 
ajánlata kedvezőbb lévén, mint a város 
főszawvevője által február 18 iki munká
latában alapul vett kölcsönajánlat, termé
szetesen az évi járulékok fedezetének szá
mítása is előnyösebben fog alakulni. Mig 
ugyanis a fősxamvevő akkor az összes 
adósságok évi terhét 334 400 koronára 
tette, addig ez az évi teher a Jelzálog- 
Hitelbank ajanlata alapjan 330.800 ko
ronára redukálódik. Ha ehhez még hoz 
záveszszük a líceumi alapnak fizetendő 
évi 2.685 korona kárpótlást, az évi szük
séglet akkor is csak 332.490 koronára 
emelkedik, tehát 1.900 koronával keve
sebbre, mint a mennyit február 18-án a 
föszámvevő számítani kóiytelen volt.

Persze mindezzel az adózók terhein 
könnyítve nem lesz, de legalább uj na
gyobb megterhelések nélkül létesthetők 
oly közmüvek s teljesíthetők oly kötelezett
ségek, a melyek különben olyan elviselhe
tetlen terheket raktak volna a polgárság 
vállaira, a melyeknek súlya alatt az ok 
vétlenül leroskadt volna.

Ha másért nem is, hát ebből a szem
pontból örvendenünk kell, hogy a pénz

piac kedvező alakulása alkalmat szolgál
tatott végre kimenekülni abból az Ötlet
szerű gazdálkodásból, a mely a városnál 
az utóbbi időben meghonosodott.

Séta a borvásáron.
— Saját tudósítónktól. —

Pécs, 1902. március 18.
A vasárnap megnyílt borvásárt ma dói- 

\ ben zártái be a Nemzeti Kaszinó földszinti 
helyiségeiben. A borvásár — mint e Demben 
első — teljes sikert aratott s csak reményt 
nyújt a jövőre, mikor a borvá-árok állandó
sítása folytán Pécs bortermelése és borainak 

| kereslete fel fog lendülni. Egyetlen séta a 
borvásáron is meggyőzhetett mindenkit, hogy 
Pécs bortermelő sző ősgazdái úgy minőségre, 
mint mennyiségre nézve a mai rossz viszo
nyok között is tekintélyes helyet foglalnak el 
a bortermelés körében s bizony nem rajtuk, 
hanem a deprimált kereskedelmi viszonyokon 
múlt, ba az első borvásárt nem is keresték 
tel oly nagy szán ban a külföldi érdeklődők, 
a hogy az megérdemelte volna.

A Nemzeti Kaszinó földszinti helyiségei
ben három napon át tartott borvásarou leg
jobb, legtekmtelyesebb szőlősgazdáink állították 
ki boraikat. Jó példával maga a borvásár 
rendezőbizottf-ágának elr őke, Erreth János, 
orsz. képviselő járt elől, a ki bálicsi, rigo- 
deri és szkókói szőlőiben termett pecsenye 
és asztali boraiból állított ki, tiz-tizenötéves 
terméseket tizenkét csoportban. Horváth Antal 
ügyvéd felsőmakári szőlejéből hét csoportban 
állított ki pecsenye- és csemege-borokat, a 
legújabb 1—2 éves termésekből. Csigó Janos 
ügyvéd szkókói szőlejében termett, hat cso
portban bemutatott pecsenye-borokat állított 
ki. Csertő, Antal makári szőlejéből állított ki 
feher pecsenye-borokat. A ciseterci-rendhá§ 
fehér asztali borokkal szerepelt a borvásá- 
roD, melyek a reodbáz szkókói szőlejéből 
valók. Seei fritz István apát kanonok csoroni- 
kai szőlejéből hat csoportban fehér pecsenye
borokat és asztali bort mutatott be. Szautter 
Gusztáv ügyvéd három csoportban szkókói 
fehér asztali bort állított ki. Stern Károly 
ügyvéd bálicsi fehér pecsenye-borokat muta
tott be három csoportban. Szikorszky Tádé 
szkókói fihér és vörös asztali és csemege
bort állított ki. Sillay Béla bálicsi fehér 
asztali borial; Suvákovits Mátyás felsőgyü- 
kisi fehér asztali borral ; Szeredy József dr. 
apátkanoDok makári fehér pecsenye-borral 
szerepelt a kiállításon.

Ott láttuk továbbá Seuly János ügyvéd 
bálicsi fehér pecsenyeborait ; Vicéé György 
makári fehér, siller és vörös asztali borait; 
Visy Lajos bálicsi fehér pecsenye-borait 
a nyolcvanas és kilencvenes évek terméséből; 
Weber József szkókói fehér és vörös asztali 
borait ; Zsolnay Vilmos csoronikai fehér pe- 
csenyehorait 1888 és 1901 évi termésekből 
és Battyáni Lajos csoronikai pecsenye-borait.

Berece Karoly bálicsi fehér asztali bort ál
lított ki Benkó Sándor a hires arany hegyi fehér 
és vörös asztali borokkal és csemegeborokkal 
szerepelt. Bakó István kisdaindóli és kismély- 
völgyi fehér asztali borokat állított ki. Ozr. 
Buday Beláné csoronikai fehér asztali boro-
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kát ; Csdnyi István középdaindoli fehér asz'ali 
s fehér és vörös pecsenye-borokat ; Dobszay 
Antal csorornkai fehér asztali bort ; fíulánszky 
Adolf kálváriái vörös, fehér és rizling asztali 
korokat ; dr. Eyry Béla ügyvéd kis-s/kókoi 
silleres asztali bort ; Follert Ferenc kis szko- 
koi fehér, siller és vörös asztali bort ; Greksa 
József szkókói fehér asztali s vörös és rizling 
pecsenye-borokat ; Hirschfeld Samu bálicsi 
rizling és fehér borokat ; lgalics Badivoj bá- 
licsi fehér rizling és asztali borokat muta
tott be.

Horváth Géza termelő, mint a pécsi 
amerikai oltványtelep alkalmi egyesület igaz 
gatója, bálicsi feher asztali és ináslás borok
kal szerepelt a borvásáron Károly Ignác 
apátplébános kis szkókói és gyükési fehér 
asztali borokat mutatott be. Km Gáspár fel 
sőmakári olas? rizling és vörös pecsenye bo 
rókát állított ki. Kindl Ferenc szkókói fehér 
pecsenye és rizlingbort mutatott be 1886-84 
évek terméséből. Kozma Kozloder István a 
felsőmakári szőlejéből fehér pecsenye öort ál 
litott ki. Krisztián György daindoli fehér és 
siller és nagypostavölgyi fehér asztali borral ; 
Lukrits Kálmán csoronikai és gyükési rizling, 
fehér es aszú pecsenye-boraival ; Márkus Ig
nác bálicsi és gyükési fehér asztali borral; 
Misii András basamalomi fehér és sille? asz 
tali borral szerepeltek.

Papp István gyükési fehér asztali és pe
csenye-borokat • Pálfi János diósi fehér asz 
tali bíjft ; Pázsitzky Ede örökösei daindoli te
nor asztali bort ; Piatsek Gy ula daindoli és szkó
kói fehér asztali bort; Ponauer József dain 
dőli fehér pecsenyebort ; lluska Elemér felső- 
nsakári fehér és siller asztali bort és Badócsay 
Imre makáraljai rizlinget és sillert és kísdain- 
doli muskotályt állított ki.

Ebből is látható, hogy a borvásár mily 
szépen, mily tekintélyes számban gyűjtötte 
össze Pécs szőlőtermelőit s azok a jobbnál 
jobb, finomabbnál finomabb borok, melyek ki 
voltak állítva, méltán vehetők a pécsi borok 
régi jó hirnevének visszaállítására a legerő
sebb biztosítékul.

A borvasárt tegnap Majorossy Imre 
polgármester vezetése alatt a városi Tanács 
is leikereste s úgy tegnap, mint ma sok Iá
togatója volt a borvásárnak, mely ma délben 
ért véget.

A borvásáron összesen 218 borminta volt 
kiállítva s a megmaradtakat ma delben elárve 
rezték. A rendező-bizottság a borvásár beíeje- 
zése után bankettre gyűlt össze a «Hajó»-ban. 
A borvásár lefolyásáról jelentést fognak tenni 
Írásban a földmivelósi miniszternek is.

: v -

H í r e k
Pécs, 1902. március 18.

A  nagyszerű regények.
Két ember áll a rendőrkapitány előtt. 

Az egyik — az idősebbik — bepanaszolja a 
másikat, mert a reábizott irodalmi müvek 
árából elcsent negyven krajcárt.

— Milyen irodalmi müvek azok ? - 
kérdi a kapitány.

— öjjé, nagyszerűek, — feleli a ki3 
öreg. — Csupa gróf, meg herceg van benne. 
Azután a harmincadik füzettől kezdve a 
hatvanadikig, mindegyikben meghal valaki. Ez 
kell, kérem, a népnek. Szörnyen vásárolják, 
de eltart még vagy negyven számig.

— Hát akkor ki marad életben, ha 
még negyven embert eltesznek láb alól?

A kis Öreg legyint a kezével.
— Kedves kapitány ur, mit mondjak 

önnek ? Abban a regényben kétszáz ember 
szerepel ; valamennyi csak nem fog meghalni !

— Térjünk a dologra. — mondja a 
kapitány a fiatalhoz fordulva. — Mi van 
azzal a négy hatossal ?

Amaz álmosan od«dül az asztal elé és 
eboritja kalapjával az írásokat.

— Talán volna olyan szives, leszedni a 
kalapját innen 1

— Hát úgy áll a dolog, hogy én ott 
voltam az urnái lakáson és koszton, azután 
hord ám a füzeteket. De ő nem adta meg az 
ígért pénzt, és én kölcsön vettem a négy ha
tost.

— Ott lakik még mindig nála ?
— Nem Meguntam a lakást, nem felelt 

meg a gusztusomnak, szűk volt, kényelmetlen
A kis Öreg leikacag és dörzsöli az allât
— Mit nevet? — kérdi a kaphány.
— Azt, hogy nem voh neki jó a lakás. 

Úgy éljek én, mint ahogy ma kid ibtam őtet.
Mire a nagyszerű regények kihordója 

büszke önérzettel vágja oda :
— Nagyszerű ! Hat muszáj nekem min

dig maganai lakni !
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N*pt *r : szerda, mire. 19. —  Hóm. kath 
József. —  Prot. : József. —  öorög-ksl : márc. 5.) 
Amoril. —  Zsidó: Veular 10. —  Nap kél ö óra 50 
percko* ; nyugszik 5 óra 5t perckor. —  Hold kél 
délben 12 óra 59 perckor ; —  nyugszik 2 óra ^ p e rc 
kor éjjel.

Idtijalsu*. A központi ineteorologiai intézet 
jelzése szerint : változékö »y, enyhe, szeles idő és 
sok helyen Osapadékvárható.

Színház : »Lotti ezredesei*, operett.

— (Tisztelgés a polgárm ester
nél ) A városi tanács, ú»y az egesz tiszt
ijeiül kar ma délelőtt 10 órakor tisztelgett 

a városházán Majorossy Imre polgármesternél, 
hogy üdvözölje őt kiráiyi taníc-io«>sá történt 
kinevezése alkalmából. A tisztelgőket Nendtvich 
Andor, árvaszéki elnök vezette s magasan 
szárnyaló, szép beszédben fejezte ki a tiszti
kar üdvkivanatait az ünnepeli előtt. Az üd 
vözlésre Majorossy Imre polgármester meg
hatva felelt, a királyi kitüntetésről azt mond
ván, hogy az nem az ő csekély érdemeinek, 
hanem Pécs városának szól.

— ( Aa aj városatyák igazolása.)
A városi igazoló választmány ma délelőtt 11 
órakor a városházán ülést tartott Krasznay 
Mihály kir. tanácsos elnöklete alatt. Az ü és 
tárgya volt a folyó hó masodikan választott 
varosatyák igazolása, kiket a törvényben elő
irt Követelmények fenntartásával igazolt is a 
bizottság.

— (A  király  előtt.) A király teg
nap délelőtt Budapesten általános kihallgatást 
adott, melyen a többek között a király eie 
jaru t Galba Lajos, az ujonan kinevezett 
pécsi királyi főügyész is, hogy kinevezletesét 
megköszönje.

— (A  vöröskerenat egylet kö 
réböl.) Az országos vöröskereszt egylet fő
védnöké, Mária Valéria főhercegnő, az egy
let körül szerzett kiváló érdemeiért Materényi 
Jánosné Balogh Etelkának, a mohácsi járási 
fiókegylet társelnökének, sajátkezűiig aláirt 
diszokmányt adományozott.

(Jelentés a visról.) A lettye 
forrás viz»zuigaltató képességéről a főmérnöki 
hivatal a következőket jelenti : A víztartók 
tele vannak ; a tetiyei forrás vízszolgáltató 
képessége folyó hó 18-án reggel 6200 köb
méter.

— (Bizottsági ülés.) A város köz
kórházi bizottsága folyó hó húszadikán (csü
törtökön) délután 3 órakor ülést tart a város
házán, hogy több kórházi ügyet elintézzen.

— (Tavasai lószem le.) A rendőr- 
kapitányság közhírré teszi, hogy a tavaszi ló- 
szemle a badaikülváros és Bányatelep részére 
folyó hó huszonharmadikán (vasárnap) reggel 
hét órakor lesz a budai külvárosi vásártéren ; 
a belváros és a szigetikülváros részére pedig 
folyó hó huszonötödikén (kedden) reggel hét 
orakor a szigetikülvárosi vásártéren. A lószem
lét P a jo r  Leó, ra. kir. városi állatorvos fogja 
teljesíteni.

— (K aton ai hir.) Farádi V örös  
Tibor, aradi honvédszázados, zászlóaljparancs
noki minőségben a marosvasárhelyi honvéd- 
ezred besztercei zászlóaljához helyeztetett át. 
Az uj zászlóeijparancsnok fivére faradi V örös  
Hiador, péc-u vasúti forgalmi főnö mek.

— (E^egyaés.) V isn y a  Aladár, föl- 
dink, ki Budapesten a műegyetemen van ta
nársegédi alkalmazásban, eljegyezte Szontagh 
Tilikét Alsó-Kubinból.

— (A M ohácsi K ath olik u s L e 
gényegylet) is kivette a maga részét a 
magyar szabadság megünnepléséből, a meny
nyiben I. hó 16-án saját helyiségeben ha
zafias ünnepélyt rendezett, a következő mű
sorral : 1. Szózat. Énekelte az egyleti dalkör 
Laufer Ödön kantor harmonium-kísérete mel
lett. 2 Március 15 1848. Petőötől. Szavalta 
Acs Kázmér. 3 *Háromszinü a nemzeti lo
bogó*, karének 4. Felolvasást tartott : Szommer 
Gyula elnök. 5. Esti dal. Fuvolán harmónium 
kísérettel előadtak : Szommer Gyula elnök, 
Laufer Ödön kántor. 6 B ddogasszony Anyánk. 
Szavalta Volf János. 7. Románc. FuvoUn és 
harmóniumon előadtak Szommer Gyula elnök 
és Laufer Ödön. 8 Talpra magyar. Szavalta 
Szingstein János. Az ünnepélyt a Klapka- 
mduió fejezte be. Este 8 órakor tarsasva- 
csora volt az egylet helyiségében

— (Előléptetések.) A m. kir. igaz
ságügy miniszter Vagner Andor, szegzárdi kir. 
törvényszéki aljegyzőt a XI fizetési osztály 
I-ső, Dánay János, -zegzcirdi kir törvényszéki 
telekkőnyvvezetőt a IX. fizetési osztály 2. 
fokozatába, Gidóffalvay Kaiman, paksi kir. 
bírósági írnokot a XI fizetési osztály 2 ik 
fokozatába előléptette.

— (Uj anyakönyvvezető.) A bel
ügyminiszter Tolnamegye simontornyai anya
könyvi kerü'etébs anyakönyvvezető-helyettessé 
Greiliny Józsefet kinevezte.

— (A la p it vaayl helyek a te n 
gerészeti akadém ián.) A fiumei hadi
tengerészeti akadémiában, az 1902 —1903. is
kolaév kezdetén, negyven ingyenes és részben 
feldijas kincstári, illetőleg fizetéses és alapít
ványi hely les/, üresedésben. Fölvétetnek csak 
az eiső éviolyamban van heiye. A folyamodó 
magyar vagy osztrák honos tenet, a ki a 14-ik 
életevét mar betöltötte, de a 16 ikat túl nem 
ha adt;» Szükség *s, hogy tcstneg is alkalmas 
legyen a teugeré-zeti sz jigáiatra s hogy bírjon 
a kellő eiőtanulmany >k*al. A lizetéses helye
ken a díj evenkint 1600 korona, a téldijaso- 
kon 800 korona, a mit félévenkint kell előre 
megfizetni. A fö.vételt kívánó iljaknak Fiúimé
ban vizsga.atot keli letenniük, a mely szep
tember 10-ikén kezdődik. A kérvényeket jú 
lius 31-ikéig kell benyújtani a közös had
ügyminisztériumnak Becsben levő tengerészeti 
osztályához.

— ( B e tö r é s e s  lo p á s .)  Ismeretlen 
tolvajok főlleszitetíék Ilock János, szederkényi 
lakos, pésházanak ajtaját es 200 liter siller 
borát részben kieresztettek, részben ellopták. 
Ugyanakkor kiásták Till Gáspár, nyomjai lakos 
pincéiének falát es 80 liter tehér borát vitték el.

— (Székkel fejbe ütötte) Gold- 
arbeiter Sándor, kiskőszegi lakos, Leffler Janos 
ugyanottani lakost s ez által 14 napig gyó
gyuló testi sértést okozott az utóbbin. A cse
lekmény oka boszu, színhelye egy kiskőszegi 
korcsma. A rabiátus atyafit följelentették.

— (E ltűnt gyerm ek.) Bencze Ist
ván nevű, 10 éves gyermek, Szegzárdról még 
február hó 19 én megszökött s azóta isme
retlen helyen tartózkodik. Anyja kérelmére 
most a főszolgabíró országszerte körözteti.

- -  (Rablás.) Ismeretlen tettesek 
a közelmúltban behatoltak Faddi Ádám, bo- 
dolyai lakosnak a község határában épült 
szállásán levő istállóba, hagy lovat lopjanak.
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De tetten érte őket a gazdának István nevű 
24 éves fia, ki el akarta a tolvajokat zavarni. 
Ezek azonban botokkal neki estek Faddi 
Istvánnak, elverték és futásra kényszeritették 
őt. Az istállóban talált 12 éve3 pejszőrü, 
160 kor. értékű lovat aztau elvezették. A 
tettesek által alkalmazott erőszak folytán 
cselekményük rablássá minősül. A rablók a 
helyszínén hátra hagytak egy kaszát, egy bo
tot és egy vasvillát. Az utóbbiról megállapí
totta a nyomozás, hogy azt a rablók Vecse- 
nanin Miklós, bodolyai lako3 záratlan istálló
jából vitték el. A csendőrség az ismeretlen 
rablókat — kik tettük elkövetésekor sokac 
viseletben voltak és sokáéul beszéltek — 
nyomozza.

— (M unkások a S zen th árom 
ság szoborra.) A pécsi Angsier-gyár mun
kásai jövő hó hatodlkán a Szentháromság
szobor alapja javára jótékonycéiu műkedvelői 
szinielőadá8t rendeznek. — A szinielőadas a 
Scholz sorházban lesz és színre kerül : a 
» Sárga Csikó», népszínmű A munkások eme 
derék vállalkozása minden tekintetűén párti )- 
gásra meitó s ajánljuk is a műkedvelőt elő
adást már eleve a nagyközönség ügyeimébe.

— (H űtlen cseléd.) l ó t h  József, 
Finta János albertlalvi lakos szolgája, gazda 
jának záratlan szekrényéből 48 K. 10 fill, 
készpénzt ellopott és megszökött. — Epén 
akkor csípték ei, mikor a Dunán át akart 
kelni. 34 K. t megtaláltak nála, a többit el
mulatta.

— (Független  M agyarország.)
Ezt a cime*. viseli az az uj poitikai naphap, 
melynek március 15-én jelent meg az első 
száma Budapesten. A lap homlokán Kossuth 
Ferenc főmunkatars és Dienes Marton telelös 
szerkesztő nevét viseli, helyettes szerkesztője 
pedig Seress László. A kivaló vezetők köré a 
jeles munkatársak egesz gárdája sorakozik. 
Az uj lap természetesen a függetlenségi és 
48-as párt eiveit szolgaija, az első szám 
programcikkeit Kossuth Ferenc és Dienes 
Márton, tárcáit Rátkay László és Hentaller 
Lajos orsz. képviselők írták.

— (Betörések.) K ü rsc h n e r  Hermi na, 
gyulajováncai lakos, rőfóskereskedő b htjába a 
minap ismeretlen tettesek betörtek es kétszáz
négy korona értékű árut vittek el. Az ottani 
szőlőhegyben is betörtek H o rv á th  Pál prés
házába, de a hegyörök elriasztottak őket. A 
csendőrség nyomoz.

— (H ogyan leh et m egszaba
dulni a vigeoektől?) Egy előkelő pécsi 
üzletbe beállított ma délután a kereskedések 
réme, — a vigéc. Tudtára adták hamarosan, 
hogy nem veszik igénybe a szolgálatát; ezzel 
azonban keveset törődött. Einézegette az tiz- 
lei holmijait, majd fólóránkiut újra előállott, 
hogy rendeljenek nála valamit. Végtelenül kel
lemetlenné vált, mikor öt óra után még min 
dig ott lézengett a boltban. A főnök prüsz
költ magában, de nem akarta nyíltan ki
dobni. Végre azonban sikerült az eitávolitása. 
A könyvelői szakaszból egyszerre csak kijött 
az egyik fiatalember és keserű grimaszokkal 
elvakkantotta néhányszor magát. Ezzel vissza
ment a helyere, de előjött újból, most már 
éleseket vonítva. A vigec megrémülve fordul 
a főkönyvelőhöz:

— Az Istenért, mi baja annak a fiatal
embernek ?

— Eh. semmi — felelte az kézlegyintve. 
Három hót előtt raegharapta egy veszett kutya 
s azóta igy vakkant egész nap.

Egy perccel később a vigéc künn volt 
az utcán. Csak onnan mert visszaváltani, 
hogy dobják utána a portékáit, mert Ő nem 
teszi többe olyan boltba a lábát, ahol veszett 
embereket tartanak.

— (KnkorioatolvaJok.)Sátoristye*
pusztán az egyik magtárból hosszabb idő óta 
kjsebb-nagyobb mennyiségű tengeri tűnt el.

Kétségtelen vo’t, hogy tolvaj járt a magtarba, 
még pedig álkulcsc-sal. A megejtett nyomozás 
most kiderítette, hogy Kaproncay Péter és 
Wagner József, sátoristyei lakosok, követték 
el a lopást, a kik beismerték, hogy már par 
év óta jártak a magtárba és több száz mó- 
terinázsa kukoricát vittek el belőle.

— (Tolvaj cigányok.) Kékesd köz 
ségben a múlt éjjelek egyikén Kungl István
tól 9 tyúkot s egy kakast, Csizmadia József
től pedig 3 ludat és 28 ludtojast loptak el 
ismeretlen tolvajok, valószínűleg vándorcigá
nyok.

— (A városi nagykölosön ügy-e.)
A város jogügyi és pénzügyi bizottsága ma 
délután 3 orakor Majorossy Imre kir. tanaC'Os 
polgármester elnöklete alatt ülést tartott a 
városházán, hogy a városi nagy kölcsönre 
vonatkozó kötelezvényt tárgyalja, a melyet a 
folyó hó húszadikán (csütörtökön) tartandó 
rendkívüli közgyűlés elé fognak terjeszteni.

— (A  gyerm eki pajkonag á ld o 
zata.) Nayy Kálmán, siklósi születésű, ki.eue 
éves árvahazi növendék ma de után a honved- 
hadapródiskolába akart kimenni. Az utón paj- 
kosságből felkapaszkodott egy gerendáját vivő 
kocsi hátaijára, de szerencsétlenül járt, mert 
egy gerenda a bal lábára zuhant és lábfejet 
összetörte. A súlyosan sérült gyereket apoiá3 

végett a közkórbazba szállították.
— (Igen elegáns) és tartós bortar- 

cák pénz , szivar- es cigarettáknak, valódi 
ezüsttel ékítve, darabja 3 forintért c->ak 
Schőnwaid Imrenei, Pécsett, Király-utca kap
hatók .

Művészet, irodalom
O  Deborah. A tegnapi nappal meg

kezdődtek a bucsufellépések színészeink kö
zött; a regiek helyet újak tőink be s meg
változik némileg minden : jóra, vagy rosszabbra
— nem lehet előre tudni.

G. Miklóssy Ilona rosszul választotta 
meg a búcsú darabjai, nem az ő játéka és 
tehetségének produktuma szempontjából itelve, 
hanem a körútié mozgo szereplők alakításai
ból itelve. G. Miklóssy Ilona tehetségét, drá 
mai játékát elismertük, habár nem is tu 
dott minden alkalommal azzá lenni, a mint 
vártuk tőle, de az elismerést és sokszor az 
érdemszerü dicséretet sem hallgattuk el.

A tegnapi szerepe tehetségének igazi 
érvényesülésére adott alkalmat s ő ezt az al 
kaimat teljes .,;ei lékben kiaknázta. Alakítása 
kitűnő vo»t, érdemes arra a sok tapsra, mely- 
lyel közönségünk minden jelenetnél jutal
mazta ; érdemes volt arra a gyönyörű virág- 
kosárra, melyet kapott s melynek szalagjai! 
e lölirás volt olvasható : *G. Miklóssy Iloná
nak — Magas művészete elismeréséül.«

Molnár Gyula nagy igyekezettel ment 
neki (Józsi) szerepének, a mely Thury Ele 
mér művészetének vaio lett volna. Vágó Béla 
amit tehetett, megtett. Fekete Lajos, Aczél 
Szidi, Nagy Vilma és a többi szereplők, a 
mennyire tőlük telt — igyekeztek megfe
lelni föladatuknak. (—gy.)

0  Heti műsor. Szerdán, március hó 
19 én *Lotti ezredesei*. — Csütörtökön, 
március hó 20 án «Boccacció*. (K Tarnay 
Léona fellépte.) — Pénteken, március hó 
21 én «Eleven ördög.* (K. Tarnay Leona 
fellépte és a karszemólyzet jutaiomjatéka.)
— Szombaton, marcms hó 22-én »Uriel 
Acosta.« (A Thury pár búcsúja.) — Va 
sárnap, márc. 23-án délután *Lotti ezredesei* ; 
este : Tiszaynó búcsúja: *Nani.«

O  Az országos szinészkongresszus
ma délelőtt vette kezdetét Bndapesten. — A

kongresszusra a pécsi szintársulat képviseleté
ben Thury E emer és Vojnits Béla utaztak 
fel Pécsről Budapestre.

0

(0 Szin igazgató és primadonna háború
ja. A nagyváradi színháznál éleim háborúsig 
tört ki az igazgató, Somogyi és a primadonna, 
Székely Irén között. Szenely íren ugyanis 12000 
forint évi gázsit kért (eddig 10 000 voit), & 
mit az igazgató nem akart megadni. Székely 
Irén erre nyilatkozatot tett közzé, a melyben 
azt mondja, hogy miután a társulatnál nagy 
rendetlenség, fejetlenség van, ő nem marad an
nál meg. Ez a nyilatkozat nagy fölháboro- 
dast keltett a társulat tagjai Között, a mire 
Székely ujnbb nyilatkozatot tett közzé,a mely
ben azt mondja, hagy a társulatot nem vá
dolja semmivel g csak az igazgatóra értette 
szavait.

O  A „Zenélő' Magyarország44 zongora 
és hegedű zenemű foifóirat most megjelent 
6 ík füzete a kővetateő szép zetieműujdon- 
sagokat közli : I. Egcéssy B.*ni után Barna 
Izsó «Talpra magyar* hazafias dait Petőfi 
Sándor szövegere. II. Huber Sándor *Ssllők 
tánca — Tanz dér Waasermxe».* 111. Docy 
Jozset »Áiva madár* és »lla te engem iga- 
záu szeretnél44 magyar dalokat. A havonta 
es mindenkor ily változatos és aktuális zene- 
ujdousagokat közló zeneműfoiyóiratot zene
kedvelőinknek különös figyelmébe ajanlju*. 
Előfizetési ara negyedévben 6 füzetre (66 ze- 
ntolüalra) 3 korona. Előfizethetni a «Zenélő 
Magyarorszag* zone nüiereskedésében Buda
pesten, Vili. Jozfíel-körut >8/a4, honnan mu
ta. ványluzetet 60 fi.ier beküldése ellenében
bármentve külüenek.*

Q  A nílusi ló. A B ehm fele Állatok 
Világának most közreadott 49 dik füzetében 
az első reszt a niiusi lo ismertetése foglalja 
el. Ez az óriási és raódtölött lút allat egyike 
az állatvilág legerdekesebb alakjamak s ezek
ről a szerző szinte csodálatos dolgokat mesél 
el, reszietesen ismertetve az ellenük folyó 
vudáazatokat, amelyek érdekesség szempont
jából messze kimagasiauak más vadászatok 
közül. A nílusi vízilovakról szóló rész utaa a 
mű írója a teve-felékre tér al s már ebben a 
füzeiben adja az egypúpú es kétpúpú teve 
színes és mesteri leirasat, igen sikerűd szöveg
rajzok kíséretében. Az Áhatok Viiaga, melynek 
magyar kiadását Műhely Lajos tanar szerkeszti, 
a Legrady testvérek szép kiadásban lűzeten- 
ként jeleniK meg s egy-egy tüzet ára 80 tiilór. 
A két első hatalmas kötet diszes kölesben 
mar a könyvpiacon vau s köletenkint 18—18 
koronaér megszerezhető, úgy a Légrádi testv. 
könykiadóhivatalában (V.tczi körút 78 ), mint 
minden jobb könyvkereskedésbe!).

3X3

Kózgazdasay.
Q  Mezőgazdasági munkabérek. A

föidmivelésügyi miniszter uiabb kiváló és nagy- 
ertékü munkával szaporította azt a mezőgaz- 
dasagi könyvtárt, melyet kiváló szakértelem
mel és a praktikusság szempontjából is ritka 
szerencsés kézzel állított egybe. Az uj kötet 
azokkal a mezőgazdasági munkabérekkel fog. 
lalkozik, melyeket az ország minden vidékén 
fizettek 1899-ben. A munka előszavában köszö
netét mond a miniszter a gazdasági tudósítók
nak, akik a hozzájuk jutattott kérdőíveket 
lelkiismeretesen es pontosan töltöttek ki. A 
kérdőívek felölelték a mezőgazdasági munkák
nál fizetett napszatn-es szakmain béreket, a 
munkasoknak a pénzbérek mellett adott élelme
zést s az élelmezés és részben vagy egészben 
a pénzöerek helyett adott terménybeli illet
ményeket, valamint kiterjeszkedtek mindazokra 
a munkálatokra, melyek a mezőgazdaság köré-
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be sorozbatók. Az összeállításban vármegyén- 
kint, járásonkint, városonkint van főlttintetve 
a munkabérek nagysága s ezek ismét évszakon- 
kint vannak osztályozva. A munka végül álta
lános tájékoztatót nyújt a szakmánymunka- 
bérekról is A napszámmunkabérek vármegyén
ként vannak fölsorolva s külön föl vannak 
tüntetve a férfi, női és gyermeknapszámbérok. 
A Duna balpartján levő vármegyékben a tavaszi 
férfiir unka bérek átlaga ellátással 83. ellátásnél- 

kül 115 fillér közt váltakozik. A női napszám a 
nyári hónapokban éri el maximumát s ilyenkor 
az ellátás Délküli napszám 109 az el áfással járó 
napszám pedig 78 fillér. A gyermek napszám 
maximuma 60 75 fill, közt váltakozik. A Duna 
jobbpartján fekvő vármegyékben a maximális 
napszám szintén 133— 179 közt ingadozik. 
A Dura T sza közt a legmagasabb munka 
bér 178—220 fillér, a Tisza jobbpartján 125 
176, a Tisza halpartján 140—181, a Tisza- 
Maros szögén 157—194, Erdélyben 100—134 
fillér közt ingadozik. Az országos időátlag te
hát az, hogy a férfinapszám a tavaszi hőna- 
dokban 70— 108 ; a nyári hónapokban 132 
176; őszkor 65— 91 ; télen 45—68 fillér, 
mig a g\ermeknapszám maximuma 55—77 
fillér, minimuma pedig 36—54 fillér közt 
ingadozik.

□  Az állami távirdasodronyok és a 
szollösgazdák. A tavaszi, kezdődő szőllőmun- 
kálatok idején a gazdaközönség sűrűbben óhajt
ja igénybe venni a kereskedelmi miniszter ked
vezményét, mely szerint az elhasznált távir- 
dasodrcnyokat gazdasági célra készséggel bo
csátja a gazdaközönség rendelkezésére. Az 
eljárás ez : A sodronyért való kérés a gazda 
sági egylet igazolványával láttandó el, *hogy 
az valóban gazdasági célokra szolgál : kerté 
szeli, szölőszeti célokra. Az igv fölszerelt kér
vény a kereskedelmi miniszterhez intézendő. 
A sodrony minősege : 3 és 5 miliméteres vas
tagságú, melynek ára 100 klgr. 20, illetve 18 
korona. Valamennyi gazdasági egyesület jogo
sítva van az igazolványok kiállítására. És leg 
célszerűbb, ha a kéréseket a gazdasági egye 
sületek együttesen terjesztik föl.

— Az előfizetési díjakkal hát-
ralékban levő t. előfizetőinket hátralékait 
mielőbbi szives beküldésére kéri a kiadó- 
hivatal.

Táviratok.
— OrSB&ggyűlés. (A .Pécsi 

Figyelő „eredeti távirata.) A képviselőház 
ban ma folytatták a földmivelésü^yi tárca 
költségvetésének részletes tárgyalását.

— M erénylet hajórajunk  
e llen . (A .Pécsi Figyelő* eredeti táv
irata.) A paduai hatóság értesítette a 
trieszti hatóságot, hogy Piduából egy 
anarkista szövetkezet delegátusokat kül 
dött Triesztbe és Pólaba, hogy a pólai 
arzenált és az összes hadihajókat felrob 
bántsák.

— L eszak ad t t is sa i hid. (A
.Pécsi Figyelő" eredeti távirata.) Zentán 
a Tisza óriási fahidja, a rakparttal együtt

leszakadt. Emberéletben nincs kár. A vá 
rosban nagy a konsternáció.

— A b óbudai panam a. (A
.PóC'i Figyelő" eredeti tavirata.) Az ó- 
budai takarékpónx.táénál a kisebb betéte
ket ma visszafizették.

— A k e r e ss t  t».z egyetem en .
(A .Pécsi Figyelő* eredeti távirata.) Ma 
egy éve, hogy a budapesti tudomány
egyetemen a keresztet kitűzték. Az év
forduló alkalmából a nemzeti-párti iljuság 
nak egy küldöttsége tisztelgett az egye
tem rektoránál, kérve a kereszt kitűzésének 
megengedését. A rektor válaszában kijelen- 
lentette, hogy a mi befejeztetett, az befejezte
tett, Magyarország nagy és hatalmas akkor 
lesz, ha minden faji és vallási különbség meg
szűnik. Az egyetem falain belül az ifjúság 
szentelje idejét a tudománynak.

i n

LaptulajdonoB Féléidé a*erkes»tő
«AUTTER GUSZTÁV PLEIN1NGER FERE? C

Segédszerkesztő 
HONTHY ISTVÁN.

-y-—tSTLC. ~ r r ~  — x z

I k : m

E g y  j (d o r g á lm u

s ü tö -ü z l e t
te lje s  fö ls ze re lé s s e l

tanoncokkal együtt

b i r t o k v é t e l  mi at t

elad
Bővebb értesítéssel a kiadóhivatal szolgál.

Hirdetések 4- 4*

• • • • • j u t A n y o s  A r o n  a

K IA D Ó H IV A T A L B A N  • • • • •

É T É E L .

142. sz -h o \
1902.

Árverési hirdetmény.
Alulirólt kiküldött bírósági végrehajtó

ezennel közhírré teszi, hogy a pécsi kir já-
járasbiróságrak 1902. évi V. IV. 10/1 számú 
végzésével di Egry béla  végrehajtató részére 
ifj Bcrnáth József végrehajtást szenvedő ellen 
610 korona ki vetélés és jár. erejéig elrendelt 
kielégítési végifhajlás folytán végrehajtást 
szenvedőtől lefoglalt 1240 koronára becsült 
ingóságokra a fen; idézett pécsi járásbirósáai 
1902 V. IV. 10/2.  ̂ végzésével az árverés 
elrendeltetvén, annak az alap- és felülfcglal- 
tatók követelése erejéig is, auieDnyioen azok 
törvényes zálogjogot nyertek volna, alperes 
lakásán Szabolcson leendő megtartására ha
táridőül 1902. évi április hó 3. napjá
nak délutáni 2 órája tüzelik ki, mikora 
biróilag lefoglalt lovak, üsző, borjuk, kocsik 
és sertések és egyéb ingóságok a legtöbbet 
Ígérőnek készpénzfizetés mellett szükség esetén 
becsáron alul is el fognak adatni.

Felhivatnak mindazok, kik az elárvere
zendő ingóságok vételárából a végrehajtató 
követelését megelőző kielégitletéshez tartanak 
jogot, a mennyiben részükre foglalás korábban 
eszközöltetett volna és ez a végrehajtási jegy
zőkönyvből ki nem tűnik, elsőbbségi bejelen
téseiket az árverés megkezdéséig alólirt ki
küldöttnél vagy irá-ban beadni, vagy pedig 
szóval bejelenteni tartoznak.

A törvényes határidő ezen hirdetmény
nek a bíróság tábláján kifüggesztését követő 
naptól számittatik.

Kelt Pécsett, 1902. évi március hó 14 ik 
napján.

Lengyel József,
kir. bir. végrehajtó.

M a k u la tu ra -p a p ir
O O olcsó  á rér t O O

O  k a p h a t ó  O

A „Pécsi Figyelő" kiadóhiva
talában, Pécs, Mária-utca l-sö 
—  sz., I ső emelet. ^------

Szalma kazalozőkat
(El  e v á t o r t )

SCHNIER és URBAN
vas és féniöntöde, vasáru és gép
gyár

Eszéken
j u tán yos áron, a  leg job b  k iv i
te lb en , szórás tö lg y fá b ó l szá l

l í t .
Rövid idő alatt 26 darabot szállí

tottunk nagyobb uradalmak reszere.

Nyomatott laws József könyvnyomdájában Pécsett, 1902.




