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Ajánlás. 

Könyvünket, a „Pécsi családfák"-at 

Dr. KLÁR ZOLTÁN 
főorvos úrnak, a „Társadalmunk" harcos fő-
szerkesztőjének ajánljuk azzal, hogy az ő szel-
lemében harcolunk továbbra is a köz tisztasá-
gáért, melytől sem börtön, sem más üldöztetés 
vissza nem rettent. 

Pécs, 1933. november. 
KEPES TIBOR 

ÉS 
ZSADÁNYI OSZKÁR. 
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ELŐSZÓ 

félét kellene most irni. Előszót, amelyben e 
könyv szerzői eldadognák mentegetődzéseiket és 
bocsánatot kérnének azoktól, akiknek portréját 
talán kissé bántó éllel rajzolták meg. 

A „Pécsi családfák" irói ehelyett bátran ki-
mondják : 

— Nem érezzük magunkat bűnösöknek! 
Közéleti szereplőkről irunk, notabilitások fi-

guráit karrikirozzuk ki, tehát jogos kritikát gya-
korolunk. 

Azoknak, akik talán sértve érzik magukat, 
üzenjük, Bethlent is sokszor kifigurázták — és 
mégis 10 évig volt miniszterelnök. Igaz, meg 
is bukott. Gömböst is sokan támadják, no de 
ne foglalkozzunk jóslással. 

Most pedig kezdjük el a „Pécsi családfák"-at, 
vegyük sorjába a pécsi közélet császárait és 
közkatonáit, ugy hogy a riporter noteszában 
megtalálhatók. Mellőzzük az alfabetikus sorren-
det és kezdjük el például az általunk nagyra-
becsült 

5 



PIACSEK ZOLTÁN DR. 
ügyvéd méltatásával. 

Piacsek Zoltán dr. kétségkívül a legnépszerűbb 
pécsi ügyvéd. Legalább is erre vall az, hogy senkiről 
annyi adoma nem forog közszájon, mint e karcsú taka-
rékpénztári ügyészről. Ha Piacseknek annyi szavazója 
lesz, mint ahány anekdotát róla tudunk, akkor máris 
biztosra veheti az ügyvédkamaiai elnökséget. 

Találomra néhányat feljegyezünk. 

* 

Néhány éve történt, amikor még dr. Hasznos Ignác 
ügyvéd Piacseknél dolgozott. Hasznos és Piacsek a 
Nádor étteremben adtak egymásnak randevút. Hasznos 
dr. referál principálisának, közben két pohár sört iszik. 
Piacsek egy „stucnit". 

Fizetésre kerül a sor, Piacsek gálánsul szól: 
— Hagyja kollega ur, én hivtam Önt ide. 
A főpincérnek pedig bemondott egy pohár és 

egy stucni sört. 
Hasznos dr. közbeszól: 
— Bocsánat nekem két pohárral volt. 
— De kollega ur, én csak egy pohár sörre hivtam 

meg — válaszol Sultán dr. 

Más. 
Ugyancsak Hasznos dr. egy Piacsek elleni kerese-

tében — állítólag — ezt irta. 
„Önről ügyvéd ur, felállíthatnánk Pécsett a „smucig-

ság" szobrát. 
Pedig Piacsek dr. éppen nem fukar. Tanácsokkal 

— nem. 
Más. 
A dzsemboriról Pécsre jött skót cserkészek a rossz 

nyelvek szerint, amint meglátták Piacseket, skótul üd-
vözölték. Azt hitték, honfitársuk. 

Piacsek Zoltán dr. ügyészi szobájától csak néhány 
lépés és eljutunk 
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VISNYA ERNŐ 
elnök-vezérigazgató párnázott szentélyéhez, amely előtt 
cerberusként áll Korponay, a vezér titkára. Az ostromlók 
sereget most is oly hevesen veri vissza, mint százados 
korában az ellenséget. 

Visnya Ernő a Pécsi Takarékpénztár elnök-vezér-
igazgatója, felsőházi tag stb. stb. Sőt STB. Nála ugyan-
is annyi a satöbbbi, hogy abból jutna tiz más bankve-
zérnek és állítólag titkárja külön könyvet vezet címei-
ről. Vaskos könyv lehet. 

A pécsi közönség mégis röviden csak „a Visnya" 
cimen illeti. Ez jellemzi a vezért, aki uri és nagystílű 
gesztusai révén országosan ismert. 

Visnya Ernő fiatal korában ujságiró volt és talán 
ebből a rövid életszakából maradt meg benne a sajtó 
szeretete. Mindig és szívesen segit az újságírókon, akik-
nek Visnya Ernő neve fogalom. Egy pesti kollégánkkal 
beszéltünk egyszer róla, a konjunktura diadalmas évei-
ben, amikor még Krausz Simi, a legendás hirü pesti 
bankár fénykorát élte. A pesti kolléga Visnyát „a pécsi 
Krausz Simi"-nek nevezte 

Visnya Ernő egész élete a pénz szolgálatában állt 
és legnagyobb teljesítménye az, hogv soha sem sülyedt 
a pénz rabszolgájává, hanem meg tudta tartani uralmát 
a pénz felett. 

Egyszer felkínálták neki a pénzügyminiszteri tár-
cát. Nem fogadta el. 

Valószínűleg azt gondolta, Jobb ma bankelnöknek 
lenni, mint holnapután bukott pénzügyminiszternek. 

Hogy Visnyából nem lett pénzügyminiszter, azt a 
legjobban sajnálta 

KOMÓCSY ISTVÁN 
a Községi Keresztény Párt elnöke. 

Komócsy István prépost kanonok, lelkes és buzgó, 
talán tulbuzgó harcosa és vezetője a Pécsi Községi 
Keresztény Pártnak. Van benne valami a középkori pré-
dikátorok fanatizmusából, amely egyre füti és uj har-
cokra készteti. Mi, akiket áthidalhatatlan szakadékok 
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választanak el Komócsy István politikai hitvallásától, 
akik folytonos cikkcsatában állunk egymással, nekünk 
is el kell ismernünk Komócsy értékeit. 

Mert értékes ember és értékes politikus. Cikkei 
stilisztikailag frappánsak. Harckészsége imponáló. 

Komócsy István ezzel szemben mégis tragikus fi-
gurája a vidéki politikai Don Quixote-oknak. Hétről-
hétre irja fulmináns cikkeit, amelyeknek nincsen vissz-
hangja. Ostorozza az országos kormányzat vezetőit, — 
anélkül, hogy a kormányzat vezetői erről egyáltalán tu-
domást szereznének. 

Komócsy István olyan, mint az állásnélküli orosz-
Iánszeliditő, aki, hogy a tréningjéből ki ne essen, macs-
kákat dressziroz. 

Ez a tragédiája a „Pécsi Hirek" vezércikkíró-
jának is. 

Politikus képviselői mandátum nélkül, városi el-
lenzéki vezér, de nincs benne a törvényhatósági bizott-
ságban, pártvezér, ám pártja jelentéktelen, cikkiró és 
cikkei egy alig olvasott, kis vidéki hetilapocskában je-
lennek meg. 

Oroszlánszeliditő — oroszlán nélkül. 
így kénytelen csip-csup harcokban kiélni magát. 

Nagy energiáját, túlfűtött ambícióját kénytelen pécsi 
csatározásokban levezetni és e mindenáron való csaták-
ban sokszor elveszti objektivitását. 

Személyes élü, kíméletlen és a tárgyilagosságot 
rég nélkülöző támadásokban pazarolja el tehetségét, 
amely sokkal jelentékenyebb, semhogy ne sajnálnók 
elfecsérlését. 

így támadja éveken át Visnya Ernőt és így csatá-
zott az egykori pécsi főispán 

v. KERESZTES-FISCHER 
FERENC 

belügyminiszter ellen is, aki az utolsó évtizedek leg-
szenzációsabb politikai karrierjét futotta be. 

A kis pécsi ügyvédből takarékpénztári ügyész, 
majd egy hatalmas ugrással két megye és Pécs város 
főispánja lett, aki a vidéki szürkeségből máról-holnapra 
az országos politika élvonalába került. 
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Vitéz Keresztes Fischer Ferenc, az egykori pécsi 
kis ügyvéd, a miniszteri székben is megőrizte a mai 
időkben szinte furcsa puritánságát, mint kegyelmes ur 
is megmaradt egyszerű és hozzáférhetetlen — köztiszt-
viselőnek. 

Mikor a parlamentben az ellenzék pergőtüz alá 
vette, ő halk mosollyal, nyugodt, szenvtelen hangon 
válaszolt: 

. . . kivizsgálom . . . 
Személyét érő támadások leperegnek róla, szinte 

közönyösen veszi. 
Ellenfelei azzal vádolják, hogy „reakciós". 
Ő ezzel sem törődik. Nyugodtan és eltántorithatat-

lanul halad a maga utján, kimondott szavát minden 
akadályon át megtartja, akaratától semmi el nem tériti és 
talán ebben van a reakcióssága. 

Egy bizonyos és ezt legnagyobb politikai ellen-
feleinek is el kell ismerniök. 

Minisztersége alatt vaskézzel kezdte meg a pana-
mák tisztogatását. 

Sokak szemében ez a legnagyobb büne. 
Mi talán ezért az egy ténykedéséért vagyunk arra 

büszkék, — hogy innen, a mecsekalji városból indult 
el, ahol 

DR NENDTVICH ANDOR 
polgármester negyedszázados szolgálata alatt láthatta, 
hogy egy tisztakezü vezető mellett nem burjánozhat fel 
a panama szennyvirága. 

Dr. Nendtvich Andor, aki Pécs szab. kir. város 
polgármesteri tisztségét immár 25 esztendeje viseli, tí-
pusa a régi vágású közhivatalnoknak. Ezzel nem akar-
juk azt mondani, hogy dr. Nendtvich Andor ideális 
polgármester, akinek nincsenek hibái. 

Nem. Ezt a legjobb szándékkal sem állithatjuk. 
A pécsi polgármesternek legfőbb erénye a tiszta 

kéz (1933-ban ez is nagy erény)! legnagyobb hibája a 
túlzott konzervativizmus, amit nevezhetünk bátran ma-
radiságnak. 

Talán erről nem is tehet ez fehérhajú, kedves 
öreg ur. Talán az ő konzervativizmusának köszönhető 
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az, hogy Pécs nincs eladósodva, mi mégis uj, modern 
embert szeretnénk a városházára. 

Olyan embert, aki nem él olyan zárkózott életet, 
mint a pécsi polgármester, akinek a kései krónikás azt 
Írhatja emléktáblájára: 

„Huszonöt évig volt polgármester és huszonöt 
éven át, ha csak lehetett nem fogadott senkit." 

Igen, a legnagyobb tisztelettel is meg kell állapita-
nunk, hogy dr. Nendtvich Andor kir. tanácsost már mint 
ny. polgármestert szeretnénk üdvözölni. 

Ezzel nem kisebbítjük a polgármester érdemeit és 
nem akarjuk tolni a sok polgármester jelölt szekerét sem. 

Pedig van épp elég ezekből. No de róluk majd 
később, most az illendőség kedvéért térjünk át a megye 
vezetőjére 

FISCHER BÉLA 
alispán személyére. 

Itt a riporter tollára kénytelen szordinót alkalmaz-
ni, mert megyénk alispánja igazán nem érdemli meg a 
csipkelődést. 

Fischer Béla alispán olyan kitűnő tisztviselő és 
talpig ur, hogy a legrosszabb májú újságíró sem talál-
hat kivetni valót működésén. 

Csendes, halk szavú, feltűnést nem szerető ember, 
aki irtózik minden ünnepeltetéstől. 

Ép ezért a változatosság kedvéért nézzünk szét a 
pécsi pénzvilág notabilitásai sorában és beszélgessünk 
kicsit 

BOLGÁR TIVADAR 
vezérigazgató személyéről. 

Bolgár Tivadar, a Pécsi Kereskedelmi Iparbank 
R. T. vezérigazgatója a pécsi közélet egyik legtöbbet 
szereplő tagja. 

Ott van minden ünnepélyen, résztvesz minden 
társasebéden, tagja valamenyi pécsi egyesületnek, talán 
még a Chevra Kadisának is. 
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Mert Bolgár Tivadar népszerű ember. Ragyogó 
szónok, akinek a Hősök emlékünnepén mondott beszé-
de egyhangú tetszést ért el. Ugyanis csak Bolgárnak 
tetszett. Másnak nem. 

Viszont mégis tudunk egy embert Pécsett, aki fél 
vagyonát rááldozná, ha egyszer Bolgárt szónokolni hal-
laná. Csak az a baj, hogy az illető s ü k e t . 

Bolgár Tivadar egyébként szorgalmas cikkíró, cikkei 
kiválnak — terjedelmükkel. Ő a pécsi sajtó Nurniija, 
táviró. (Reméljük a pécsi távírászok nem érzik magukat 
sértve.) 

Írásai értékesek. Egy ezer pengős váltót Bolgár 
aláírásával szivesebben leszámítolnak, mint Sásdi Sán-
doréval. 

Váltóaláirásnál hosszabb lélekzetü írásokat azonban 
mégis szivesebben olvasunk Sásditól. 

Bolgár Tivadarnál még egy jellemző tulajdonságot 
kell feljegyeznünk. 

Ez a szerénysége. Utálja a címeket. Ha valaki 
igazgató urnák szólítja, ő ezt azonnal visszautasítja, 
mondván: 

— Hagyjuk a felesleges címeket, mondja csak 
egyszerűen vezérigazgató. 

Igen, ő már ilyen szerény ember. Egyszer az 
egész magyar kormány térdenállva kérte, hogy fogadja 
el a kormányfőtanácsosi címet. 

— Nem kell — utasította vissza keményen Bolgár. 
Aztán felébredt. 
Most azonban hagyjuk Bolgár Tivadart és ha már 

a szépiróknál tartunk térjünk át a 

JÁNOSI! ENGEL 
családra. — A jánosii Engel család története és fejlő-
dése hasonló a másik magyar zsidó iparmágnás csa-
ládjához, a báró Hatvaniakéhoz. 

Itt is egy friss, újonnan keletkezett nemesi család 
áll előttünk/ amelynek őse nem a tegnapelőtté, hanem 
csak a tegnapé. Itt is az utódok a rideg közgazdasági 
élet mellett az irodalommal kacérkodnak. Különbség 
azonban mégis van közöttük és e különbség nem ki-
zárólag vagyoni. 
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A báró Hatvani család mai képviselői valahogy 
jobban el tudtak szakadni őseiktől. Könnyebben felejtet-
ték el a krajcáros gondokkal küzködő nagyapát és 
nagyvonalúbban mernek élni. Ez a nagyvonalúság adja 
meg a Hatvani család még festékszagu címerének elő-
kelőségét. 

Ezzel szemben a jánosii Engel család lelkében 
még ma is frissen él a Bonyhádról ideszármazott Engel 
Péter emléke. 

Ez az Engel Péter a XIX. század elején, mint kis 
zsibárus kezdte meg pályáját és felvitte a terményke-
reskedésig. 

Az egykori zsibárus filléres óvatosságát még a mai 
hatalmas vagyonnal rendelkező 

JÁNOSII ENGEL JÓZSEF 
udvari tanácsos sem tudta levetni. Ő is egész életében 
féltő gonddal óvakodott attól, hogy egy fillért feles-
legesen ki ne adjon. Nem is adott ki. Ugy vigyázott 
vagyonára, mint a legendás hirü szürke cilinderére. 

Ez a szürke cilinder ma már ugy hozzátartozik 
Pécs nevezetességeihez, mint a tettyei várrom. Az utóbbi 
talán jobb karban van. 

Jánosii Engel József egyébként kiváló zenetörté-
nész, akinek munkái komoly nevet szereztek számára. 

Pécsett azonban inkább a szürke cilinderéről és 
áldott jó szivéről ismerik. 

Olyan jó szivü, hogy nem birja a szegény kol-
dusokat látni. 

Nem is engedi maga elé. 

JÁNOSII ENGEL RÓBERT 
is foglalkozik irodalommal. Igyekvő szorgalmas dilletáns. 

írói munkássága különösen a zsidó hagyományo-
kat ápolja. Lehet, hogy öltözködésében is tiszteli a ha-
gyományokat és ezért jár oly kopott ruhákban. 

Egy biztos, a szabók ipartestülete nem fogja disz-
tagjává választani. 

12 



Igaz viszont, hogy nem lehet mindenki olyan ele-
gáns, mint 

HÖFLER JAKAB, 
a „közkedvelt" Kóbi bácsi. 

Na igen, a Kóbi bácsi az más. Ő divatember. 
Valahol, ha jól emlékezünk, azt olvastuk, hogy a welsi 
herceg Höfler Kóbit utánozza öltözködésében. Lehet, 
hogy igy van és azért oly hóditóan elegáns a fiatal — 
welsi herceg. 

Az orra Cyrano de Bergeracra emlékeztet. A Höf-
ler gyár hajdani nagysága egyenes arányban áll ennek 
az orrnak a terjedelmével. Hálát kell adnunk Clemen-
ceaunak, hogy a legkülönbözőbb intrikák dacára sem 
volt hajlandó ezt az orrmányt felosztani a kisantant ál-
lamok között. — Kóbi orrának elvesztése mintegy négy 
köbkilómilliónyi károsodást jelentett volna. Ha tekin-
tetbe vesszük, hogy egy ilyen grandiózus orron mennyi 
borvirágot lehetne belterjes gazdálkodással kitenyészteni, 
ugy tulboldogoknak kell lennünk abban a tudatban, — 
hogy Kóbit senki és semmi el nem veheti tőlünk. A 
város ismételten is kifejezésre juttatja orra és személye 
iránti olthatatlan ragaszkodását és kivánja, hogy a Kó-
bit még soká éltesse a Magyarok Istene. 

Ha nem, akkor tévedtünk. 
Kóbi bácsi azonban nemcsak orrával és eleganci-

ájával tünt fel Pécsett. Neki nagy része van az Első 
Pécsi Bőrgyár Rt. alapításában, amelynek főrészvényese 

RÓTH SÁNDOR 
vezérigazgató. — Bőrarisztokrata. Közgazdasági teve-
kenységének generális hiányossága, hogy inkább a kül-
földet látta el bőrrel, mint a pécsi politikai piacot, ahol 
egynémely szereplő arcbőr hiányossága egyáltalán nem 
igazolja, hogy milyen óriási quantumban termel az Első 
Pécsi Bőrgyár Rt. Róth vezérigazgató egyébként csak 
ugy kétféle ábrázatot mutat, mint bőrárui. Ugy bizony. 
Van egy ábrázata kifelé. Népies használatra. És egy 
másik befelé. Magánhasználatra. A kifelé szóló népies, 
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demokratikus, hogy ugy mondjuk proletár tapintatu. 
Ehhez az ábrázathoz megfelelő álruha jár. Munkászub-
bony, foltos, piszkos nadrág, lyukas cipő és némi té-
rülés-fordulás a bőrgyár gépei körül. Ebből a nagysze-
rűen megjátszott szerepből hangzik a limitált munkabé-
rek mellett verejtékező munkásság felé a vezérigazgatói 
megnyugtatás: látjátok, egyek vagyunk, hiszen én is 
dolgozom. Amit a munkások nem látnak, az az a cse-
kély 15.000 pengő, amit a leendő kormányfőtanácsos 
helyez el folyószámláján. A másÍK ábrázata az az arisz-
tokratikus elegancia, amellyel külföldi előkelő szállók 
apartementjeiben azonnal felismerik a pécsi iparbárót, 
Ilyen minőségben Róth vezérigazgató ur minden moz-
dulatával megcáfolja első számú ábtázatát, demokrati-
kus hajlamait, származását, felekezeti hiányosságát, sőt 
a nevében rejlő kellemetlen mellékzöngést is. Meg bi-
zony. Itt, már nem is Róth. Kék. Egy Blau. Egy kék-
vér . . . És egy Hidegvér. Egy arisztokrata. Egy Semi-
góthai almanach. 

Heil! Egy pécsi iparbáró ! 
Iparbáróknál tartunk, térjünk tehát át 

LITTKE JÓZSEF 
P E Z S G Ő G Y Á R O S R A 

Méltóságos ur. Kormányfőtanácsos, de ettől elte-
kintve is igazi ur. Pezsgőgyáros. Mint ilyen világhirii. 
Az eszkimói gavallér is az ő Caszinója mellett mulat. 

Most azt mondják róla, ő is megérzi a mai gaz-
dasági viszonyokat. Lehet. 

Mi azonban hisszük, és reméljük, hogy Littke Jó-
zsef rövidesen megint az első sorba fog kerülni — 
Megérdemli. 

A Littke pezsgőgyár mellett Pécs másik neveze-
tessége a Zsolnay-gyár, amelynek egyik tulajdonosa 

SIKORSZKY TÁDÉ 
A világhírű Zsolnay-gyár művészeti vezetője, akinek 

ilyen ambíciói kiterjednek a porcellánnál sokkal lágyabb 
és hajlithatóbb területekre is. A Zsolnay műtárgyak 
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eszményien finom vonalai Sikorszky Tádé ilyen irányú 
fáradhatatlan kutatásainak köszönhetik létezésüket. Van-
nak aktok, kisded nimfák, lenge sellők, játszi szobor-
csoportok külömböző korú gráciák, : melyek megalko-
tását Sikorszky Tádé részéről végzett hosszas és alapos, 
épp oly mélyreható, mint lelkes gyakorlati előtanulmá-
nyok előztek meg. Hetven év alatt körülbelül nyolcszáz 
ilyen női szobor tervezésében vett tevékeny részt. 

Ami nőkből éppen elég. 
A majolika gyártól ugorjunk át a kevésbé előkelő 

keményítő gyárba, amelynek tulajdonosa 

BRAUN MÁTYÁS 
Harminc évvel ezelőtt rozoga, egy fogatú szekéren 

házalta végig a dunántuli falvakat, tanyákat pusztákat. 
Adott-vett. Búzáért köcsögöt. Nyulbőrért pántlikát. Kuko-
ricáért pirositót. Mint a zene régi barátja füttyülővel 
jelentkezett. Ahol nem értették meg ezt a klasszikus 
zenét, ott Braun Mátyás az egyszerűbb prózához fordult, 
faluhosszat kiabálván: Mi van eladó ? Az emberek 
megmosolyogták Braun Mátyást és kinevették a zörgő 
szekeret. Egyikben sem volt igazuk. A szekér az idők 
folyamán Fortuna szekerének bizonyult, kocsisa pedig 
valóságos közgazdasági zseninek. Az idők multak. Az 
ügyes kocsisból dúsgazdag ember, Fortuna szekeréből 
pedig nagy kereskedelmi vállalat lett. A pécsi közgazda-
sági sikerek történetében szinte egyedülálló karrier azon-
ban nem szédítette meg Braum M-t. — Vagyonán 
nem ugy ül, mint egy Harpagon. Ha koldus jelentkezik 
ajtaja előtt, Mátyás bá' sajátkezüleg siet azt kinyitani. 
Kétszáz pengőnél kevesebb összeget egyetlen koldus-
nak sem ad. S ha árva, vagy nyomorgó rokon jelent-
kezik előtte, Matyi bátyánk még a fehérneműjét is le-
veti. Pécsi jótékony egyesületeknek legutóbbi évek fo-
lyamán közel 200.000 pengőt adományozott. Arról nem 
is beszélünk, hogy a cserkészeket, leventéket milyen 
fejedelmi módon támogatja. Étterembe kizárólag csak 
azért nem jár, mert nem adhat a pincérnek 10 pengő 
borravalót. 

Közismert jótékonykodása önzetlen és áldozatkész 
emberszeretete nem régiben felkeltette a németországi 
barnaingesek vezérének Hitler kancellárnak kitüntető 
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figyelmét is. Értesülésünk szerint a kitűnő keményítő 
gyáros azóta szintén horogkeresztet és Braun inget visel. 

Pécs iparbárói, vagy legalább is iparlovagjai sorába 
tartozik 

CZIRJÁK I. A. 
törvényhatósági bizottsági tag is. 

Sovány. Szőke. Kopasz. 
Az igazi sörivó nem ilyen. Gambrinus is kövér 

volt, amivel szemben igaz, hogy jó viszonyt tartott fenn 
a Pannónia sörgyárral, amit sem Cirjákról, sem I-ről, 
sem A-ról nem lehet elmondani. A Pannónia sörgyár-
ral szemben tanúsított fagyos közönyének köszönhető 
a Czirják-féle jéggyár létrejötte. Egyébként Czirják I. 
A.-nak nem ez az egyetlen befagyott üzeme. Vannak 
bizonyos üzemei a szinügyi bizottság körül is. Az vi-
szont nem igaz, hogy ilyen irányú működését a szín-
művészet hölgytagjai iránt érzett forró vágyakozása füti. 
A jég sohasem forró. És hazugság, hogy Czirják I. A-
nak van valami köze a művészethez. Ha időnként még 
is felszólal a szinügyi bizottságban, esetleg a törvény-
hatósági bizottság előtt, csak azért van, hogy megcá-
folja azt a perfid állítást, mintha a „Délmagyar" szén-
savval telitett Tettye-forrás vize olcsóbb és jobb lenne 
a Czirják-féle szódavíznél. Akik Czirják I. A-t közelebb-
ről ismerik, tudják, ha kell, meg is esküsznek rá, hogy 
mindig tiszta vizet tölt az üvegbe. 

Tárgyilagos utókor és az oknyomozó történelem-
tudomány bizonyosan megállapítja róla, hogy mint szó-
dagyáros kiváló színházi szakértő és mint színházi szak-
értő, ragyogó szódagyáros volt. 

Nyugodjék békében. 
Az iparlovagoknál kétségkívül előkelőbbek a pápai 

lovagok, amelynek sorába tartozik 

ÁBRAHÁM GYULA 
vezérigazgató. — Nem túlságosan népszerű. Igen, ezt 
legjobb szándékkal sem lehet róla mondani. Pedig Áb-
rahám Gyula nem tartozik a rossz emberek közé. 
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Pénzember. A vidék egyik legszámottevőbb pénz-
intézetének vezérigazgatója, a Pécsegyházmegyei Takarék-
pénztár R. T. vezére. 

Az egyházmegyei bank pedig ép oly kereskedelmi 
vállalat, mint a többi rendezetlen vallású pénzintézet, a 
váltólejáratkor itt is óvatolnak. 

Ezért nem népszerű Ábrahám Gyula. Erről azon-
ban ő nem tehet. 

Katona, akit a vártára állítottak. 
Ábrahám Gyulát mi is támadtuk és mégis jobban 

szeretjük, mint azokat a pénzvezéreket, akik farizeus 
képpel stróhmanjaik utján hajtják végre adósaikat. 

Ábrahám Gyula legalább őszinte ember. Bank-
vezér és mint ilyen nyiltan és nem álarc mögött dolgozik 
és inkább elviseli a népszerűtlenséget. 

A Pécsegyházmegyei Takarékpénztár R. T. ügyésze 

DR. SZABÓ JÁNOS 
jogtanácsos. — Mintahogy Ábrahám Gyulának is sok az 
ellensége, éppúgy dr. Szabó János sem szűkölködik 
ezekben. 

Dr. Szabó János azonban mégis a jövő embere. 
Nagy vonalú, széles látókörű és európai műveltséggel 
rendelkező kiváló jogász. 

Gazdag ember és gazdagságát önmaga szerezte. 
Ellenfelei azt mondják róla : nagy szerencséje volt. 
Hivei: tehetséges és szorgalmas ember. 
Mi, akik sem ellenfelei, sem hivei nem vagyunk, 

azt állítjuk : szerencséje és tehetsége révén jutott e 
magas polcra. 

És azt hisszük, mi járunk legközelebb az igazsághoz. 
Egyébként nem akarunk jóslásba bocsájtkozni, 

ezért nem beszélünk arról, hogy dr Szabó János pályája 
most ér fordulóponthoz. 

Mégis szeretnők hinni, hogy igy lesz. 
Ezt kivánja Pécs kulturális fejlődése, amelynek 

csak előnyére válna, hogy végre nem száraz „beamter" 
vezetné. 

De ne vágjunk a jövő elé és inkább látogassuk 
meg a Pécsi Takarékpénztár R. T. alelnökét, 
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BAUMANN EMIL 
volt nemzetgyűlési képviselőt. — A pécsi közgazdasági 
élet egyik legérdekesebb szereplője. Vállalkozásokat léte-
sített, vállalatokat, amelyek prosperáltak és vállalatokat, 
amelyek nem prosperáltak. Váltakozó szerencsével dol-
gozott és nagy és elpusztíthatatlan szívósságának kö-
szönheti, hogy ma a Pécsi Takarékpénztár R. T.-nak al-
elnöke és a pécsi pénzvilágnak egyik legszámottevőbb 
vezetője. 

Közgazdasági tevékenységén kivül politikával is 
foglalkozik. Mint politikust egy izben a nemzetgyűlés 
tagjává is megválasztották. Jelenleg törvényhatósági bi-
zottsági tag. Egyik legutóbbi beszédében élesen kikelt 
az álláshalmozók ellen. Beszédének nagy sikere volt, 
kár, hogy nem illusztrálta a pécsi bankéletben előfor-
duló álláshalmozók példáival. 

Még egy érdeme van : sportmecenás, — a PSC 
diszelnöke. 

A pécsi pénzvilág előkelőségeit felsorolva, most 
keressük fel a legifjabb pécsi kormányfőtanácsost, 

DUSBABA VILMOS 
vezérigazgatót, a Dunántuli Bank R. T. megalapítóját. 

Dusbaba Vilmos már exterrierjénél fogva is pre-
desztinálva van arra, hogy az első sorban legyen. Az 
egykori snájdig katonatiszt, aki egykor a legjobb ma-
gyar vivók sorába tartozott, mint bankember is meg-
tudott maradni előkelő, békebeli urnák. 

A Dunántuli Bank R. T. vezérigazgatója épp e 
tulajdonságának köszönheti nagy népszerűségét. 

Nemrégibben nevezték ki m. kir. kormányfötaná-
csosnak és e kitüntetés hire a városban általános meg-
elégedést keltett, mert Dusbaba Vilmost mindenki sze-
reti, ami bankvezérnél elég ritkaság. 

A bankvezérek corába tartozik a Pécs- Baranyai 
Központi Takarékpénztár R. T. fiatal ügyvezető igaz-
gatója is, 
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TÓTH ZOLTÁN 
Fiatalember. Bankigazgató. Mint ilyen azonban 

nem „fiatal". Sőt. 
Vannak olyanok, akik nem szeretik. Akadnak, akik 

kedvelik. 
A Pécs-Baranyai Központi Takarékpénztár R. T. 

igazgatói székét a kedves, bohémszivü Tedesco Viktor-
tól vette át. Tedesco jó ember és világfi volt. A bank-
ban is megmaradt kaszinótagnak. Ez meg is látszott a 
váltóhiteleken. Tedesco soha sem a bonitást nézte, ha-
nem azt, hogy úriember kéri-e a hitelt. Ő legsziveseb-
ban becsületszóra adott volna kölcsönöket. Ezért volt 
Tedesco rossz bankigazgató. 

Tedesco baráti váltókihitelezései körül Tóth Zol-
tánnak kellett rendet csinálni. Ehhez alaposan hozzá 
is látott. 

Ezért nem szeretik Tóth Zoltánt. 
Szolgáljon vigaszul számára, hogy Weisz Fülöp 

sem népszerű ember Pesten, de viszont jó bankember. 
Tóth Zoltán azonban nem az egyetlen fiatal bank-

igazgató Pécsett, mert itt van 

BOROS MIKLÓS 
a Magyar Általános Hitelbank R. T. pécsi fiókjának 
igazgatója is. 

Nem régen került Pécsre, ahol azonban az első 
perctől fogva azzal a szeretettel fogadták, ami az ilyen 
szerény, nobilis urnák kijár. 

Boros Miklós kitűnő szakember, amit igazol az, 
hogy aránylag fiatal korában ilyen megtisztelő pozíció-
ba került. Emellett kollégái között is népszerű és ennek 
köszönheti, hogy ez évben a TÉBE vidéki körzete alel-
nökké választotta. 

A Hitelbank jobban nem választhatott volna, mint 
amikor pécsi fiókigazgatójául Boros Miklóst küldte le, 
mert egy bankfiók üzletmenetére sem közömbös, hogy 
vezetője népszerü-e a városban vagy sem. 

Bankigazgatóink sorából nem szabad kifelejtenünk 
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SIPTÁR LAJOS 
igazgatót sem, aki a Pécsi Takarékpénztár ügyvezető-
igazgatója. 

A pécsi bankélet legszerényebb és legszimpatiku-
sabb vezetőtagja. 

A Pécsi Takarékpénztár R.T. hatalmas gépezete 
úgyszólván az ő vállain nyugszik. 

Visnya Ernő a geniális tervező és nagyvonalú ki-
vitelező, Siptár Lajos a megbízható fáradhatatlan segí-
tőtárs. 

Sokat Siptár Lajosról nem írhatunk, az ő halk és 
szerény személye azt nem szívesen venné, épugy, mint 
kollegája 

CAFLISCH JENŐ 
a Pécsi Takarékpénztár R.T. pénztárigazgatója sem 
szereti a lármás nyilvánosságot. 

Caflisch Jenő régi patrícius pécsi családból szár-
mazik, aki egész életét a Pécsi Takarékpénztár szolgá-
latában töltötte el. 

Csendes, egyszerű ember, akinek zárkózott lénye 
csak akkor nyilik fel, ha valaki kéréssel fordul hozzá. 

Jótékonykodása is azonban a nyilvánosság kizárá-
sával, hangos reklám nélkül történik. 

A pécsi bankvezérek sorába tartozik, a már meg-
érdemelt nyugdiját élvező 

BŐBEL FERENC 
a Pécsi Ipar és Kereskedelmi Rt. elnöke. 

Bőbel Ferenc volt hosszú évtizedeken át e pénz-
intézet vezérigazgatója és nyugalomba vonulása után 
választották meg a Pécsi Ipar és Kereskedelmi Bank 
Rt. igazgatóságának elnökévé. 

A régi vágású pénzemberek sorába tartozott, akik-
nek köszönhető a magyar bankélet felvirágoztatása. 
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Nem régivágásu bankember ellenben 

FREYTAG KÁROLY 
Nyugalmazott Máv. fütőházi főnök, aktiv közgaz-

dasági Napoleon, aki ezelőtt a mozdonyoknak fűtött be. 
Most a közgazdaságnak. Nem ő „gründoita" a Pécsi 
Ipari és Gazdasági Hitelszövetkezetet, mint az OKH 
tagját, ellenben itt helyezte el hitelszövetkezetvezéri te-
vékenységének előkelő stílusát, amelyet a mozdonyok 
fekete világából hozott magával. A különleges banktech-
nikának legalaposabb ismerője. E téren olyan újításokat 
hozott és teremtett meg, amelyek nemcsak a belföldi, 
hanem a külföldi bankszervezeteknél is teljesen — is-
meretlenek. Különleges „bankpolitikája" babérokat is ho-
zott és ma azon pihenteti minden tagját. Ő „gründoita" 
a Pécsi Faiparosok Anyagbeszerző Szövetkezetét és a 
Pécs és Vidéke Bőrszövetkezetet. Mindkettőnek elnök-
igazgatója. Nyugdija és három igazgatói állása dacára 
is elvi ellensége mindenféle álláshalmozásnak, amelyben 
nincs személyesen érdekelve. Közgazdasági tevékeny-
sége eredményeképpen mindhárom vállalatnál rohamo-
san fejlődnek — a passzívák, amivel szemben az aktí-
vák nem terhelik meg magas állami nyugdiját. Havijö-
vedelme kb. 2000 P-re tehető — forgalmiadó nélkül. 

Kormányfőtanácsosi kinevezése nem várható. 
Aki sokat forgolódik a bankoknál, az előbb-utóbb 

ügyvédhez fordul. Ezért mutassuk most be a pécsi 
ügyvédek galériáját. 

SZIEBERT NÁNDOR 
a pécsi ügyvédi kar nesztora. 1845-ban született, tehát 
ma 88 éves és fiatal tetterejét még ma is sokan meg-
irigyelhetnék. Az ügyvédi vizsgát 1870-ben tette le és 
igy hatvanhárom esztendeje gyakorló ügyvéd. 

Még ma is vezeti irodáját és a legkisebb ügyben 
is személyesen szólal fel. 

Régi és hűséges hive a függetlenségi mozgalom-
nak. A háborúban legtöbbet áldozott. Két fia halt hősi 
halált a fronton. 
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Az 1933-iki országos iigyvédkongresszuson lelke-
sen ünnepelte az ország ügyvédi kara. 

Sziebert Nándor mellett — magas koránál fogva 
— mindjárt 

DR. ÁRONFFY RÓKUS 
ügyvéd nevét kell megemlítenünk. 

Dr. Áronffy Rókus is Pécs légrégibb gyakorló 
ügyvédei sorába tartozik, akinek irodája nemrég a me-
gyében vezetőhelyen állt. 

A megyei arisztokrácia jogtanácsosa és több pénz-
intézet ügyésze volt. 

Az utóbbi években visszavonult az intenzív ügy-
védi gyakorlattól és ma már csak kevés ügyet visz 
személyesen. 

Dr. Áronffy Rókus neve összeforrt a pécsi ügy-
védi kar történetének legdiadalmasabb korszakával. 

DR. MÜLLER JÁNOS 
A jog és igazság rettenthetetlen bajnoka, aki a 

középkori kereszteslovagok hősi elszántságával küzd 
minden vélt és valóságos sérelem ellen. Harcos tempe-
ramentum, amelyet fiatalos hév füt a küzdelemre. A 
pécsi ügyvédi kar legképzettebb és legmarkánsabb egyé-
nisége. Aggkorát meghazudtoló frisseséggel és lendület-
tel harcol az ügyvédi pulpituson a tekintetes kir. Tör-
vényszék és nagytekintetti kir. ítélőtábla és a Kúria 
előtt. Csupa szellem, rugalmasság, imponáló tájékozott-
ság, fáradhatatlan munkakedv, nobilis gondolkodás és 
csupa sziv és megértő lélek az egész ember. Fia 

DR. MÜLLER ISTVÁN 
az ujabb ügyvédgeneráció egyik legértékesebb tagja. 
Minden tekintetben örökölte atyja alaposságát, képessé-
gét és önfeláldozó munkakedvét. Minden szava és cse-
lekedete magánviseli a széleskörű tudást, a fáradhatat-
lan agilitást, minden szép és közhasznú iránt megértő 
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jóakaratot és az erélyességgel párosult igazságosságot. 
Benne valóban mintha testet öltött volna a közmondás : 
az alma nem esik messze a fájától. 

DR. GREINER JÓZSEF 
ügyvéd, a Pécsi Kereskedők Testületének ügyésze vagyis: 
kis ember nagy b o l t t a l jár. Általában mindig jár. Be 
és ki jár. Ebben a járásban koptak el a lábai. Ezért 
olyan kicsike. Kicsinységét nagy pápaszemmel és még 
nagyobb orral pótolta. Közismerten jószivü ember. Az 
adakozásban megakadályoza sokoldalú elfoglaltsága. A 
különböző tartozások behajtása terén Gömbös Gyula 
politikai vonalvezetését követi mondván : s o f o r t. Ákik 
„sofort" fizetnek, azok barátai, mig a többiek külön-
véleményt alkothatnak meg róla. Muzsikális hajlama 
főképpen az expensnótákban jut kifejezésre. A szerb 
megszállás alatt antivégrehajtónak csapott fel, mely 
állásfoglalása az idők múlásával hazafiassággá homályo-
sodott el. 

DR. SIMONFAY 

KREMMER LÁSZLÓ 
A fanatikusan küzdő respublikánusok fajtájából 

való. Kemény és megalkuvást nem ismerő, határozott 
egyéniség. Nagyapja Simonfay János pécsi ügyvéd, a 
Baranyamegyei Függetlenségi Párt elnöke, aki három 
cikluson át volt országgyűlési képviselő, elsőnek szállott 
Kossuth táborába és a küzdelmeknek ez a bátor válla-
lása szerencsésen ütközik ki az unokán is. Mint szó-
nok, valóságos Demosthenes. Egyes vád, valamint vé-
dőbeszédei valósággal eseményszámba mennek. Mint 
jogász, percek alatt az érvek arzenálját tudja felvonul-
tatni. Politikájában megalkuvást nem tűrően követeli a 
magyar globuszon a keresztény erkölcsi világrend in-
tegritását: ezért ellenzéki. 

Nagyon sokan benne látják Pécs jövendő ország-
gyűlési képviselőjét. 
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VITÉZ DR. VSSY IMRE 
Komoly, markáns, határozott egyéniség. Népszerű. 

A pécsi ügyvédi karnak egyik legjobb szónoka. Patinás 
pécsi patrícius családból származik. Egyéniségéből su-
gárzik az előkelő származás minden jötulajdonsága. Le-
kötelezően kellemes, kedves és uri modorán kívül sok-
oldalú jogképzettség, átfogó műveltség és a keresztény 
életfelfogásból szakadó nemes emberszeretet jellemzik. 
A város társadalmi életében előkelő szerepet játszik. 
Ügyvédi sikerei közismertek. Ennek titka az, hogy oda-
adja ügyfelének azt, ami az embernek legértékesebbje: 
az eszét és a szivét. 

DEC LÉVA DÉNES 
nyugalmazott kir. ügyészségi elnök. Kedves, mosolygós, 
jovális ur. Nagyszivü ember. Még azok előtt is nép-
szerű, akiknek személyes szabadságát valamikor hiva-
talos állásából kifolyólag korlátozta. Szeretet, tisztelet 
és őszinte megbecsülés jár ki személyének. Minden ol-
dalról. Emberi jótulajdonságainál fogva már évtizedek 
óta vezető pozíciót tölt be a város társadalmi életében. 
Nyugalomba vonulása óta gyakorló ügyvéd. Kitűnő védő, 
aki nagyon sokszor egyáltalán nem törődik azzal, hogy 
a felmentett védenc hálakönyekkel és köszönőszavakkal 
fizeti ki. Éppen olyan kitűnő ügyvéd, mint a milyen jó 
ember. A legnagybb honorárium számára az, ha meg-
megmenthet egy embert a becsületes társadalomnak. 

DR CSONKA GYÖRGY 
Hites maiigán szakértő. Bejegyzett borkóstoló. A 

67-es Jótékony Bor és Sör Fogyasztási Asztaltársaság, 
a Cínkotai Iccések Bajtársi Törzsének és a Newyork 
Herald Antialkoholista Tröszt alapító tagja. Ügyvédi 
működésének megkezdése óta a borfogyasztás Pécsett 
és Mecsekszabolcson 17 62 százalékos, a sörfogyasztás 
9 0 6 százalékos emelkedést mutat, amiért a fogyasztási 
adóhivatal nemrégen aranyér-emmel tüntette ki. Ez az 
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aranyér-em az ügyvédi kamara ablakában egyáltalán 
nem látható. 

Tárgyalásokon néha ő sem. 

Dr. Wámoscher Sámuel 

Az az ügyvéd, aki első kötelességének az etikát 
tartja. Főerénye, hogy ez nemcsak elv nála, de működé-
sének minden megnyilvánulásában gyakorlatilag is ke-
resztülviszi. Amellett rendkívüli éleslátása, jogi tudása, 
igazi embersége, lekötelező modora egyenesen arra 
predesztinálják, hogy ugy a pécsi ügyvédségnek, mint a 
város társadalmának egyik vezetője legyen. De legendás 
szerénysége minden pozíció elfogadását elhárítja magá-
tól. Csak harcos közkatonája akar lenni a rengeteg ajjal-
bajjal küzdő társadalomnak, amely magába öleli azt az 
ügyvédi társadalmat is, amelyben a mindennapok kenyér-
gondjára, — nem is egyszer — egy buta ólom golyó 
tesz véres pontot . . . 

De dr. Wámoscher Sámuel harcos közkatonája a 
jognak is. Legázolhatatlan bátorsággal védi a jogot, 
tisztelettel szolgálja a törvényt, fanatizmussal küzd az 
igazságért és kifinomult kulturávai és filozófus emelke-
dettségével éli emberi életét, amely az ügyvédi intakt-
sággal forr össze. 

Dr. Schwarzenberg György 

Teljesen megbízható adatok szerint egyáltalán nem 
rokona a törökverő Schwarzenberg tábornoknak, bár 
némi harcias hajlamot árulnak el azok a kisebb-nagyobb 
csetepáték, amelyeknek a pécsi Szent Egyletben és az 
imaházban részint aktiv, részint passiv résztvevője volt. 
Jogi tudására nézve az egykori nagy hadvezér mindent 
felölelő emlékirataiban nem találni feljegyzéseket. Nagy 
reményekre jogosító közéleti működését, mint a Pécsi 
Lakók Szövetségének főügyésze kezdte meg. Hogy hol 
fogja befejezni, az bizonytalan. 
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DR. FRANKÓ ZOLTÁN 
markáns arcéle és kiváló jogi képessége kitűnik a pécsi 
ügyvédi kar átlagából. A 8-as huszárok egykori vitéz fő-
hadnagya most is az első tűzvonalban harcol. 

Ott harcolt a szerb rablóuralom idején is, amikor 
szókimondó magyarsága miatt több izben házkutatást 
tartottak nála, fegyvereit elkobozták, majd letartóztatták 
és az ügyészség fogházába zárták. 

Előkelő és intenzív társadalmi életet él, számos 
társadalmi és különösen bajtársi egyesület ügyésze. 

DR PFEIFER MÁRK 
ügyvéd 1912-ben kezdte meg szülővárosában, Pécsett 
ügyvédi gyakorlatát, amelyet csak hadbavonulása alkal-
mával szakított meg. 1917-ben a hadiszolgálat alól fel-
mentették és Pécsre adóügyi biztosnak nevezték ki. 

A szerb impérium kitette állásából és akkor is-
mét visszatért az ügyvédi pályához, amelynek azóta 
lelkes és tehetséges harcosa. 

Ügyvédi működésén kivül, mint nagy sportbarát 
ismeretes, akinek nevéhez fűződik a pécsi sportélet leg-
diadalmasabb korszaka. 

DR. KENGYEL ERNŐ 
a pécsi ügyvédi kar egyik legképzettebb tagja. Nem 
gazdag ember, nincsenek zsiros ügyei. Ő a szegények 
prókátora. 

Szociális érzésű ember, nála azonban a szociál-
demokrácia nem jelszó, hanem hitvallás. 

Ezért fordul hozzá bizalommal minden szegény 
ember és ő szivesen jár el azok ügyes-bajos dolgaiban, 
még ha mindjárt a bélyegkőltségeket a saját zsebéből 
kell is előteremteni. 
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DR. JELEN MIKLÓS 
kincses Kolozsvárról került Pécsre. Az Erdős Kárpátok 
érintetlenül tiszta levegőjét hozta magával. Ez a levegő 
öleli körül ma is. És ez, valamint egyénisége, jogtudá-
sa az ügyvédek sorában a legelsők között jelöli ki he-
lyét. Minden eljárásában, minden cselekedetében kije-
gecesedik: uri mivolta. Pereinek vitelében az egyenes-
ség, a határozottság, a férfias jellem, a tudás, a sze-
rénység, a jóság és a felebaráti szeretet nyilvánul meg. 
Éppen ezekért még a legnagyobb ellenfelei is a legna-
gyobb tisztelettel és elismeréssel viseltetnek személye 
iránt. Ma, a könyökharcok és a népszerűségért folyó 
tusákban közismert ritka tulajdonságai megteremtették 
azí a népszerűségét, amely már nem is egyszer polgár-
mesterségre, országgyűlési képviselőségre jelölte. Ezen 
megtiszteltetés ellen a legélesebben maga dr. Jelen 
Miklós tiltakozott. Ő nem akar közfunkcionárius lenni. 
Csak szabad ember és csak olyan ügyvéd, aki nem a 
pókhálós, penészes odúkból előkotort, hanem nemes, 
csillogó fegyverekkel harcol: az Igazságért. 

Dr. DEUTSCH ZSIGMOND 
Eredetileg ügyvédnek indult, de két évtizedes ügy-

védi gyakorlat után közgazdasági téren igyekezett kivé-
teles képességeihez mért érvényesülést megtalálni. így 
lett a legnagyobb pécsi gőztéglagyár vezérigazgatója, a 
város törvényhatósági bizottságának tagja és a Pécsi 
Izr. Hitközség elnöke. Egyike a legismertebb és leg-
népszerűbb emberbarátoknak. Tevékeny részese minden 
jótékonycélu társadalmi megmozdulásnak. Óriási őssze-
geket áldoz állandóan emberbaráti és jótékony célokra. 
Humanizmusa mindig kerülte a hangos reklámot. Sze-
mélyét Pécsett megérdemelten megkülönböztetett szere-
tet, tisztelet és nagyrabecsülés övezi. 

Dr. SÁRKÁNY ÁRMIN 
1908-ban Pécs város rendőrfőkapitánya volt. Ilyen minő-
ségében nem a paragrafusok rideg alkalmazását, hanem 
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ügyes-bajos emberek apróbb-nagyobb problémáinak — 
mennél simább és mennél egyszerűbb elintézését is-
merte hivatásának. Jóindulat, igazságosság, a gyakorlati 
érzék jellemezték általános szimpátiával kisért működé-
sét. 1908-ban a kiéleződött koalíciós és függetlenségi 
harcok idején a darabont kormány kedvéért sem volt 
hajlandó megalkudni jobb meggyőződésével és ezért 
lemondott főkapitányi állásáról. Ügyvédi irodát nyitott 
s mint ügyvéd minden tekintetben méltó utóda volt a 
rendőrfőkapitánynak. Népszerűsége rövidesen nemcsak 
az ügyvédi irodát virágoztatta fel, de jelentős szerephez 
juttatta dr. Sárkány Ármint a várospolitikában is. Ala-
pos felkészültségről és teljes tájékozottságról tanúskodó 
felszólalásait mindenki feszült figyelemmel kiséri. — A 
közéletnek egyik legönzetlenebb harcosa, aki — ha 
közérdekről van szó, tud kíméletlenül harcolni is. Kü-
lönösen a százféle rendelettel megkötött háztulajdono-
sok érdekeiért harcol. A Pécsi Háztulajdonosok Egye-
sületének elnöke. 

DR. NEMES SSTVÁN 
Néhai dr. Nemes Vilmos ügyvéd, m. kir. kormány-

főtanácsos, a pécsi Ügyvédi Kamara elnökének fia, aki 
szintén édesatyja hivatását követte. 

Dr. Nemes István leginkább polgári perek speci-
álistája és ezért természetesen nem oly népszerű, mint 
a büntetőjogászok. 

Egy biztos: kitűnő jogász és felei érdekeit, — amely 
természetesen az ő érdeke is — mindenáron igyekszik 
diadalra vinni. 

Ez a diadal sokszor ellenségeket szerez neki, 
ügyfeleinek azonban nyert pereket és neki ami szintén 
nem utolsó dolog, megítélt perköltségeket. 

Ezért megállapíthatjuk, ha kamarai elnök nem is 
lesz belőle (nem is pályázik erre) az ügyvédek adó-
vallomási ivén az első sorba kerül. 

Dr. ZAKARIÁS NÁNDOR 
1918. december 24 . . . Nagy Magyarország legfe-

ketébb karácsonya . . . A szeretet magasztos ünnepén 
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nem gyúltak fel a karácsonyfák ezerfényü gyetyái . . . 
A bús magyar éjszaka minden zokogó fájdalmával, a 
kétségbeesés minden irtózatával marcangolta, tépte min-
den magyar szivét-leikét . . . Az emberiség szégyenfoltja, 
a cseh hordák — az „őszirózsás forradalom" legna-
gyobb dicsőségére — besétáltak a Nagyságos Fejedelem 
földjére . . . Ungvárt is megszállották . . . A magyarok 
fekete karácsonyán elvesztette szűkebb pátriáját az ung-
vári rendőrkapitányság egyik fáradhatatlan, elismerten 
kiváló büniigyi tisztviselője: Zakariás Nándor . . . Nem 
tudott megalkudni az adott helyzettel, könnyezve bú-
csút mondott Ungvárnak, ott hagyta fényes á l l á sá t . . . 
Csak a fenyőmadár-látta utakon átszökött Magyaror-
szágba. Itt, mint menekült rendőrtisztviselőt, a szomorú 
emlékű demarkációs vonal mellett, Sásdon felállított m. 
kir. határrendőrséghez, mint helyettes vezetőt osztották 
be, ahol hosszú és izgalmas hónapokon át teljesített 
eredményekben gazdag szolgálatot. Felszabadulás után 
a pécsi államrendőrség kötelékébe került. Rendkívüli 
tehetsége és példátlan ambíciója nem sokkal később a 
nagyképzettségü rendőrtisztet az ügyvédi pályára von-
zották. Itt az érvényesülés lehetőségeinek tág terét ta-
lálta meg. Irodája zarándokhelye a jogkereső nincstele-
neknek. Abszolút képzett jogász, aki ragyogó dialektiká-
val, akadályt nem ismerve, törhetetlen harci készséggel, 
el nem lankadó energiával harcolja ki ügyfelei igazát. 
Minden iigyet, legyen az kicsiny vagy nagy, a saját 
szívügyének tekint" és csak akkor boldog és megelége-
dett, amikor a bekötött szemű Justicia istenasszony az 
ő útmutatása szerint megtalálja az igazságot. 

Dr. SOMOGYVÁRY JÓZSEF 

„Védőügyvédnek lenni nagy ajándék a sorstól. — 
Védelmére sietni az arra szorulóknak nem erény, de 
férfias kötelesség. Kötelességet teljesíteni mindenkor és 
minden áron és belefonódni a védenc remegő és esdő 
tekintetébe, ki a védőben látja a mentőt és a védőtől 
várja a feloldozó szót . . . Mámort adó, de ugyanakkor 
alázatos szerep." — így festette meg boldogult Baracs 
Marcel a védő portréját. A lélek és a sziv ecseteivel 
megfestett portré megtestesülése: dr. Somogyváry Jó-
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zsef, aki a fiatal jogásznemzedék épp oly szimpa-
tikus, mint amilyen harcos tagja. Kétségtelen, hogy 
ügyvédi sikerei nemcsak alapos felkészültségének, nem-
csak talpraesett válaszainak tulajdonithatók, hanem re-
torikus megállapításainak is, amelyekben a szónoklat 
költői szépsége az igazság világosságával találkozik. — 
Dr. Somogyváry József nemcsak kiváló ügyvéd, hanem 
megfontolt, meg nem alkuvó puritánságu publicista is. 
Ragyogó tollal, remekbefaragott cikkekkel harcol a köz-
élet tisztaságáért, és azért az Igazságért, amelynek eljö-
vetelét minden magyar remegve várja. 

DR SCHMIDT ANTAL 
Régi pécsi patrícius család sarja. Atyja dr. Schmidt 

Antal egészségügyi főtanácsos, a pécsi korház igazgató-
főorvosa volt. Tőle örökölte páratlan emberszeretetét és 
azt a jóságos türelmet, amely legalább olyan mértékben 
gyógyit, mint a helyesen megállapított diagnózis után 
adagolt gyógyszer. Ifj. dr. Schmidt Antal ugyanígy 
állapit meg diagnózist és ugyanilyen türelmes szeretettel 
igyekszik segíteni bajba jutott embertársain. A mecsek-
alji metropolisban fiatal kora dacára szinte páratlan 
népszerűségnek örvend. Szerelmese nemcsak hivatásának, 
de a sportnak is. Kezdeményezője minden sportesemény-
nek. A MASZ. délnyugati kerületének alelnöke, a PAC. 
ügyésze és az atlétikai szakosztályának elnöke. Amilyen 
jó ügyvéd, olyan kiváló sportember. Benne a jogvédelem 
és a sport jövendőjének markáns, biztoskezü irányitóját, 
harcosát látjuk. 

DR. KAZÁR ANDOR 
a fiatal ügyvédgeneráció szimpatikus és ambiciós tagja, 
akinek irodája" fennállásának rövid ideje alatt jóhirre 
tett szert. 

Dr. Kazár Andor emellett népszerű és sokat sze-
replő tagja a város társadalmi életének is. 

Mint ügyvéd különösen a kereskedelmi jog terén 
arat sikereket. 
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DR. HÓNIG FERENC 
A termete nem nagy: mindössze 160. cm. Ezzel 

ellentétben, mint jogász, vitathatatlanul a nagyobbak 
közé tartozik. A jog labirintusaiban tökéletesen otthon 
van. A paragfusok ismerete nála nem mesterség, hanem 
hivatás. Jogi és gyakorlati tudása tökéletesen kiegészí-
tik egymást. Minden működésében eklatáns bizonyítékát 
adja a „mesterségbeli" elhivatottságának. Sikereinek titka 
könnyen megfejthető: jogászi képességei mellett, mint 
ember is elsőrendű tulajdonságokkal rendelkezik. A pa-
ragrafusok légióit minden perében ugy vonultatja fel, 
mint egy győzedelmes hadvezér. És úgyszólván majdnem 
minden tárgyalásról ezzel a kiáltással búcsúzhatna el, 
ha szerénysége nem tiltaná el a zajos jelenetektől: — 
„Jöttem, tárgyaltam, győztem !" 

DR. BÖRÖCZ JENŐ 
ügyvéd. Fiatalember és neve mégis a legjobb csengésű. 
Kitűnő és közkedvelt ügyvéd, szerény és szolgálatkész 
ember. 

Kartársai szeretik, de ami ennél számára fontosabb 
szereti a nagyközönség is, amely bizalommal fordul 
hozzá, mert tudja, hogy ügyeit dr. Böröcz Jenő lelki-
ismeretesen fogja kezelni. 

DR. RIEMER BÉLA 
Egy nagy multu ügyvéd generáció sarja. Egyelőre 

ennek a kiterebélyesedett családfának az árnyékában 
növekedik és gyarapodik és várja, hogy ezen a fán 
keresztül az — égig nőjön. Ettől eltekintve jobb szónok, 
mint Demosthenes és jobb ügyvéd még önmagánál is. 
Mint védő utolérhetetlen. De mint vádló is. Ritka ese-
mény számba megy, amikor védő vagy vádló beszédet 
mond. Ilyenkor a főtárgyalási terem annyira zsúfolt, hogy 
ha valaki az utolsó sorokban mély lélekzetet vesz, akkor 
az első sor tiz centiméterrel előbbre sodródik. Bizony. 
Népszerű is. De zárkozott természetű. Olyan, mint egy 
lefüggönyözött, lezárt vasúti fülke. Különösen az ujság-
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Írókkal szemben. A világért sem adna információt olyan 
ügyben, amelyben — nincsen érdekelve. 

Lehet, azonban, hogy „Fittből" még nagy ember 
lesz. Fiziológusok szerint az ember 30 éves koráig nő. 

DR. STEINER LÁSZLÓ 
szintén azon fiatal ügyvédek sorába tartozik, akik ma 
már vezető helyet foglalnak a pécsi ügyvédtársada-
lomban. 

Dr. Steiner László pompás jogász, magával ragadó 
meggyőző erejű szónok és számos nagy büntető ügyet 
vitt sikerre. 

A fiatal, ambiciós és tehetséges ügyvéd különösen 
az újságírók között népszerű, mint a sajtóperek kitűnő 
védője. 

Lapunknak is számos perét vitte és csak a rosz-
májuak szerint az ő védőbeszédei után kaptunk fogház-
büntetést. 

Dr. Steiner Lászlónak ezúttal nyujtjuk át lapunk 
tb. ügyészi cimét, bár meg vagyunk győződve, hogy a 
Pécsi Takarék ügyészi állását szivesebben venné. 

DR. KAUFER IMRE 
a színészek jogtanácsosa, de azért nem kell félteni a 
kedves, fiatal ügyvédet, vannak neki más kliensei is, 
mint Thália bohém papjai, akik ügyvédek számára 
nem ideális ügyfelek. 

Dr. Kaufer Imre a Pécsi Kereskedők Testülete 
titkára is egyúttal és számos sportegyesület ügyésze. 

Tehetséges fiatal ügyvéd, akinek jóforgalmu iro-
dája állandóan fejlődik. 

dr. LIGETI KABOS 
Tizenöt évvel ezelőtt cserélte fel talárral a reve-

rendát. Erre bort ivott. A bort később sörrel cserélte 
fel. Majd a sört kisüstön főzött szilvóriummal. Néha 
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barackpálinkával. Később szerelmes lett. Még később a 
nőt is felcserélte. — Ekkor visszatért a borhoz. Aztán 
megint a sör jött. Utána a kitűnő szilvórium, elvétve 
barackpálinka. És igy tovább. A csere-bere könyvünk 
zártakor még tart. 

U. i. Amikor nem csere-berél, akkor ügyvéd. 

DR BALASSA MIKLÓS 
A kitűnő összeköttések jól jövedelmező hadállásai-

ban elhelyezkedett aggastyánok és a most feltörekvő 
fiatal ügyvédgeneráció között él egy olyan réteg, amely 
reménytelenül ostromolja az előtte állókat, míg mö-
göttük az ifjúság követeli természetes jogait. Ennek 
a két tüz közé szorult ügyvédgenerációnak az élén áll 
dr. Balassa Miklós, aki hatalmas felkészültséggel, le-
nyűgöző szónoki készséggel, mélységes emberismerettel, 
a tudás és a szó erejével küzdve várja amig a kérhe-
tetlen Sors képességeinek megfelelő pozícióba juttatja. 

A bírósági tárgyaló termekben félelmetes bajvívó. 
Mindenkit magával ragadó szónok. Jogi tudása szinte 
kimeríthetetlen. A pécsi jogásztársadalom egyik leg-
képzettebb tagja. A magánérintkezésben keresetlenül 
közvetlen és egyszerű. Szerény, mint a tudás fegyverei-
vel felvértezettek általában. A nagy öregek és közötte 
az a külömbség, hogy azoknak módjuk van, neki jövője. 

DR. BALLA IGNÁC 
Ügyvédi hivatásának gyakorlásában és társadalmi 

szereplésében egy tulajdonság jellemzi: az egyenesség. 
Gondolatvilágában ismeretlen fogalmak a csűrés-csava-
rásnak azon kipróbált módszerei, amelyeken másutt 
anyagi sikerekben gazdag, úgynevezett karrierek indul-
tak el. Jellemének ebből a határozottságából folyik, 
hogy ma is szegény ember. A jog teljes ismeretét és a 
jogszolgáltatást nem tekintette soha se pénzszerzési 
lehetőségnek, se mesterségnek. Hivatásos ügyvéd. Klien-
seinek legnagyobb része a legszegényebb társadalmi 
osztályokból kerül ki s ha a bíróilag megállapított ügy-
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védi költségek helyett a pernyertes fél csak örömköny-
nyeket hullat, Balla Ignác dr. akkor is elégedett. Tár-
sadalmi tevékenysége is ezekre a rétegekre terjed ki. 
Elvi meggyőződése szerint: szocialista. Aktiv tagja a 
Pécsi Szociáldemokrata Párt-nak, ahol minden időkben 
jó taktikai érzékkel és szerencsés kézzel igyekezett 
egybehangolni a párt és az államközösség érdekeit. 
Bölcs mérséklete és kiforrott judiciuma nagyon sok 
értékes szolgálatot tettek a pécsi munkásságnak. Lelkes 
eszperantista. A Genfben székelő Eszperantista Világ-
szövetség pécsi megbizottja. A Magyar Nemzeti Szövet-
ség pécsi köre kebelében alakított eszperantó tanfolyam 
agilis vezetője. 

DR. KISFALUDI IMRE 
A magyar irodalomtörténet nem tud arról, hogy a 

költő Kisfaludy Sándorral atyafiságban állana, bár több 
izben bebizonyította, hogy van benne valami a költőből. 
Ha nem is sok, de mégis valami. A különbség csak 
az, hogy Kisfaludy Sándor, a Pegazuson nyargalt, a 
dr. juris utriusque Kisfaludi Imre pedig az Étert lova-
golta meg, rádión keresztül adva tudtul a világnak, 
hogy az általa legszemélyesebben védett Vádlott Jaka-
bot a nagyméltóságú magy. királyi Curia jogerősen fel-
mentette. 

A magyar ügyvédi gyakorlat történetében páratla-
nul álló sikert igy tudomásul vették Fokföldön, Hono-
luluban, Zanzibáron, sőt Kokingkinában is. Innen van 
az, hogy legújabban főképpen ezekről a helyekről kap 
ügyvédi megbízásokat. 

Modorában szerény. Származásában egyszerű. Bár 
sokszor egyik sem látszik rajta. Ügyvédi működésének 
főképpen Percel-u. 24 szám alatti saját ház kölcsönöz 
súlyt. Felekezeti elkelyezkedése kissé bizonytalan. Neve 
határozottan árja hangzású. Működésének árja inkább 
merkantil. Katona volt^ legalább is erre mutat sajátosan 
egyéni köszönése, amelyet jobb keze mutatóujjának ka-
lapja karimájához emelésével szokott al- és felperesei 
számára eszközölni. 

Ha mindazt eléri, amit el akar érni, akkor nevét 
Nagyfaludira fogja változtatni. 
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DR. WOLF MÓR 
Kétarcú ember. Egyik arca mosolygós, derűs. Ez 

nem a dr. Wolf Móré. Ez a Marcié. Ez az arc állan-
dóan rámosolyog mindenkire. Ez középpontja kedves, 
önfeledten vidám uritársaságnak. A másik arc. A jo-
gászé. Ezen komolyság és határozottság ül. Képzett, 
alapos tudásu jogász, akiben még soha sem csalódtak a 
hozzáfordulók. A holt paragrafusokba életet lehel és 
munkájával megnyugvást varázsol oda is, ahol már a 
reménytelen kétségbeesettség vert tanyát. Minden por-
cikájában humanista. Szeméből szuggesztív emberszeretet 
árad. Ügyvédi pályafutása inkább emberi, jogászi és 
erkölcsi, mint anyagi sikerekben gazdag. 

DR. STEIN ALFRÉD 
Higgadtság és messzemenő jóindulat mellett sze-

rénység és alapos jogtudás azok a karakterisztikumok, 
amelyek egyéni sajátosságát adják. 

Közbecsülésben álló famíliából származik és így 
szinte predesztinálva volt arra, hogy majd előkelő tár-
sadalmi pozícióját betöltse. 

A Pécs-Baranyai Központi Takarékpénztár R.-T. 
ügyésze. Közismerten éles logikájú, kitűnő jogász, aki-
nek irodáját szívesen és mindig bizakodva keresik fel 
az ügyes-bajos emberek. Úgyszólván mindenkinél sze-
rényebb. Nem a reklám embere, hanem a komoly és 
lelkiismeretes munka hivatottja. 

DR. MOLNÁR LÁSZLÓ 
Azon fiatal ügyvédek közé tartozik, akinél az ér-

vényesülés útjait nemcsak mesterségbeli tudás, hanem 
egyéni jótulajdonságok is egyengetik. Szerénysége, le-
kötelező kedvessége és figyelmessége, úri modora, hi-
vatásának szeretete és annak a példaszerű lelkiismeret-
tel és energiával párosult gyakorlása azon jótulajdcnsá-
gai, amelyek máris az őszinte tisztelők egész seregét 
toborozták személye körül. 
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DR. GRÜN SÁNDOR 
A világirodalom történetének egy — halhatatlan 

alakja, miután róla irták azt a regényt, amely ezt a ci-
met viseli: Egy játékos, aki nyer. Ismerőseinek állítása 
szerint aranyos kedély. Társasjátékos kedély. Két gyen-
géje van : a bridzs és a kávé. Ebben a gyengéjében 
bridzs-szalonja és kávémérése van. Jelenleg nem neki. 
Felesége őnagyságának. 

Szabad óráiban ügyvéd. 
* 

* * 

Eddig azokról irtunk, akik az igazságszolgáltatás 
hajlékában szólalnak fel. Most jöjjenek azok, akik a 
törvényhatóság, a felsőház és az országgyűlésen képvi-
selik Pécs érdekeit. 

DR IGAZ BÉLA 
prelátus-kanonokot, Baranyamegye törvényhatósági bi-
zottsága küldte a felsőházba. 

Az ősz főpap a pécsi egyházmegye egyik legkép-
zettebb tagja, akit emelkedett szociális érzéke kiemel 
az átlagpapok sorából. 

Dr. Igaz Béla régi és tevékeny tagja a megye 
törvényhatósági bizottságának, akinek felsőházi taggá 
való választása a köz egyhangú helyeslésével találkozott. 

F E L S Ő P U L Y A I 

DR MADARÁSZ ISTVÁN 
közjegyző közel négy évtizedes pécsi közéleti múltja 
feltétlenül megérdemli, hogy egy becsületes, munkás 
élet példaképeként adassék át az emlékezésnek. 

Madarász István dr. ma 71 esztendős, de tettere-
jét és frisseségét, különösen ha közérdekű ügyről van 
szó, még sokan, fiatalabbak is, megirigyelhetnék tőle. 

Pécsett 1894-ben telepedett le és azóta valósággal 
összeforrott a város társadalmi életével, amelynek Pécs-
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re jötte óta nobilis, szerény és mégis hangadó és ve-
zető tagja. 

A pécsi közjegyzői kamara 1905-ben választotta 
meg elnökévé és azóta megszakítás nélkül önzetlenül 
és fáradhatatlanul dolgozik kartársai és az intézmény 
érdekében. 

Harmincöt év óta tagja a város és megye tör-
vényhatósági bizottságának, a kisgyülésnek — és több 
szakbizottságnak. 

1923-ban m. kir. kormányfőtanácsossá nevezték ki. 
A felsőháznak elsőizben tagja, mint a magyar 

közjegyzői kamarák delegáltja. 
Dr. Madarász Istvánról még csak egyet kell írnunk: 
Ember, csendes, halkszavu, szerény és megértő, — 

meleg szivü. Nem volt példa arra, hogy valaki megsegí-
tés nélkül tette volna be hivatali szobájának ajtaját. 

DR. VARGHA IMRE 
Kegyelmes ur. A pénzügyminisztérium első állam-

titkára, akit Pécs városa ezelőtt két éve országgyűlési 
képviselőnek választott. A kegyelmes ur nagy szótöbb-
séggel jutott be az országgyűlésbe. Igaz ez nem is volt 
nehéz. 

Pécs évek, sőt évtizedek óta miniszterképviselőről 
álmodozott. A szegény tébécés anya ezzel altatta el 
éhes csecsemőjét: „Hajtsi baba, hajtsi, lesz már minden" 
csak miniszter legyen a képvise lőnk . . . A bé listás 
nyomorgó tisztviselő azért lőtte magát főbe, mert nem 
tudta kivárni, mig Pécsnek miniszter képviselője lesz. 

Ekkor jött Vargha Imre dr. Igaz ő sem volt mi-
niszter, csak a pénzügyminisztérium politikai állam-
titkára. Azonban ő is kegyelmes ur. A szegény, minisz-
tert váró pécsiek erre igy szóltak: Jobb ma egy állam-
titkár, mint holnap egy miniszter. 

És megválasztották Vargha Imre dr. államtitkárt 
képviselőnek. 

Ezt megelőzően a kegyelmes ur itt járt Pécsett, 
beszédet tartott, szépet és sokat igérőt. 

Biztosította választóit, hogy ezentúl mindent csak 
Pécs érdekében fog tenni, megígérte a kereskedőknek, 
hogy leszállítja a forgalmiadót, a nyugdijasoknak, hogy 
felemeli a nyugdijat. 
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ígéreteit meg is tartotta a kegyelmes ur. A forgalmi-
adót felemelték, a nyugdijat leszállították. A felemelés 
és leszállítás tehát megtörtént, csak fordítva. 

De ki törődik ilyen bagatellel. A fő, hogy kegyel-
mes ur a képviselőnk. 

Meddig ? 

Pécs másik országgyűlési képviselője 

ESZTERGÁLYOS JÁNOS 
nem kegyelmes ur. A választók csak „János bátyánk-
nak szólítják. Talán ez a megszólítási különbség jel-
lemzi Esztergályos nagy népszerűségét Pécsett, amely 
pártállás nélkül körülveszi a szociálista képviselő sze-
mélyét. 

Esztergályos János már harmadízben képviseli 
Pécs városát a Parlamentben. Különös jóslási tehetség 
nélkül mindjárt azt is megállapíthatjuk, hogy ez a man-
dátum nála felér egy örökös állással. 

Esztergályos János, mint képviselő ugyanis nem a 
szociádemokrata pártot, hanem a pécsi közönséget kép-
viseli az országgyűlésen. Ezért sosem nézi, ha valaki 
kéréssel fordul hozzá, hogy az illető párttag-e vagy sem. 

Szives és jóindulatu ember, aki szereti azt a vá-
rost, amely képviselőjévé választotta. 

Beszédeiben nem igér sokat, tetteiben azonban an-
nál többet tesz. 

Ezért szeretik Pécsett és rajongói táborából is 
kiemelkedik Bolgár Tivadar vezérigazgató, aki legna-
gyobb híve Esztergályosnak. 

* * 
* 

Az ország teljes nyilvánossága előtt szereplő köz-
életi férfiak csoportján túl van Pécsnek egy olyan poli-
tikai garnitúrája is, amelyek kivételes és kevésbbé ki-
vételes képességeiket a tekintetes törvényhatósági bizott-
sági közgyűlés szűkebbre szabott keretein belül érvé-
nyesitik, illetve kamatoztatják a közösség javára. Ebben 
a garnitúrában vannak álló csillagok, akiknek külön-
böző egyéni és politikai tulajdonságait másutt ismertet-
tük és vannak bolygók. Az álló csillagok: a fölényesen 
hűvös Visnya Ernő, az úgynevezett vörös agresszivitás-
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nak eleven cáfolata és a javíthatatlan közbeszóló Esz-
tergályos János, a diplomatikusan okos Baumann Emil, 
a statisztikus dr. Sárkány Ármin, a mindenkinél böl-
csebb lenni akaró és mindig skrupulózus Czirják I. A. 

A visszatérő periódusban szereplő bizottsági ta-
gok a következők: 

PERR VIKTOR 

az Emericanum igazgatója. — Nem szónok a szó de-
mosthenesi értelmében, mégis sajátos higgadtságával 
elmondott bátor, de minden szenvedélytől mentes ellen-
zéki kritikáinak őszinte közönsége van. A városi köz-
gyűlés ellenzéki táborának hivatott vezére, akinek min-
den felszólalása a szociális igazságot keresi. Jórészt az 
ő közgyűlési felszólalásainak köszönhető, hogy a túlságo-
san konzervatív és ilyen álláspontjából nehezen kimoz-
dítható Városháza érdeklődését a nagy tömegek szociá-
lis kívánalmai felé lehetett terelni. Harcos természet, de 
még a legelkeseredettebb küzdelmek közepette is kifo-
gástalan modorban és ragyogóan tiszta fegyverekkel 
harcol. Meggyőződésének fanatikusa. Minden felszólalá-
sát őszinte, lelkes taps követi. 

DR. GOMBOS EDE 

ügyvéd. — A t. törvényhatósági bizottság egyik látha-
tatlan ellenzéki frakciójának látható feje. Minden hiva-
talos állásponttal szemben ellenzéki, miután ez a leg-
jobb alkalom a felszólalására. Beszéd közben a saját 
hangjában gyönyörködik. A válaszoknak a viszontvála-
szoknak, ellenválaszoknak és pótválaszoknak atyamestere. 
Különösen a polgármesteri nyilatkozatokat szereti bon-
colgatni, hogy ezzel is pótolja azt a nagyságot, amit a 
természet szűkmarkúan megtagadott tőle. 

Nem tévesztendő össze Gömbössel. 
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HAMERLI JÓZSEF 
kereskedelmi tanácsos. — Társadalmi és messze ágazó 
közgazdasági tevékenysége mellett, nagy forgalmú üzle-
tei is akadályozzák abban, hogy sűrűbben szereplő 
harcosa legyen a várospolitika közgyűlési porondjának. 
Ha mégis felszólal, ez a beszéd az alaposság és meg-
fontoltság mellett a lokálpatriotizmus kötelező szempont-
jainak ragyogó igazolása. Nem üzi az illúziók szines 
szappanbuborékait, de a realitások embere, akinek rövid 
felszólalásain is átérezni azt az impozáns sikert, amely 
eddigi közgazdasági tevékenységét kisérte. 

Nem a szavak, a számok embere. 

BORSY JENŐ 
DGT. irodafőnök Felszólalásaiban ritkán érint speci-
álisan városi problémákat, inkább egyetemes kérdések 
érdeklik. Kitűnő szónok, aki frappirozó erővel tud 
hatni hallgatóságára. Beszédeiben sok a lira és tartal-
mukat általában szenvedélyes hazafiság tölti ki. A köz-
gyűlésen is ugyanazokat az érzéseket propagálja, ame-
lyeket más társadalmi egyesületekben fejt ki egy esz-
ményi cél érdekében: ez Nagy Magyarország ügyének 
fáradhatatlan szolgálata. 

EISER JÁNOS 
földbirtokos. — Ő is t. bizottsági tag. Ellenségeinek 
állítása szerint Dárius kincsét is a tisztviselőkre költené. 
Néhányszor ugyan felszólalt a tisztviselők fizetésének 
csökkentése mellett, de valószínűleg nem jól értették, — 
mert ehez éppen elég rossz szónok. 

MOLVAYFERENC 
hentes és mészárosmester. — A mecsekalji metropolis 
közgyűlésén a pécsi iparostársadalom érdekeinek képvi-
selője és valóban hathatós felszólalója. Határozott és 
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bátor ellenzéki szónok, aki éppen annyi szenvedélyes-
séggel, mint amennyi szónoki technikával harcol ipa-
rostársainak érdekei mellett. A közgyűlés legszorgal-
masabb látogatója. Ellenzéki felszólalásai dacára nép-
szerű a közgyűlés kormánypártja előtt is, mert felszóla-
lásait igazságérzet és tárgyilagosság jellemzik. 

RÓMAI RÓBERT 
kereskedő. — A közgyűlés szangvinikus szónokai közé 
tartozik, de komoly és érett önkritikával válogat a fel-
szólalási alkalmak és lehetőségek között. A pártok és 
klikkek apró herce-hurcái nem érdeklik. Nem szokott 
személyeskedni. Jelentéktelen ügyekbe nem szól bele, 
de ha a város egész közönségét érdeklő ügyekről van szó, 
elementáris szenvedélyességgel tud sikra szállani a jó 
ügy mellett. A városházi kormánypárt tagja, ami azon-
ban nem akadályozza meg abban, hogy bátor tárgyilagos-
sággal egyes kérdéseknél szembe ne szálljon a hivata-
los felfogással. 

Jánosii ENGEL RICHÁRD 
Atyjától örökölt nemesi előneve se tudta eddig 

átsegíteni azokon a nehézségeken, amelyekkel közéleti 
pályára sodródva minden tehetséges és tehetségtelen 
kezdő találkozik. Időérzéke egyáltalán nincs. Felszóla-
lásait rendszerint két órára tervezi, gondoskodva ezalatt 
arról, hogy a közgyűlés kifáradt tagjai Morpheus kar-
jaiban pihenjék ki a politizálással járó izgalmakat. Min-
den felszólalása egy-egy altató dal. Bizonyos távolság-
ról ellenzékinek látszik, hallani viszont közelről sem 
lehet. Egyéb szónoki tulajdonsága nincs. 

FÜRST GYULA 
kereskedelmi tanácsos. — Már 1905. óta tagja a vá-
rosi törvényhatósági bizottságnak, ahol tárgyilagos és 
különösen a kereskedelem érdekében elhangzott felszó-
lalásai mindenkor feltűnést keltettek. 
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1918-ban alapította meg a Pécsi Kereskedők Tes-
tületét, amelynek azóta is elnöke t s e minőségben is 
több izben síkra száll kartársai érdekében. 

Népszerű, kedvelt ember, akit általánosan „Pityus" 
néven ismernek. 

Mi is szeretjük hallani erős ellenzéki kifakadásait 
a Royal-kávéház törzsasztalánál. Kár, hogy a törvény-
hatósági bizottságban ezekben a kiforrott ellenzéki be-
szédeiben egyáltalán nem lehet gyönyörködni. 

SZIEBERT RÓBERT 
ny. felügyelő-igazgató felszólalásai mindenkor szint és 
friss levegőt hoznak a közgyűlési terembe. Kevés hozzá-
hasonlitható, lelkes és magával ragadó szónokunk van, 
mint Sziebert Róbert, aki egyik legrégibb és Pécs kultu-
rális fejlődéséért leglelkesebben harcoló tagja annak a 
törvényhatósági bizottságnak, amelyben még nagyon el-
kellene néhány ilyen önzetlenül és megalkuvást nem 
ismerően harcolni tudó Sziebert Róbert. 

MÁROVITS ANDOR 
épitési vállalkozó. — A város parlamentjében a pécsi 
iparosság érdekeinek védelmezője. Fulmináns szónok, 
aki azonban fejlett taktikai érzékkel igyekszik rátalálni 
a hivatalos és ellenzéki álláspont közötti középutra. 
Zengő orgánuma sokszor tölti be a közgyűlési termet, 
amelynek közönsége mindig érdeklődéssel hallgatja ügye-
sen felépített és hatásosan elmondott beszédeit. A kor-
mánytámogató országos és városi pártoknak nem tagja, 
elhelyezkedését egy még csak a jövőben megalakítandó 
pártalakulásban keresi, amely a régi módszerekkel sza-
kítva, a politikai és gazdasági problémák megoldását 
radikálisabb eszközökkel keresi. 

LUSZTIG LÁSZLÓ 
kereskedő. — Csak tíz éve él Pécsett, de máris össze-
nőtt a várossal, mintha itt született volna. Egy autoch-
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tón is büszke lehetne arra az olthatatlan lelkességre és 
SZÍVÓS kitartásra, amellyel Pécs közügyeiért harcol. Fel-
szólalásait ez a lelkesség, a kereskedő számító és okos 
józansága jellemzik. 

A társadalomnak megalkuvást nem tűrő és minden 
körülmények között önzetlen és áldozatkész tagja. 

HÓDOSSY FERENC 
órásmester. — Közgyűlési felszólalásai mindig tiz perc 
szünetet jelentenek. Ha tiz percig beszél, a közgyűlés 
tiz percig cigarettázik. Ha husz percig, mindenki alszik. 
Harminc percig még soha sem beszélt, mert maga is 
elaludt volna s a közgyűlést még ma sem lehetett vol-
na felébreszteni. Tudományos körök meggyőződése sze-
rint az ő beszédeiben rejtőzködnek az álomkór bacillusai. 

* * 
* 

A többi? A kivételeknek kijáró köteles tisztelet 
mellett is megállapíthatjuk, hogy legnagyobb részüket 
a politikai összeköttetés, az uralmon lévő párt hatal-
mi érdeke, hiúságból fakadó törtetés és az egyéni érdek 
által diktált elhatározottság ültette a közgyűlés padsorai-
ba. A zsebkendős Percei ősi leszármazottjai ők. Vezény-
szóra állanak fel, parancsszóra ülnek le. Felhívásra lel-
kesülnek, utasításra tiltakoznak és jól megfontolt önös 
érdekből járják azt a kitaposott középutat, amely még a 
legoptimistább felfogás szerint se vezet a mecsekalji 
város igazi jövendőjéhez. A nagy politika hínárjaiba 
gabalyodott kis emberek ők, azzal az egyetlen mentség-
gel, hogy jó szándékkal cselekszik azt, amit általában 
rosszul cselekszenek. 

* * * 

A törvényhatósági bizottság választott tagjaival 
szemben ülnek a t. közgyűlés hivatalból működő tagjai. 
Főtanácsnok, tanácsnok, fő- és aljegyzők, azok, akik 
nemcsak a közgyűlés plénuma előtt, de hivatalos szo-
bájukban is a város érdekeinek képviseletével vannak 
megbízva. Az ország kegyetlen megcsonkítása óta sok 
az uj arc közöttük. A főtanácsnoki és tanácsnoki pulpitu-
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son képviselve van úgyszólván ez egész integer Ma-
gyarország. Érdekes kortörténelnii dokumentum lehető-
leg hű portrét rajzolni azokról, akik a régi ország ösz-
szes tájairól itt adtak egymásnak találkozót, hogy ennek 
a városnak védelmében éljék le életüket. 

Lássuk, kik, milyen erők és milyen képességek 
keresik az együttműködés útjait a város érdekeivel: 

MAKAY ISTVÁN 
h. polgármester. — ízig-vérig hivatalnok, aki azonban 
a hivatalnokoskodást nem robotnak, hanem missziónak te-
kinti. Hivatali szobájából senki sem távozik megnyug-
tatás vagy megnyugtató elintézés nélkül. Emberbarát, 
derűs, mindig mosolygó kedély. Munkabírása elpusztít-
hatatlan. Lokalpatriotista a szó legnemesebb értelmé-
ben. A menekült Erzsébet tudományegyetem Pécsre he-
lyezése jórészt az ő példátlan energiájának és agilitásá-
nak köszönhető. A városfejlesztés nagyszabású terveit 
az ő olthatatlan városszeretete füti. Már korán reggel a 
hivatalában ül és minden nap ott találják a késő esti 
órák is. Állandóan tervez, tanulmányoz, vagy jelentést 
készit. Ragyogó szónok, a közgyűlésen félelmetes de-
batter. Magánérintkezésben lekötelezően kedves, szívé-
lyes és uri modora szereztek számára tisztelőket. 

A polgármesteri állásnak — egyik legposszibili-
sebb jelöltje. 

DR SEBESTYÉN LAJOS 
adó és pénzügyi tanácsnok. — A városi adminisztráció 
legexponáltabb pontján áll őrt a város érdekei mellett. 
A trianoni nyomorúság ma sokszor teljesíthetetlen 
feladatok elé állítja azt a hivatalnokot, aki a mind nép-
szerűtlenebbé vált adó behajtására kap hivatali megbí-
zást. Sebestyén Lajos dr. ezen az exponált helyen annyi 
emberi együttérzéssel, jóindulattal és a viszonyok olyan 
ismeretével látja el tisztjét, hogy csak ennyi egyéni jó-
tulajdonság teheti érthetővé a behajtási-osztály működé-
sének zavartalanságát és imponáló eredményeit. Rövi-
debben és egyszerűbben: amióta dr. Sebestyén Lajos a 
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pénzügyi tanácsnok ez a város jó szóra is fizet. Hivatali 
érintkezésben szimpatikusán kedves és lekötelezően köz-
vetlen. Úr. Alárendeltjeinek jóakaratú főnöke, magán-
életben boldog családapa. 

Aránylag fiatal, aki karrierjét nem protekciónak, 
hanem kizárólag egyéni jótulajdonságának köszönheti. 

Dr. Sebestyén Lajos a jövő embere. 

Dr. Esztergar Lajos 
népjóléti tanácsnok. — Pécsi millimetternich. Leendő 
polgármester. Ha olyan hosszú volna, amennyi ambició 
van benne, a modern Jákob létrája lehetne — ezen a 
létrán dr. Nendtvich Andor polgármester az égbe me-
hetne. Ha mégis polgármester lesz, liftösszeköttetést lé-
tesít Pécs és a Mars között, függővasutat építtet Misi-
nára, teljes waggon- és hajórakományokban gyártat 
kisgyermek játékokat, városi erdőket kitermeltet — fog-
piszkálók gyártására, szerződtet havi 300 pengő fixfize-
téssel és autóbus, valamint villamosvasúti szabadjegy-
gyel inségadományt gyűjtő görlicéket, népkonyhát tele-
pit minden családi és családtalan házba, évi 25.000 P 
szubvenciót szavaz meg a Nagy Bercsényi Jótékony Bor-
és Sörfogyasztási Asztaltársaságnak és Gyimóthy Gyula 
bácsiból népjóléti tanácsnokot, Radócsay Imre bá'-ból 
Mahatmát csinál. Ha polgármester lesz, a Keresztény 
Nemzeti Liga minden tagja nyáron fjordokon nyaral, 
télen pedig Davosban telel. 

Ha polgármester lesz: 
Mindenki népkonyhán étkezik. 

KALENDA LÓRÁNT 
vez. műszaki főtanácsos. — Évtizedek áporodott csendje 
után az ő kinevezésével kezdett a megvalósulás stádiu-
mába lépni az a nagyszabású városfejlesztési programm, 
amely a nagyváros Pécs jövőjének igazi kontúrjait raj-
zolja meg. Valósággal szomjúhozza a munkát. Energiája 
és jó kedve egyaránt kifogyhatatlan. Különösen mecseki 
villatelepitési rendszere érdemel figyelmet. A városi 
adminisztráció egyik legszámottevőbb értéke. 
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DR. VÖRÖS MIHÁLY 
I. fokú közg. hivatal vez. tanácsnok. — A pontos, 

lelkiismeretes hivatalnok mintaképe. A maga hatásköré-
ben a pécsi iparosság minden jogos kívánságát kielégí-
teni igyekszik. Hivatali működésében nemcsak a rideg 
paragrafusok után igazodik, de szóhoz enged juttatni 
emberi szempontokat is. Hivatalának terjedelmes restan-
ciáit fiatalos munkabírással, példás ügyszeretettel dol-
gozta fel és ügyosztályában ideális rendet teremtett. 
Hivatalában és magánéletében kivétel nélkül mindenki-
vel szemben ugy viselkedik, mint egy született igazi ur. 
Eredményekben gazdag működésének rendkívül sokat 
köszönhet Pécs város társadalma, amelynek minden 
rétegében őszinte népszerűségnek örvend. Megérdemli. 

DR. ZÁDOR IMRE 
főjegyző. — Zavarhatatlanul nyugodt temperamentum, 
megfontoltság és abszolút hivatali lelkiismeretesség mel-
lett puritán egyszerűség jellemzik a város uj főjegyző-
jét, akiben a torony alatt egy minden tekintetben hiva-
tásának magaslatán álló nagyszerű munkaerőt nyertek. 

DR JOBSZT VALÉR 
tiszti főügyész. A város ügykezelésében a mindig fleg-
matikus nyugalom képviselője. A város minden pőrét 
ő viszi, de személy szerint még sohasem pörölt senki-
vel. Minden mozdulatán rajtérzik az előkelő szárma-
zottság stigmája. Kiváló jogi tudását igazolják azok a 
bonyolult perek, amelyeket már annyi esetben sikerült 
nyugvópontra juttatnia a város javára. Személyében a 
várcs érdekeiért sikra szálló erőhöz jutott a város ad-
minisztrációja. 

DR. HUZELLA LAJOS 
tiszti főorvos. — Orvos, aki nem csak a szorosan vett 
hivatásán belül keresi a kórokozót, de átlépve a hiva-
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tása szabta demarkációs vonalat, előszeretettel kutat 
bacillusok után másutt is. Purifikátori hajlamokkal van 
megáldva. Arcán nem csak az orvos komolysága, de a 
bölcs szelid és békés megértése is felfedezhető. Fanati-
kus rajongója a közhivatalnok hozzáférhetetlen tisztes-
ségének. Meggyőződéseért minden küzdelmet bármikor 
kész vállalni. Hogy a város közegészségügyi problémái-
nak megoldása érdekében indított küzdelem eddig nem 
járt száz százalékos eredménnyel, nem rajta mult. A 
nehézkesen mozgó hivatalos apparátus eddig még nem 
tudta követni azt a lendületes stílust, amelyet ez a min-
den tekintetben európeer orvos igyekezett megvalósítani 
a város közegészségügye körül : 

Minden tekintetben méltó munkatársa 

DR SCHWARCZ VILMOS 
tb. tiszti főorvos. — A gondos és lelkiismeretes orvos 
mintaképe. Tudásánál talán csak emberszeretete és sziv-
jósága nagyobb. A szegények orvosa, aki órákhosszat 
ül a beteg ágya mellett és ezalatt nem a honoráriumon, 
hanem a diagnózison gondolkodik. Munkásságának 
ragyogó eredményei nem hivatalos elismerések átlátszó 
külsőségeiben hangoskodnak, de tisztelőinek szinte pél-
dátlanul nagy táborában jutnak frappáns kifejezésre. Az 
orvostudomány névtelen hőse ő. Évtizedek ota gyako-
rolja önfeláldozó szeretettel a legnemesebb emberi 
hivatást. 

VITÉZ RABAY GYULA 
erdőmester. — A város kiterjedt erdőgazdálkodásának 
vezetője. A háborút mint pilótafőhadnagy szolgálta vé-
gig s az a snájdigság és határozottság, amely a leg-
szebb kitüntetésekkel diszitette fel, észrevehető az erdő-
hivatal üzemkezelésében is. Kinevezése óta a városi 
erdőhivatal adminisztrációja egyszerűbb, az ügykezelés 
gyorsabb lett. Ezzel szemben a városi erdőségek jöve-
delmezősége nem csökkent, sőt emelkedett. Hivatalában 
rendkívül pontos és lelkiismeretes tisztviselő, aki jópél-
dával előljárva követel hasonló teljesítményt munkatár-
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saitól is. Lelkes propagálója a Mecsek fenyvesitésének. 
Viszonylag fiatal kora közhivatalnoki pályafutása a 
legszebb reményekre jogosit. 

DR. SCHMIDT LAJOS 
tb. főjegyző, — az Idegenforgalmi Hivatal vezetője. — 
Ideg- és izomrendszere tizenhatórai napimunkára van 
berendezve. Munkakedvben és ötletekben egyképpen 
kifogyhatatlan. Magyarország számára — ő fedezte fel 
Pécset. Sőt Pécs számára is. Amig nem jött, nem is-
mertük Pécs artisztikus szépségeit, nem éreztük a vad-
virágos Mecsek igazi hangulatát. Amióta az Idegenfor-
galmi Hivatalt vezeti, az ország minden részéből ezré-
vel tódulnak ide a turisták, hogy a inecsekalji metro-
polis egyedülálló szépségeiben gyönyörködjenek. Pro-
pagandát csinál Pécsnek a Budapesti Nemzetközi Vá-
sáron, a felejthetetlen dzsemborin, Berlinben, sőt Ame-
rikában} is. Az ő városszeretetének akciórádiusza nincs. 
Ma már mindenki tudja, hogy Pécs Csonka Magyaror-
szág legszebb városa. Ez a felismerés Szent István or-
szága szívesen utazó közönségének sok igaz gyönyörű-
séget, Pécs városának pedig évi sok ezer pengő ide-
genforgalmi bevételt jelent. 

Schmidt Lajos dr. ugy jött, mint egy hódító római 
hadvezér: Jött, mi láttuk a várost és a város győzött. 
Ez a győzelem még sem a városé, — hanem kizárólag 
dr. Schmidt Lajosé. 

Dr. Jellachich Jenő 
tb. tanácsnok. — Az uj tisztviselőgeneráció egyik leg-
törekvőbb tagja. A széles néprétegek, főképpen az iparos-
ság problémái iránti természetes érdeklődését az I. fokú 
közigazgatási hatóságnál növelték naggyá. Itt szerzett 
tapasztalatait ujabb beosztásában a főjegyzői hivatalban 
igyekszik egy gondokkal sújtott társadalmi osztály, az 
iparosság javára érvényesíteni. Lelkiismeretes és pontos 
hivatalnok, aki a legkiábránditóbb tapasztalatok után se 
fog hivatalában géppé sorvadni. Tipikus képviselője annak 
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a modern hivatalnok osztálynak, amely az életben nem 
az Aktát, hanem az aktában az Életet keresi. 

DR CSOKONAY BÉLA 
rendőri büntető-biró. — A rendőri büntető-biró mindig 
hálátlan szerepét tölti be annyi megértéssel, amennyi 
mindig lehetségessé teszi, hogy feljelentő és feljelentett 
ugyanazon megnyugvással hagyja el hivatali szobáját. 
A hivatást — parancsolta szigorúság felszine alatt érző 
emberi sziv melege sugárzik minden kihallgatott felé. 
Hivatali működését ilyen emberjóság mellett az a párat-
lan szigorúság jellemzi, amely minden időkre megőrzi 
a magyar közhivatalok tekintélyét és tisztességét. Hiva-
talos működésén tul egyszerű és közvetlen modora 
ápolja a közhivatalnoki és más társadalmi osztályok 
közötti harmóniát. 

DR. VÁRNAGY ELEMÉR 
aljegyző, polgármesteri titkár. — Amikor a párnázott 
ajtó nem akar megnyílni, a legkülönbözőbb kívánságok 
a minden iránt érdeklődő titkárnál meghallgatásra ta-
lálnak. Az egészséges fizikum fáradhatatlanságával áll 
minden jó ügy szolgálatában. Mégis legelső sorban a 
sport és ezen belül az úszósport érdekli. Dicséretére 
legyen mondva, a sportot nem kiváltságos osztályok 
szórakozásának, hanem igazi tömegcikknek tekinti. Eb-
ből a felfogásából sarjadt a Balokányligeti Népfürdő 
gondolata. Egy évig agitált, egy éven keresztül igyeke-
zett minden aap meggyőzni az illetékeseket a sportfürdő 
felállításának szükségességéről és amikor ifj. Horthy 
Miklós jelenlétében egy országos jelentőségű ünnep ra-
gyogó külsőségei közepette felavatták a pécsi uszóstadi-
ont, elfelejtették dr. Várnagy Elemért vállon veregetni 
ezekkel a spártai szavakkal: Ez a te müved. 

Mi megállapítjuk. 

* 
* * 

4 KtpM—Ziadáayi: Pécti Cialádfák. 



Az ügyvéd lelki sebekre igyekszik gyógyirt sze-
rezni. Vannak azonban testi bántalmak, betegségek is, 
amelyekkel hiába mennénk az ügyvédekhez. Ezek már 
az orvos hatáskörébe tartoznak, aki igyekszik ezeket 
meggyógyítani. Az ugyan már nem egyszer előfordult, 
hogy a kezelés végén ismét ügyvéd kezére jut a pa-
ciens, ez ellen azonban egy a védekezés — kifizetni 
az orvos számláját. 

Következzenek most tehát a pécsi orvosok: 

DR. PAUNZ LIPÓT 
a pécsi orvosok nesztora, aki azonban még ma, magas 
kora dacára is egy idén avatott orvos ambíciójával és 
frisseségével folytatja rendeléseit. 

Ha egyszer egy pécsi szobrásznak eszébe jutna 
az ideális orvosról szobrot faragni, ugy keresve sem 
találhatna jobb modelt, mint dr. Paunc Lipótot. 

Nem egyetemi tanár, nem méltóságos ur, csak jó 
orvos. Ám nála ez a „csak" többet jelent, mint a leg-
fényesebb ordó. A szegények, a nincstelenek orvosa, 
aki legtöbbször nemcsak ingyen rendel, hanem, ha 
szükségét látja, még ő fizeti az orvosságot, pénzt ad a 
betegnek, hogy meleg ételt ehessen és fűtött szobában 
feküdjön. 

Ezért dr. Paunz Lipót nemcsak nesztora, hanem 
dísze és büszkesége Pécs orvostársadalmának. 

DR. ROZS ISTVÁN 
ny. tábornokorvos, korára nézve szintén egyik nesztora 
a pécsi orvosi karnak. Pécsre egy negyedszázada ke-
rült és itt is ment nyugalomba, mint orvostábornok. Az-
óta csak családjának él, visszavonulva az orvosi prak-
szistól. Dr. Rozs István ugyanis, amint hangoztatja, a 
fiatalokat is élni hagyja és megérdemelt nyugdija mel-
lett nem tartja ildomosnak, hogy más kenyerét elvegye. 

Már ezért az egyért is tiszteletet érdemel ez a ki-
váló, ősz orvos, akinek fia ifj. dr. Rozs István egy. ta-
nársegéd atyja pályáját követte. 
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DR. ÁNGYÁN JÁNOS 
a pécsi belklinika igazgató-főorvosa, a magyar orvos-
professzorok egyik országos nevü tagja, aki tudo-
mányos munkássága révén külföldön is becsültté tette 
nevét. Pécsi működése alatt szervesen összeforrott a 
város társadalmi életével és különösen kivette részét 
zenei kulturánk fejlesztésében. Mint a Pécsi Zenekedvelők 
Egyesülete diszelnöke minden erejével azon van, hogy 
Pécs zenei élete eleven és tartalmas legyen és ezért 
anyagi áldozatokat is hoz. 

DR ALBRICHT KONRÁD 
egyetemi tanár, a pécsi szemklinika igazgató-főorvosa 
azon kevés pécsi orvosprofesszor közé tartozik, aki beteg 
és beteg között különbséget nem ismer. Nála nem a 
pénztárca tömöttsége, hanem a páciens betegsége a 
fontos. Egyike az ország legkiválóbb szemspeciálistái-
nak, akinek személyében méltó utóda lett dr. Imre 
József professzornak. 

vitéz dr. BERDE KÁROLY 
a pécsi bőrklinika vezetője, akinek működése alatt 
európai hirre tett szert a bőrklinika. Ez az európai hir 
ugyan nem túlságosan kedvező, de erről nem őméltó-
sága tehet, akinek csupán egy hibája van, hogy túlsá-
gosan türelmes volt. Nem a betegekhez, hanem egy 
alorvosához, aki e klinikán alkalmazta Európában elő-
ször a bőr és népbetegségek uj gyógymódját, amely 
nem csak az orvosi köröket, hanem a büntető törvény-
széket is foglalkoztatta. 

DR. NEUBER ERNŐ 
egyetemi nyilv. rendes tanár, a sebészklinika kiváló 
igazgató-főorvosa, aki nemcsak elsőrendű, biztoskezü 
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operatőr és jónevü szaktudós, hanem megértő szivü 
ember is. Klinikája vezető helyen áll Pécsett mintaszerű 
fegyelmezettségével, ragyogó tisztaságával és az orvosi 
és ápolói személyzet bánásmódjával. Ez érthető is, mert 
olyan vezető mellett, mint dr. Neuber Ernő, az orvosi 
kar sem lehet más. 

Dr. Neuber Ernő egyébként is népszerű tagja 
Pécs uritársaságának, amely nobilis modoráért és köz-
vetlenségéért szereti. 

zalai FENYVESSY BÉLA dr. 
az Erzsébet Tudományegyetem közegészségtani intéze-
tének vezetője, a pécsi orvosprofesszorok egyik leg-
képzettebb tagja. Mint pedagógusnak országosan elis-
mert neve van és pécsi működése alatt nemcsak az 
egyetemen, hanem a város és a megye érdekében is 
sokat tett. Ezt az önzetlen és jelentős munkásságát 
kivánta honorálni Baranyavármegye közönsége, amikor 
dr. Fenyvessy Bélát tb. vármegyei főorvossá és a tör-
vényhatósági bizottság tagjává választotta. 

DR. SCIPIADES ELEMÉR 
A legkiválóbb magyar szülészorvosok egyike. A 

pécsi Erzsébet tudományegyetem szülészeti klinikájának 
igazgató-tanára. Kitűnő úrvezető. Európai hirü tudós. 
Jövedelméhez mérten elégé népszerű is. Praxisában a 
nehéz szülési esetek szimptomái rendszerint azoknál a 
férjeknél mutatkoznak, akiknél a számlát prezentálja. Köz-
tudomás szerint sajátosan egyéni kalkuláció alapján teszi 
közkinccsé vitathatatlanul hatalmas orvosi tudományát. 
Az alsó értékhatár nála 600 P, ami husz katasztrális 
hold föld tisztajövedelmének és egy gyereknek felel meg. 
Ettől van az, hogy a dr. Scipiades-féle klinikára járó 
famíliáknál olyan mértékben szaporodnak a gyerekek, 
ahogyan fogyatkoznak a katasztrális holdak. 

Intézete a legkiválóbb európai szülészeti klinika, 
mert itt még a 600 pengő gyógydij se halva született 
idea. 
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DR. VÉRTAN EMIL 
Mammut jövedelméről, ügyességéről és idegességé-

ről egyaránt regényeket mesélnek. Sebész, m. tanár. 
Vágni tényleg nagyszerűen tud. Legendás hirét, mint 
felárt rendszeresen számlázza. Az operációknál mindig 
„zigre" megy. A fizetésnél is. Állítólag 10.000 pengőt 
keres havonta. Kétségtelenül Pécs egyik legjobb sebész-
orvosa. Szenvedélyes urlovas. 

Évekkel ezelőtt szó volt arról, hogy katedrát kap 
a pécsi egyetemen, de orvosi sikerei iránt érzett osztat-
lan irigykedés ennek a rokonszenves tervnek kivitelét 
megakadályozta. Ebben az időben Vertán dr. csalódásá-
ra a kártya izgalmaiban keresett feledést. Azóta meg-
nyugodott és ujabban kizárólag a vágásnak él. 

Dr. Kellermann Emil 
Évekig működött a pécsi egyetem belgyógyászati 

klinikáján, mint tanársegéd, azután önálló rendelőt nyi-
tott. Sok oldalú képzettséggel biró, rendkívül művelt 
orvos, számos külföldi orvosi szaklap munkatársa. Ren-
delője egyike a legkeresettebbeknek Pécsett. Művész 
hajlamú, közismerten nagyon jó festő és kiváló karika-
turista. Fiatalabb éveiben izmos tehetségre valló Írás-
művei is általános feltűnést keltettek és teljes tetszést 
arattak. 

DR. FEHER IDA 
A gyermekbetegségek népsierü és keresett speci-

alistája Pécsett. Hivatásáért rajongó, rendkívül lelkiisme-
retes orvos. Példátlan szerénysége folytán, szinte félénken 
tér ki minden elismerés elől. Törékeny testében hatal-
mas energiával küzd azért, hogy mint orvos, egész 
tehetségével álljon az emberiség szolgálatába. Minden 
vállalkozásban méltó élettársa orvosférjének. 
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Dr. Szántó László 
régi és általános népszerűségnek örvendő pécsi gyer-
mekorvos, aki a háborús évek megszakításával érdemes 
és kiváló tagja a pécsi orvosgárdának. Különösen hires, 
mint biztos gyermekdiagnozista, akit ezért a szülők bi-
zalommal keresnek fel. Mint orvos rengeteget dolgozik, 
de kevés szabadidejét is ugy tudja beosztani, hogy 
részt vehessen a pécsi társadalmi és jótékonysági meg-
mozdulásokban. 

DR. SCHWARCZ JENŐ 
Ideális megtestesülése a mindig szolgálatkész, 

figyelmes és előzékeny orvosnak. Rendkívüli tapasztalt-
sága, sokoldalú képzettsége és szerénysége magyarázzák 
a mögötte álló orvosi sikerek gazdag sorozatát. Mint 
OTI orvos különösen a legszegényebb társadalmi osz-
tályok között örvend minden tekintetben őszinte nép-
szerűségnek. 

Dr, Vende János 
egyetemi tanársegéd, aki nemrég megjelent népszerű 
orvosi szakkönyve révén országos nevet szerzett. Fiatal-
ember, akinek orvosi pályafutása magasba ivelő. Kollé-
gái szeretik és becsülik, szorgalma, tehetsége és átlagon-
felüli tudása miatt, a betegek pedig bizalommal for-
dulnak hozzá. 

DR. KEREKES KÁLMÁN 
Az ifjabb orvosgeneráció minden jellegzetes jó 

tulajdonsága felfedezhető benne. Sokoldalúan művelt, 
rendkívül alapos, a modern diagnosztika minden ágában 
tökéletesen jártas, komoly és mélyreható studiumokon 
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épült fel tudása: ezek azok a szembetűnő jó tulajdon-
ságai, amelyek a legmegbízhatóbb garanciái orvosi 
karrierjének. 

Dr. Albert Ármin 
a pécsi gyermekek népszerű orvosa, aki nemcsak a 
gyermekbetegségek alapos ismerője, hanem, ami ennél 
sokkal több és nehezebb, megérti a gyermek lelkét is, 
ezért tartjuk jó orvosnak dr. Albert Ármint és hogy ezt 
a véleményünket számosan osztják, azt igazolja kiter-
jedt és régi praxisa. 

DR. HOCH BERTALAN 
Az orvosoknak ahhoz a becsülendő típusához tarto-

zik, akik hivatásukat — esküjükhöz hiven — első sor-
ban azért gyakorolják, hogy szenvedő embertársaiknak 
segítségére lehessenek. Idealista, önfeláldozó, felülmúl-
hatatlanul alapos, rendkívül képzett, csupa sziv ember, 
akinek rendelőjéből, mint valami lelki klinikáról távoz-
nak a betegek — rendszerint fizetés nélkül. Orvosi 
működésében inkább tisztelőket és őszinte barátokat 
szerez, semmint pénzt. Mint ember rendkívül szerény 
rokonszenves és megnyerő egyéniség. Nemesen gondol-
kodó ur. Számos emberi jótulajdonságai közül csak a 
vagyonszerzés vágya hiányzik. 

Dr. Magay Pál 
nemcsak orvos, hanem a pécsi művésztársaság kedvelt 
tagja is Színházi habitüé, aki otthon van a kulisszák 
zajos világában és aki szinte örökös kültagja a pécsi 
színháznak. Dr. Magay Pál azonban emellett sem hanya-
golja el orvosi praxisát, amely, mint OTl orvosnak 
épp elég munkát ad neki. 

Rendkívül képzett, alapos és lelkiismeretes orvos. 

55 

j ! 



Dr. Szekér Jenő 
kiváló speciálistája az orr-, gége és fülbetegségeknek, 
aki jóhirét még mint a pécsi egyetem tanársegéde ala-
pozta meg, épp ezért rendelője rövid fennállása ellenére 
is kiterjedt praxisra tett szert. 

Dr. Szivér Viktor 
belgyógyász és tüdőspeciálista, aki néhány év óta a 
legismertebb fiatal pécsi orvosok sorába tartozik. Or-
vosi működését alaposság, tudás és lelkiismeretesség 
jellemzik, őt magát pedig szerénység és közvetlenség. 

* * 
* 

A pécsi egyetemeken szintén vannak u. n. álló 
csillagok, ezek a méltóságos professzor urak és ugyan-
csak vannak bolygó csillagok: a tanársegédek. A fény, 
a dicsőség és a pénz az álló csillagoké, a munka nagy-
része a bolygóké. Az egyetemek különleges természeti 
tüneményénél fogva többször előfordul, hogy a bolygó 
csillagok elhomályosítják az állócsillagok büszke fényét. 
Ha ezt sokáig gyakorolják és megfelelő protekcióval 
rendelkeznek bolygókból, — egyetemi tanárok is lehetnek. 

Ezekről a bolygó csillagokról külön-külön irni feles-
leges. Mindegyiküket ugyanazon tulajdonságok jellemzik : 
fiatalság, ambició és az a tudás, ami megszerezte szá-
mukra a tanársegédi cimet, amely első lépés egy 
orvosi karrier elindulásához. 

Épp ezért egy csokorba kötve, minden cifra jelző 
nélkül soroljunk fel néhányat a jövő méltóságos uraiból. 

A belklinikán a fiatal tanársegédek sorából meg-
említjük dr. Barta Imre, dr. Bokrétús András, dr. Czike 
Antal nevét, a bőrklinikán dr. Jobszt Pál I. tanár-
segéd (neki régóta ismert rendelője van) mellett dr. 
Follmann Jenő és dr. Grágger Jenő tanársegédek dol-
goznak, a .gyermekklinikán ismertebb tanársegédek dr. 
Orosz Dezső, dr. Szvatits Pál, dr. Szabó Barla-Jenő és 
ott működik a legelőkelőbb pécsi uritársaságokban is-
mert dr. Kabdebó József fiatal orvos, az elmeklinikán 
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dr. Csekey László, a sebészeten I. tanársegéd dr. Szacs-
vay István, a szemklinikán dr. Kukán Ferenc (I.) dr. 
Boros Béla, a szülészeten dr. Deák Barna, dr. Gáspár 
Miklós, dr. Csúcs László, dr. Lajos László, dr. Kemenes 
László, fizikai intézetben dr. Orbán György, dr. Koczkás 
Gyula és az egyetemi gyógyszertárban dr. Gergelits 
József. 

íme a pécsi tanársegédek nagy része. 
Reméljük, a pécsi egyetem még büszke lesz rájuk. 

* * 
* 

Az orvostudomány gyakorlati alkalmazásának útja 
a gyógyszerészen keresztül vezet. A gyógyszerész tudá-
sa, intelligenciája és megbízhatósága elsősorban biztosi-
téka a gyógyítás sikerének. Pécs hál' Istennek bővelke-
dik kiválóan képzett gyógyszerész magiszterekben. 
Ezek: 

SZIGETI FRIGYES 
Örökké mosolygó, vidám és derűs arcán nem lát-

ni azt az idegölő küzdelmet, amelyet Pécs legnépsze-
rűbb patikusa folytat a mindennapi kenyérért. A minden-
ki „Frici bácsija", amilyen népszerű és kiváló a maga 
szakmájában, olyan őszinte megbecsülésnek örvend Pécs 
legelőkelőbb társaságaiban is. Bohém, lelkes művészet — 
és irodalom-barát. Csupán egyetlen receptet nem ismer: 
amelyre neki pénzt szolgáltatnak ki. 

KERESZTÉNY JÁNOS 
Egyetlen hibája, hogy annak idején elfelejtette 

Faustól kölcsönkérni az örökifjuság receptjét. Negyven 
éves már elmúlt, de piros-pozsgás arca és ruganyos 
járása elfelejtetni igyekszik azt az alig szembetűnő 
különbséget, amely a budai külváros patikusát, a budai 
külváros aranyifjuságától elválasztja. Szívesen és köny-
nyen mosolyog különösen nőkre. Szépekre. Csinosakra. 
Találékony, ötletes, minden körülmények között olyan 
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ember, aki nem jön zavarba. Hosszú praxisa alatt szin-
te fölöslegesnek érzi az orvosokat, hiszen a receptek 
olyan egyformák! Gyógyirt tud- és ad recept nélkül is. 
Ha használ, őt dicsérik, ha nem, ugy a patikát szidják. 
Azzal a Keresztény Jánossal, akit kuruzslás miatt több 
izben elitéltek, csak fiatalabb korában volt azonos. 

GÖBEL KÁLMÁN 
gyógyszerészmester jelenleg az egyetlen pécsi orvosi 
műszert és kórházi berendezést szállító részvénytársaság 
igazgatója. E vállalatnál hasznosítja a köz és Pécs köz-
egészségügye részére kitűnő képességeit. Népszerűsége 
még a Göbel-gyógyszertár aranykorából való. A pati-
nás név biztosított számára egy olyan elhelyezkedési 
lehetőségét, amelyben minden nap alkalma van kivéte-
les tudásával szolgálatokat tenni másoknak. Nem csak 
kiváló szakember, de közismerten a legjobb szivü em-
berek egyike. Soha senki kérését még el nem utasította. 

Évekkel ezelőtt a pécsi egyetemi klinikának gyógy-
szerszál litója volt. Ebben az időben sorozatos támadá-
sok érték mammut jövedelme miatt. Ma már nem szál-
lít az egyetemnek és a régi munkásságának legszebb 
elismerése, hogy visszakívánják az illetékesek azt az 
időt, amikor még ő volt az úgynevezett irigyelt szállító. 
Minden körülmények között puritán gondolkodású, hoz-
záférhetetlenül tisztességes, korrekt ur. 

Vagyona nincs. 

MERTHA LAJOS 
Emberi jótulajdonságai mellett rendkívüli képes-

sége, lelkiismeretessége és alapossága egyaránt nép-
szerűvé tették személyét és szigeti-országúti patikáját, 
amelynek megnyitásával a szigeti külváros lakóinak sok 
évtizedes jogos kívánsága nyert végre kielégülést. Há-
rom évtizedes praxisa alatt szerzett valóban gazdag ta-
pasztalatait most a szigeti külváros szenvedő betegei — 
és nem a maga javára — értékesiti. 

Tudásánál és képzettségénél csak a szerénysége 
nagyobb. 
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GEIGER KÁLMÁN 
A legrégibb pécsi gyógyszertár vezetését és irányí-

tását végzi a legszebb reményekre jogosító képzettség-
gel, elhatározottsággal és körültekintő óvatossággal. 

A Széchenyi-téri népszerű gyógyszertár forgalmas-
ságát nemcsak a gyógyszerész köteles lelkismeretességé-
vel, de szívélyesen kedves és uri modorral is igyekszik 
biztosítani. 

Fáradhatatlan munkakészsége és fiatalos energiája 
a gyógyszertár további fejlődésének határozott biztosítéka^ 

* * 
# 

A magyar Heidelbergben nemcsak a tudományos 
életnek vannak kiváló reprezentánsai, de hasonló piedesz-
tálon álló férfiak őrködnek a város ipari, kereskedelmi, 
általában kögazdasági érdekei felett is. Két nagy tekin-
télyű szerv, a Pécsi Kereskedelmi és Iparkamara, vala-
mint a Pécsi Ipartestület mellett gyárosok, iparosok és 
kereskedők igen jelentékeny tömege ápolja a normális 
viszonyok között jól jövedelmező merkantil szellemet. 

Vannak nagyszerű közgazdászaink, Fordot utánzó 
gyárosaink, kitűnő iparosaink, kiváló kereskedőink: 
egyik kényszeregyezség előtt, a másik kényszeregyezség 
után. Az élet üteme itt még nem mutatja a haldoklás 
szimptomáit. Még vannak közszállitások, még olvasha-
tók — nagy ritkán — versenytárgyalási hirdetmények, 
még vannak szervek, amelyek megfeszített erővel igye-
keznek a legproduktivabb társadalmi osztály foglalkozta-
tásáról és mindennapi kenyérről gondoskodni. Ezek 
között első helyen áll a Pécsi Kereskedelmi és Ipar-
kamara. Providentiális férfi vezeti: 

DR. GÜNTHER MIHÁLY 
főtitkár. — Hivatalos beosztása szerint a Pécsi Kereske-
delmi és Iparkamara adminisztratív ügyeinek vezetője, 
mégis a született vezető elhivatottságával őrködik a 
város iparos és kereskedőtársadalmának érdekei felett. 
Minden jelentős akciónak kezdeményezője. Állandóan 
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felir, memorandumot szerkeszt, előszobázik, vitatkozik, 
küldöttségeket vezet és küldöttségeket fogad. Ha kell 
ellenzéki, ha kell kormánypárti, de végeredményben 
csak egy szempontot ismer: a pécsi kereskedők és ipa-
rosok minél hathatósabb védelmét. Ilyen törekvéseiben 
fiatalokat is megszégyenítő energiával harcol és ér el 
majdnem minden esetben kielégítő és megnyugtató 
eredményeket. 

ERDÖSI EMIL 
a Pécsi Ipartestület főjegyzője, — tiz évvel ezelőtt Pécs 
történetének legzavarosabb napjaiban került az Ipartes-
tület tisztikarába. Akkor még nem volt iparos, ma vi-
szont már főjegyző. Hiányzó iparos-képesitését ambíció-
val és sürü küldöttség-vezetéssel igyekszik pótolni. — 
Pontos és lelkiismeretes hivatalnok, aki azonban inkább 
az általa szerkesztett Iparosok Lapjá-ban igyekszik le-
vezetni fölösleges ambícióit. Szerkesztője még a kádár 
iparosok hivatalos lapjának is. 

NAGY ELEK 
A város villamos és légszeszgyárának valamint — 

villamos vasutjának igazgatója. Hivatalba lépése hatal-
mas lendületet adott ezen közmüvek fejlődésére. Vál-
lalkozó szellemű, minden porcikájában modern üzlet-
ember, aki a régi idők kényelmes stílusával szakítva, 
amerikai tempót diktált a vezetése alá került üzemekre. 
Az évenként rendezett nőegyleti főző- és sütőverse-
nyekkel példátlan népszerűséget szerzett a gázzal-vil-
lannyal való főzésnek. E propaganda sikereként a gáz- és 
villanyfogyasztás az előző évek sokszorosára emelkedett, 
hasznothajtóvá téve ezeket a közüzemeket. Mindez Nagy 
Elek igazgató érdeme, aki 3 megnemértés, kicsinyeske-
dés és intrikák drótakadályain áttörve magát, modern 
nagyüzemmé fejlesztette ki a vezetése alá rendelt vál-
lalatokat. Rendkívül megnyerő, szerény és uri modora 
üzleti sikerein tul is szinte példátlan népszerűséget biz-
tosítanak személyének. Ő az, aki megváltoztatta azt a 
gyakorlatot, amely szerint a közönség van a közüze-
mért. Szerinte a közüzem van a közönségért. 
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SIMOVITS BÉLA 
főmérnök, a kitűnő igazgató, Nagy Elek legagilisabb 
munkatársa. A nyilvánosság előtt keveset szereplő sze-
rény egyéniség, aki minden energiáját, Hivatásának men-
nél teljesebb betöltésére használja fel. Különösen a gáz-
és villany propagandája körül voltak feltűnő sikerei, ő 
azonban mindig csak a munkát vállalja, az elismerést 
áthárítja másra. 

KRISZTIÁN BÉLA 
a gázgyár mérnöke. — Rendkívüli agilitás, munkasze-
szeretet, sokoldalú képzettség és hivatali pontosság jel-
lemzik. Felelősségteljes pozícióját is ezen jótulajdonsá-
gainak köszönheti. Minden tekintetben méltóan illeszke-
dik bele abba a munkásegyüttesbe, amelyet Nagy Elek 
igazgató szerencsés kézzel toborzott össze a város köz-
üzemeinek felvirágoztatására. Fáradhatatlan munkakész-
ségével, olyan munkatársak között, mint Nagy Elek 
igazgató és Simovits Béla főmérnök, — a legszebb 
karrier előtt áll. 

OSVÁTH IMRE 
a villamos vasutak üzletvezetője. Egyéniségében benne 
van a villamoskocsik fürgesége. Mindig derűs, vidám 
hangulatu, kedves és közvetlen ur; emellett pontos és 
lelkiismeretes hivatalnok, a város egyik legnagyobb köz-
üzemének valóban hivatott vezetője. A villamos vasutak 
olcsó tarifájának bevezetése és a sokáig deficittel küz-
ködő üzem racionalizálása úgyszólván teljesen az ő 
egyedüli érdeme. 

SZILAS REZSŐ 
A „Pannónia" sörgyár fejlődése és az utóbbi évek-

ben elért üzleti sikerei szorosan összefüggnek személyé-
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vei. Nagyvonalú modern üzletember. Nem a munkásság 
és a szociális kérdések iránt érzéktelen munkáltatók 
közül való. Minden munkásának atyai jó barátja. Rend-
kívül jótékony. Csak az ő üzleti agilitásának köszönhető, 
hogy a súlyos gazdasági viszonyok közepette is jól 
prosperál a vállalat. 

NEUMANN SÁNDOR 
A magyar tejgazdasági ipar egyik legjelentősebb 

reprezentánsa, akiben a hozzáértés, a vasszorgalom a 
fáradhatatlan munkaszeretettel párosult. Tizenöt évvel 
ezelőtt a legszerényebb keretek között indított meg egy 
kis tejgazdasági üzemet és ma egy országos viszonylat-
ban is elismert hirnevü cég tulajdonosa. 

A társadalmi és szociális problémák iránti nagy 
megértése épp oly közismert, mint példás jótékonysága. 

A tejgazdaság és tejkereskedelem világában is osz-
tatlan közbecsülésnek örvend és ennek fényes bizonyíté-
kául az Országos Tejgazdasági Szövetség vajgyártási 
szakosztálya elnökké, a Pécsi Kereskedők Testülete pedig 
igazgatóvá választotta meg. Ezenkívül több társadalmi 
egyesületnek választmányi tagja. 

ROBOZ MIKSA 
A „Sopiana" Gépgyár és Vasöntöde R. T. ügy-

vezető-igazgatói székéből igyekszik érvényt szerezni azok-
nak a kapitalista elveknek, amelyek az egész világon 
népszerűtlenné tették ezt az elgondolást. Amikor nem 
tudott megkapni egy várisi szállítást, valamennyi mun-
kását elbocsátotta. Üzleti elveit más vonatkozásban is 
hasonlóan érvényesiti, ami meglátszik a gyár eredmé-
nyein i s : egyelőre egészen biztos, hogy a gyár nem fog 
kifejlődni a Schlick-Nicholson üzemek nívójára. 

RÉGENY GYULA 
Az Országos Magyar Tejszövetkezeti Központ pécsi 

üzemének átszervezése és az átszervezést követő sikerek 
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szorosan összefüggnek személyével. Az OMTK kenyér-
gyárának megindítása valóságos forradalmat idézett elő 
a pécsi piacon s hogy a kenyér minőségét sikerült fel-
javítani, az árat viszont leszorítani; kizárólag Régeny 
Gyula érdeme. 

Nagy koncepciójú üzletember, aki az OMTK üzlet-
körét úgyszólván egész Baranyára kiterjesztette már, 
szolgálatot téve ezzel nemcsak a vármegye termelőinek, 
de ugyanilyen mértékben a fogyasztóközönségnek is, 
amely a pécsi OMTK üzemén keresztül minden tekin-
tetben megbízható, tiszta, olcsó és jó áruhoz jut. 

DARVAS ADOLF 
a Délmagyar Ipari és Kereskedelmi Rt. ügyvezető igaz-
gatója. Siklósi-uccai üzemét hosszú évek céltudatos 
munkájával és vasszorgalommal fejlesztette naggyá. Az 
üzem ma már a város jelentékeny szódavíz szükségle-
tének legnagyobb részét fedezi. Különleges és nép-
szerű gyártmányai (Delma pezsgő, szénsavval telitett 
Tettye forrásvíz) az ügyvezető igazgató agilitásának és 
jó üzleti érzékének tanúbizonyságai. Azt az idejét, amit 
üzleti elfoglaltsága nem köt le, a sportnak szenteli. — 
Lelkes sportember, akinek nagy áldozatkészsége révén 
évekkkel ezelőtt felépült a Pécsi Sport Club sportpá-
pályája. Éveken át a PSC népszerű társelnöke volt. 
Ezekben az időkben bőkezű mecenásságával és bátorító 
szeretettel egyengette sok pécsi sportkarrier útját. Pécs 
ujabb sportgenerációja rendkívül sokat köszönhet neki. 

GRAUMANN VIKTOR 
Az ország határain tul is ismert hentesárugyárat 

boldogult emlékű atyja, Graumann Gusztáv halála után 
vette át és annak érdemes tradíciói jegyében igyekszik 
a legteljesebb sikerrel tovább fejleszteni. Munkaszere-
tete, munkabírása, szorgalma és rendkívüli szakképzett-
sége a legszebb reményekre jogosítják. 

A hentesárugyár tekintélyes mennyiségű és nagy 
értéket képviselő külföldi exportot bonyolít le különö-
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sen Olaszországba, Ausztriába és Csehszlovákiába. — 
Hogy a gyár úgyszólván egyedül uralja a pécsi piacot, 
majdnem kizárólag Graumann Viktor érdeme, aki a 
legkitűnőbb minőség mellett a lehető legolcsóbb árral 
igyekszik vevőkörét kiszélesíteni. Ilyen irányú működé-
sének sikerére mi sem jellemzőbb, minthogy a kitűnő-
nél is kitűnőbb készítményeit most már egy fő- és két 
fióküzlet hozza forgalomba. 

JUSTUS GYÖRGY 
AJustus Lipót fia olajfinomító és kencegyár tulaj-

donosa. Szakmájában elismert tekintély. Pozícióját szor-
galommal, rátermettséggel él fáradhatatlan munkával 
teremtette meg. Olajfinomító és kencegyára egyike a 
legvirágzóbb pécsi üzemeknek, amely állandóan bővülő 
üzletkörrel ér el mindig ujabb és ujabb eredményeket. 

LEHER JÁNOS 
Az európai hirü olmützi pogácsasajtot elismerésre 

méltó üzleti érzékkel Pécsre telepitette át, amikor olmüt-
zi mintára itt egy pogácsasajt-gyárat rendezett be. Az 
üzem valamikor a Monarchia egész területére, sőt kül-
földre is szállított, ma azonban úgyszólván csak Magyar-
ország a piaca, s majdnem teljes szükségletét fedezi. 

Leher János kitartása, szakismerete és vállalkozó 
szelleme a pécsi pogácsasajt-gyárral rendkívül virágzó 
üzemet teremtett meg, amely azonkívül, hogy sok mun-
kásnak ad kenyeret, lehetőséget nyújt az emberbaráti 
érzéseiről közismert tulajdonosnak, nagyszabású jótékony-
kodásra is. 

Leher János nem régen szerezte meg a magyar 
állampolgárságot. Nem üzleti érdekből, hanem a magyar 
nemzet iránt érzett igaz szeretetből és gyermekeit a leg-
tisztább magyar nemzeti szellemben neveli. 

MINKER JÁNOS 
Régi iparos dinasztia leszármazottja. Személyében 

a céhek egyszerűsége, tisztessége, józansága és meg-
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bizhatósága egyesül. Néhány bádogos díszmunkája or-
szágos viszonylatban ig feltűnést keltett. Az iparosság 
érdekeinek képiseletére beválasztották Pécs város tör-
vényhatósági bizottságába is. Itt minden időkben lel-
kes és megalkuvást nem ismerő szószólója volt iparos-
társainak. 

KLEIN BÉLA 
Kiváló mübutor-asztalos, akinek hatalmas butor-

raktárát nemcsak Pécs, de messze környék vásárló kö-
zönsége keresi fel. Áruit Klein Béla finom izlése mellett, 
azok tartóssága, olcsósága jellemzik. Elsőrangú üzlet-
ember, aki SZÍVÓS munkával fejlesztette ki üzemét és 
gondoskodott annak számára széles vevőkörről. Nagy 
műveltségű, sokoldalúan képzett kereskedő, aki mint 
mübutor-asztalos jelentős sikerekkel gazdagította a ma-
gyar ipar jó hírnevét. 

Felesége Naprawnik Milada fejlett zenei kultúrá-
val rendelkező énekesnő, aki különösen jótékonycélu 
hangversenyeken szerepelt feltűnően nagy sikerrel. 

KAUFER PÁL 
Műszerész mester, villanyszerelő, lelkes sportem-

ber, a Magyar Ökölvívó Szövetség déli kerület szövetsé-
gi kapitánya, a PSC boxszakosztályának vezetője és 
amatőr alapon trénere, a Pécsi Villanyszerelők Szakosz-
tályának elnöke, képzett, rendkívül intelligens, igazán 
modern iparos. További üzleti és sportsikereinek, sok 
oldalú képzettsége, munkaszeretete és ambíciója a teljes 
biztositéka. 

BURITS FERENC 
A legnagyobb pécsi péküzem vezetője. Képzett 

szakember, aki fejlett üzleti érzékkel és szivós munká-
val évek alatt egy kis pékmühelyből a város legna-
gyobb péküzemét fejlesztette ki. A „Stefánia" sütemé-
nyek ma verhetetlen márkát jelentenek a pécsi piacon. 
Sokoldalú, intakt, kulturált iparos, akinek vezetése mel-
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lett a „Stefánia" finom fehér sütöde határozott bizton-
sággal halad a továbbfejlődés utján. 

RUZSINSZKY BÉLA 
A pécsi Ipartestület népszerű elnöke. Az iparos 

családfákról irott beszámolót voltaképpen vele kellett 
volna kezdeni. Közismert szerénysége és önzetlensége 
ehelyütt is másokat helyezett maga elé. Tán azért is, 
hogy mint elnök a saját adataival berekessze az iparo-
sokról szóló őszinte beszámolót. Mint asztalosmester, 
kiválóan képzett iparos, a pécsi iparosság valóban hi-
vatott vezetője, ragyogó szónok, a közélet lelkes, áldo-
zatkész harcosa, aki a legsúlyosabb időben is bátor el-
határozottsággal küzdött, irt, beszélt, szónokolt és agi-
tált iparostársai érdekében. Politikájában nem kormány-
párti és nem ellenzéki. Egyszerűen : iparospárti. 

BENKÖ MIHÁLY 
kereskedelmi tanácsos, Pécs város patrícius kereskedői 
sorába tartozik, aki nemcsak a kereskedelmi, hanem a 
társadalmi életben is jelentős szerepet játszik. Mint bor-
kereskedő, az ország határain tul is komoly és a ma-
gyar borexport mérlegére kiható tevékenységet fejt ki. 
Mint magánember pedig felekezeti szempontokat nem 
tekintő jótékonyságáról és közvetlen, nobilis modoráról 
ismert és becsült. 

BÖHM EMIL 
Pécs legnagyobb és legrégibb cégének, az ameri-

kai stílusban megszervezett Alt és Böhm üzletnek volt 
hosszú éveken keresztül beltagja, de puritánsága nem 
tudott megbirkózni a defláció és infláció zűrzavaraival, 
valamint a „jóbarátok önzetlen támogatásával" s ami-
kor a majdnem 70 éves cég teljesen tönkrement, a bu-
dapesti Reisz-áruház pécsi fiókjának vezetését vette át. 
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Fiatalabb korában az újságírói pályán is voltak si-
kerei. A Pécsi Királydijas Dalárdának érdemekben gaz-
dag és agilis tagja. 

PÁLL ÖDÖN 
Igazi üzletember a nagyvonalúság minden jelleg-

zetes sajátosságával. Pécsre telepedése szakmájában egy 
teljesen uj stílust, lüktető elevenséget és valóságos for-
radalmat jelentett. Amerikai tempó van benne, amely 
bölcs számítással és higgadt előrelátással párosult. 
Üzleti elve: a legjobb árut, a legolcsóbban adni, a leg-
kedvezőbb fizetési feltételek mellett. Amikor más üzlet-
ágakban csak tapogatództak, nála már régen rendszer 
volt a részletfizetési kedvezmény, amely egy fillérrel sem 
tette drágábbá versenyen kivül álló készítményeit. Szé-
chenyi-téri ruharaktára mintaképe a modern nagyiizem-
nek, amely — összekötve lévén nagyvárosi szabóüzem-
mel — munkás kezek tömegét foglalkoztatja. De nem 
kizsákmányoló éhbérrel, hanem olyan fizetéssel, amely 
a családos munkás gondtalan és jó megélhetését bizto-
sítja. — Tántoríthatatlan harcos a kereskedelem érdekei-
nek frontján. 

Kivételes egyéni tulajdonságait nem csak az üzleti, 
de társadalmi téren is érvényesiti. Az irodalom és mű-
vészetnek áldozatkész barátja, önzetlen, lelkes munka-
társa minden hazafias és jótékonycélu társadalmi meg-
mozdulásnak és különösen a pécsi frontharcos szövet-
ségben fejt ki eredményekben gazdag tevékenységet. 

FRANKL ADOLF 
A textilszakma koronázatlan királya — Pécsett. 

Két üzletének jövedelme egyáltalán nem áll arányban 
azzal a népszerűséggel, amely a cégtulajdonos urat fő-
képpen közismert jótékonysága következtében övezi — 
plus forgalmiadó. 

Az Adolf nevet Hitlerre való tekintettel „daf kéből" 
viseli, bár első pillanatra látszik, hogy nem hitlerista. 
Csak Adolfista. 
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Valamikor mozgóipari üzemet gyakorolt, vásárról-
vásárra járva: Itt az olcsó Adolf! — Itt az olcsó Jan-
csinál is olcsóbb Dalfi! felkiáltással igyekezett áruira a 
vásárlók figyelmét felhívni. Két üzlete bizonyság arra, 
hogy ez sikerült. Ma már nem invitálja vevőit az üzle-
teibe, csak messziről szemléli, milyen könnyű az üzleti 
siker Magyarországon. Elég, ha az embert Frankinak 
hivják. Szinte sok, ha még Adolfnak is. 

POHLI HENRIK 
A világháborúban az 52-ik gyalogezred köteléké-

ben harcolta át a vérzivataros éveket és az ezred nép-
szerű „Előre" jelszavát követi, mint békés kereskedő is. 
Üzlete ehhez a jelszóhoz mért iramban fejlődött s ma 
formális gyűjtőhelye mindannak, amit az Ínyencek ke-
resnek. Rendkívül törekvő, szorgalmas és ügyes keres-
kedő, aki üzlete állandóan növekedő forgalmát nemcsak 
ezen tulajdonságainak, hanem simulékonyan kedves és 
behizelgően kellemes modorának is köszönheti. Igazi mo-
dern kereskedő, aki számos külföldi piaccal tart fenn 
állandó összeköttetést és aki sem pénzt, sem időt, sem 
fáradságot nem kiméi azért, hogy vevője teljes meg-
elégedését kiérdemelje. 

Számos társadalmi egyesületnek tagja, az 52-esek 
bajtársi egyesületének alelnöke. 

WEISZ TESTVÉREK 
Magyarország egyik legnagyobb exportüzemét ve-

zetik. A céget a jelenlegi két tulajdonos atyja, Weisz 
Mór alapította, harminc évvel ezelőtt. Weisz Testvérek 
(Jenő és József) hozzáértését hangosan igazolja az a 
tény, hogy a Málta szigeteken és Görögországban biz-
tosítottak piacot a magyar marhának. Szállítanak ezen-
kívül Olaszországba és Ausztriába is. A cég 1930, 
1931 és 1932-ben a milanói Nemzetközi Hizóállat Ki-
állításon általános feltűnést keltett anyagával és ezért 
mind a három kiállítás nagydiját nyerte el. Midketten 
kiváló üzletemberek, akik a mai nehéz gazdasági viszo-
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nyok és a nemzetközi helyzet által teremtett elhelyezési 
nehézségek dacára is jelentékeny exportforgalmat bo-
nyolítanak le. 

Mindkét cégtárs jótékonysága közismert. Lelkes 
barátai művészetnek és irodalomnak egyaránt. 

MALIK ISTVÁN 
A város törvényhatóságának tagja, fuvarozási vál-

lalkozó és szénkereskedő. Vállalkozásának vezetésében 
érezni amerikai tapasztalatait. Tervszerűség, megbízha-
tóság, okos előrelátás és határozott vállalkozó szellem 
jellemzik. A város törvényhatósági bizottságába az a lel-
kes és odaadó készség juttatta, amellyel mindenkor vé-
delmezője volt a dolgozó kisemberek érdekeinek. 

Kende Alfréd és Oszkár 
A Kohn Hermann és Kozma Sándor cég tulajdo-

nosai. A cég a vidék egyik legnagyobb textil- és ruha-
üzlete, amely óriási raktárával messze túlhaladja a ki-
terjedt pécsi vevőkör szükségletét. Ezért az utazók és 
ügynökök valóságos serege igyekszik a cég áruit 
Magyarország legkülönbözőbb vidékein elhelyezni. A 
cég sok évtizedes fennállása alatt messzemenően igazol-
ta a hozzá fűzött várakozásokat, ugy a közönség, mint 
a tulajdonosok részéről. 

KAPITÁNY FERENC 
A „Mi Boltunk" népszerű tulajdonosa. Szolid, 

lelkiismeretes, figyelmes és kulturált kereskedő, aki 
hosszú évek SZÍVÓS munkájával megérdemelten tudta 
széles néprétegek érdeklődését az üzlete felé fordítani. 
Áruinak kiválósága, megbízhatósága és olcsósága egye-
nes arányban áll az üzlet példátlan népszerűségével és 
ma valóban nagy tömegek mondhatják Kapitány Ferenc 
üzletéről: ez a mi boltunk. 
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BRUCKER BÉLA 
A hóditó férfi és női elegáncia valamikor az ő 

üzletéből indult ki Pécsett és ez a népszerűség ma 
sem fogyatkozott meg, igazolva, hogy Brucker Béla 
valóban modern, megbízható és ügyes kereskedő. Üz-
leti világon tul őszintén érdekli minden társadalmi ese-
mény. Különösen a sportnak lelkes barátja és mecéná-
sa. Agilis és nagyrabecsült tagja a pécsi frontharcos 
szövetségnek is. 

RICHTER JÓZSEF 
A pécsi villamosság- és rádióiparban egyedül álló 

nagy üzemet teremtett és azt még sport és vadász fel-
szerelési cikekkkel is kibővítette. Széles látókörű, vas-
szorgalmu és minden tekintetben nagyvonalú kereskedő. 
Fáradhatatlan agilitással bekapcsolódott több virágzó 
pécsi ipari vállalatba. így a többek között főrészvénye-
se a „Haladás"-nyomdának is, amely egyike Pécs leg-
keresetebb nyomda-üzemének. 

BRAUN GÉZA 
Pécs egyik legnépszerűbb és legismertebb férfi-

ruha kereskedője. Kiterjedt üzletkörét árui jóságával és 
olcsóságával szerezte meg. Őszinte érdeklődés él benne 
minden művészi és irodalmi megmozdulás iránt. így 
kötött bizonyos mértékig művészházasságot is. 

Felesége Hegyi Olga rendkívül tehetséges költőnő, 
akinek mélyen átérzett és szubtilis finomságú versei 
mindig eseményei voltak Pécs irodalmi életének. 

LÉGRÁDY FERENC 
Az ismeretlenség homályából, részben a szerb 

megszállás zavaros és ellenőrizhetetlen eseménye, rész-
ben a Pécs-Baranyai „Hangya" termelő értékesítő és 
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fogyasztási szövetkezet, részben a Pécsi Hirek cim alatt 
megjelent időszaki nyomdatermék emelte ki. Ezt a ki-
emelést fiatalos ambícióval és számos távszónoklattal 
igyekezett politikai karrierré csinosítani. — Voltak idők, 
amikor kormánybiztosi, később képviselői, majd szer-
kesztői ambíciói voltak. Sajnos, egyik sem sikerült. A 
megszállás alól felszabadult a város, politikai pártját 
elfújta az idők szele, a Pécsi Hirek pedig jobblétre 
szenderült. így esett Légrády Ferenc három szék között 
a pult mögé. Oda való. 

KÖRÖSI ÉS NAGY 
A pécsi textilszakma egyik legnagyobb üzemét 

vezetik páratlan rátermettséggel. — Ugy Körösi Miksa, 
mint Nagy Dezső elismert kitűnőségei a pécsi kereske-
dővilágnak. Hozzáértésüket az üzlet óriási forgalma és 
népszerűsége egyaránt igazolja. Áruraktáruk állandóan 
a legutolsó divat újdonságaiból rekrutálódik s bár a 
legkényesebb igényeket is kielégítik, áraiban szorosan a 
mai nehéz gazdasági viszonyokhoz igazodik. Mindket-
ten a modern, körültekintő és nagyvonalú kereskedő 
tipikus megszemélyesitői. 

BÁLINT ISTVÁN 
A pécsi fejlett órás- és ékszerésziparnak reprezen-

tánsa. Kulturáltságát, világvárosiasságát, modernségét és 
kényes ízlését halmozásig gazdag raktárának minden 
egyes tárgya bizonyítja. Szeretetreméltó modora, humá-
nus gondolkodása fejlesztette Pécs egyik díszévé üzle-
tét, amely minden időkben a vásárló közönség igényeit 
a legteljesebb mértékben kielégítette. — Szerencse? — 
Akarat, erő és megbízhatóság. 

HOFFMANN MIKSA 
A szolid kereskedő tipusa. A fát és szenet nem 

konjunktura, hanem közszükségleti cikknek tekinti, amely-
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nek kihelyezésénél szükségszerűen megelégszik a leg-
minimálisabb haszonnal. Üzletét minden körülmények 
között a szolidság biztos bázisára helyezi és nem hang-
zatos elv, hanem gyakorlatban is megvalósított célkitű-
zés, a „kevesebb haszon" keresése. 

ENGEL MIKLÓS 
Régi közbecsülésben álló kereskedő-dinasztia le-

származottja. Fiatal, komoly, intelligens és törekvő üzlet-
ember, akire Pécs fejlett kereskedelmi életében még 
jelentékeny szerep vár. Kötött-szövött és rövidáru üzle-
tének vevőköre az üzlet rövid fenállása dacára is ál-
landóan nő és mindinkább fokozódó sikerek mellett 
gondoskodik a vevő igényeinek kielégítéséről. Dus rak-
tára : a divat szenzációi. Az üzlet csak a legjobb minő-
ségű árut tartja raktáron, az ár kalkulációjánál mégis 
tekintettel van a leromlott pénzügyi viszonyokra és a 
vásárló fizetőképességére. Olcsó és jó á ru : ez az üz-
let népszerűségének titka. 

BERÉNY IMRE 
Ruhanagyiparos. Kisbéres. Éhbéres. Született Kis-

béren. Vagyonát ugyanezen szerezte. Maximálisan hét-
nyolc fillér órabért fizet, de ebből levonja a két fillér 
forgalmi és az egy fillér vigalmiadót. Ő találta ki a „nagy 
forgalom, kevés haszon" jeligét. — Alkalmazottaira 
nézve. Vagyona számokban százezrekből és számozott 
bérházakból áll. A házbér és a munkabér között tün-
tető differencia van. A házbér nagy, a munkabér kicsi. 
Életének legkiemelkedőbb eseménye, az a hősi elhatáro-
zása volt, amellyel kiemelkedett a zsidó hitközségből 
— 500 P hitközségi adó miatt. 

KAMILLI KÁROLY 
Nem gyáros, nem iparos, nem is kereskedő, de 

mint a DGT széneladási osztályának felügyelője, mind-
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ezen társadalmi rétegekkel szorosabb és állandó össze-
köttetésben áll. A megszállás szomorú emlékezetű nap-
jaiban került Pécsre, ahol szeretetreméltóan kedves, fi-
gyelmes és mindig uri modorával csakhamar a tiszte-
lők nagy számát sikerült a maga számára biztosítani. 
Népszerűsége a legszélesebb társadalmi körökre terjed 
ki és azt növeli még az a körülmény is, hogy egyike 
a legkitűnőbb pécsi vívóknak és urlovasoknak. Nyugal-
mazott őrnagy. A világháború alatt számos hadikitün-
tetést szerzett. 

* * * 

DECLEVA ENDRE 
ny. honvédszázados, az OFB. által engedélyezett in-
gatlanforgalmi iroda tulajdonosa. Ö volt az, aki a mo-
der üzletember nagyvonalúságával tekintélyt és megbe-
csülést szerzett ennek a sokáig lenézett foglalkozási 
ágnak. Éveken keresztül versenytárs nélkül állott és ezt 
a kedvező helyzetét kizárólag rátermettségének, vállal-
kozó kedvének és abszolút megbízhatóságának köszön-
hette. — Az ingatlanközvetítés terén valóságos iskolát 
teremtett. 

SCHÖN TIVADAR 
Nagyjövőjü kereskedői pályáját felcserélte ingat-

lanok közvetítésével. Higany mozgékonyságú, felfoko-
zottan agilis, példátlanul szorgalmú és ötletes üzletember. 
Munkájának eredménye: az OFB által engedélyezett 
ingatlanforgalmi irodája egyike a legkeresettebbeknek 
Pécsett. Szolidsága és abszolút megbízhatósága köz-
ismert, mert csakis a tisztességes üzletek barátja. Nevét 
és irodáját nem a hangzatos, eget-földet és minden egye-
beket igréő, frázisokkal teletömött hirdetési kampány 
tette közismertté, hanem maradéktalan tisztessége és 
becsületessége. A gazdasági relációk alapos ismeretével 
szerzett kivételes súlyt és ez juttatta abba a helyzetbe, 
hogy a hozzá fordulók a tanácsát mindig a legkompe-
tensebbek közé számítják és ez is a titka annak, hogy 
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irodája a mai abnormálisan nehéz értékesítési viszonyok 
dacára is. állandó fejlődést mutat. Formális találkozó-
helye a város és a vidék ingatlant eladó és vásárló 
közönségének. Nagy elfoglaltsága és üzleti gondjai kö-
zepette sem feledkezik meg a közérdekről. Késhegyig 
menő harcot folytat az ingatlanközvetítés világának dú-
vadjai, a beugrató zugügynökök ellen. Eredményesen. 

OLLÉ MIHÁLY 
Báttaszék nyugalmazott jegyzője, egyelőre még ak-

tív ingatlan ügynök. Sajátsága az a hajszálfinoman 
érzékenység, amellyel egyes üzletkötéseknél elkerülni 
tudja az útjába álló akadályokat és azokkal esetleg 
összefüggésben levő perrendszerü intézkedéseket. Sok 
zsiros üzlete ismeretes. Még több nem. Egyik úgyne-
vezett jobb üzletét a m. kir. rendőrség pécsi kapitány-
sága közvetítette kir. ügyészség felé, de az ügyet még 
ezideig bíróilag nem perfektuálták. 

* * * 

SUGÁR MIKLÓS 
Népszerű volt mint bankember, mint kávéháztu-

lajdonos s most népszerű, mint a Duna ált. biztosító 
pécsi főügynökségének főnöke. Nagy műveltségű, igazi 
európéer, aki megvesztegetően kedves modorával és 
derűs bohémiával szerzett a maga számára rengeteg 
barátot és ismerőst. A város népszerű „Miklósa" ő, aki 
soha senki hozzáfordulót el nem utasított, akár taná-
csért, akár kisebb-nagyobb kölcsönért, akár más szí-
vességért kereste fel őt. Az adott kölcsönök nagy részét 
csak kifelé tekinti kölcsönnek. Magában rendszerint — 
adománynak „könyveli" el. Jószívűsége megérdemelten 
egyenes arányban áll az őt övező közbecsüléssel. Bo-
hémsága mellett is kiváló üzletember, aki hatalmas 
szervező-képességgel vezette be és tette népszerűvé a 
Duna ált. biztositót. 
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MAKKAY MIKLÓS 
Az Első Hazai Biztosító Rt. pécsi főügynökségének 

főnöke, a bocskoros oláhok által megszállott Erdélyből 
menekült Pécsre, ahol hatalmas munkabírásával és lel-
kes ügyszeretetével csakhamar vezető pozícióba küzdötte 
fel magát. A biztosító szakma egyik legalaposabb is-
merője, intézete az utóbbi években elért sikerei legna-
gyobb részét neki köszönheti. Élénk társadalmi tevékeny-
séget fejt ki, főtitkára az Erdélyi Otthonnak. 

* * 
* 

Dr. SASI NAGY IMRE 
magyar kir. bányahatósági főtanácsos, a pécsi bánya-
kapitányság vezetője. Fontos és nagy felelősséggel járó 
vezető pozícióját páratlan körültekintéssel és finom ta-
pintattal tölti be. Hivatalos ténykedéseinél, ha szükség 
mutatkozik, könyörtelen erélyességgel lép fel, egyébként 
jó szívű, a bányamunkások nehéz helyzetét megértő és 
azon tőle telhetőleg segitő ember. 

RÓZSAHEGYI GYULA 
m. kir. műszaki főtanácsos, a pécsi államépitészeti hi-
vatal főnöke. Pécsett mindössze öt éve él, de ez idő 
alatt is szinte egybeforrt a város társadalmi életével. — 
Mint az államépitészeti hivatal főnöke nagy fontosságú 
állást tölt be és nem a mi feladatunk annak megállapí-
tása, hogy kitűnően. 

WOLFRAM EDE 
postaigazgató, régi, érdemes tagja a pécsi köztisztviselői 
karnak. Kiváló, pontos és lelkiismeretes hivatalnok, aki 
vezető állásában sem felejti el sohasem azt, hogy nem 
a közönség van a tisztviselőért, hanem a tisztviselő a 
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közönségért. Emellett privátéletében is figyelmes, elő-
kelő gondolkodású ur, aki kiveszi részét a társadalmi 
és jótékonysági megmozdulásokban. 

BRENNER KÁLMÁN 
vármegyei számvevőségi főtanácsos, hivatalfőnök, aki 
az alája rendelt hivatalnokokkal szemben igazságos, 
szigorú, de jószivü főnök. Mint hivatalnok csak egyet 
ismer: a kötelességet. Mint ember: a megértést. A pé-
csi előkelő társaság szimpatikus, a feltűnő szereplést 
elkerülő tagja. 

VITÉZ KISS LAJOS 
az állami vegykisérleti állomás vezetője. Nagy tudásu 
vegyészmérnök, lelkiismeretesen pontos hivatalnok, aki 
a tudás alaposságával és a hivatás rajongásával tölti 
be a komoly és felelősségteljes ügykörét. Minden kül-
ső hivalkodást kerülve, csak munkájának él és a kötelesség-
teljesítés példaadásában leli minden örömét. Munkás-
ságával már eddig is mérhetetlen szolgálatokat tett a 
környék modern mezőgazdálkodásának. 

JÁRÁNYI JÁNOS 
nyug. városi h. tanácsnok. Régi pécsi iparos családból 
származik, aki pályáját a város szolgálatában kezdte 
meg. Ez a pályafutása szép karrierre engedett követ-
keztetni, mindaddig, mig egy ellene indított hajsza 
következtében, 1925-ben, idő előtt nyugalomba vonult. 

NAGY GYULA 
ny. községi főjegyző, a megyei jegyzői kar nesztora. — 
84 esztendős, joviális ur, aki aktív szolgálata alatt 
Dárda község vezető főjegyzője volt. A régi legendás 
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hirti falusi nótáriusok sorába tartozott, aki pályája sze-
retetét és kötelességeit még atyjától, néhai Nagy Ignác 
jegyzőtől tanulta meg. 

KATTAUER JENŐ 
a pécsi állomás postahivatalának vezetője, akit a közön-
ség a vele való hivatalos érintkezés során megtanult 
becsülni és szeretni. A vasútállomás postahivatalának nagy 
forgalmát körültekintő figyelmességgel és fáradhatatlan 
kötelességteljesitéssel vezeti és ellenőrzi. 

KÁLMÁNDY PAP JÓZSEF 
egyike a megye legidősebb nyug. körjegyzőinek, aki 
harminc éven át volt vezető jegyzője Pellérd községnek 
és működése alatt hatalmas lépésekkel vitte előre köz-
sége fejlődését. Nyugalomba vonulása után Pécsett te-
lepedett le és azóta csak családjának él. 

* * 
* 

SZRAPKÓ FLÓRIÁN 
a pécsi Irgalmas-rendház perjelje, nem régen jött Pécs-
re, de ezen rövid idő alatt is legendás hire kelt azok 
között, akik kéréssél bekopogtak hozzá. Ideális pap, 
aki nemcsak a szószéken prédikálja a megértést és 
szeretetet, hanem annak jegyében cselekszik is. A pécsi 
Ínségesek valóságos atyai jótevőt nyertek személyében. 

* * 

Dr. VASVÁRY FERENC 
a pécsi Erzsébet Tudományegyetem közgazdaságtani 
tanszékének nyilv. r. tanára. Nem tartozik azon profesz-
szoraink sorába, akik idegenből szakadtak hozzánk. 
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Régi pécsi családból származik és egész élete és annak 
munkássága a pécsi közélet előtt zajlott le. Országos 
hirü, kiváló tudós, mint magánember pedig szerény, 
egyszerű, magára és a hiúságra semmit nem adó em-
ber. A nagy Vasváry vagyon birtokában is puritán 
egyszerűségű életet él, de ha jótékonykodásról van szó, 
tudja mivel tartozik vagyonának. 

özv. P. Futima Sarolta 
a városi leánypolgári iskola igazgatónője, régi, érdemes 
tagja a pécsi pedagógusoknak. Kiváló tanerő, a veze-
tése alatt álló iskola működése alatt országos hirre tett 
szert. Pécs kulturális fejlődésének történetében arany-
betűkkel van beirva neve. Mint asszony, halk szavú, 
finom, jóságos. 

DR. GEDEON MÁTYÁS 
a pécsi városi polgári fiúiskola igazgatója, akinek egész 
tanári működése a most igazgatása alatt álló intézettel 
forrt össze. Kitűnő hirü pedagógus, akit országosan el-
ismernek és több tanári egyesület vezető tagjai so-
rába választott. Hangadó és tevékeny vezető tagja több 
pécsi társadalmi egyesületnek is. 

MOJISOVITS MARGIT 
a református leánynevelő intézet és polgári leányiskola 
igazgatónője, aki e legfiatalabb pécsi középiskola élet-
rehozásában is tevékeny részt vett. Az ő kezdeménye-
zésének és agitációjának eredménye, hogv az iskolát 
Siklósról Pécsre telepitették. Kiváló pedagógus, akinek 
különösen irodalomtörténeti téren van jó neve. 

* * 
* 

Pécs századok óta zeneváros. Ezt a jellegét ma 
is kiváló zenészek és énekesek őrzik. Vannak országos, 
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sőt európai viszonylatban is népszerű művészei és van-
nak olyan művészei is, akik önmaguknak ajándékozták 
az európai hírnevet. Az alábbi sorok célja, hogy a nép-
szerűek és kevésbbé népszerűek valóságos értékét meg-
állapítsa : 

JAKSCH EDE 
orgonaművész. Művész a szó legnemesebb és legigazabb 
értelmében. A pécsi székesegyház hires orgonistája, 
minden szereplése Pécs zenei életének egy-egy esemé-
nye. Csak a zenében és a zenének él. Lelkében nagy 
zeneköltők legtisztább hagyományait őrzi. Valóban ihle-
tett művész, aki képességeihez és művészetéhez méltó 
helyet kapott a világhírű pécsi dóm orgonája mellett. 

KÜRSCHNER EMÁNUEL 
A városi zeneiskolában ő oktatja az érdekszféra 

zenéjét, amihez mint igazgató eleven illusztrációként 
szolgál. Kivételes tehetségét Szent Dávidtól örökölte és 
a rossz nyelvek szerint Paganinire hagyná, aki szerinte 
ligeti kintornás volt. Zenemüvei közismertek és feltűnő 
tulajdonságuk, hogy a polgármesterről mollban, a többi 
hegedűsről dúrban vannak irva. Kora 50 és 60, fele-
kezete pedig az izr. és a ref. között ingadozik. Harminc 
éve vezeti a városi zeneiskolát. Igazgatói gondosságának 
köszönhető, hogy ennyi idő alatt az intézetben semmi 
sem veszett el. A tehetségeken kivül. — Ez azért van, 
mert az összes zárak violinkulcsra járnak. A pécsi ze-
nevilágban páratlanul szimpatikus egyéniség olyankor, 
amikor a felesége Amerikában énekel. Régebben Zene-
manónak nevezték. Tevékeny és eredményekben gazdag 
zeneigazgatói működése után egyszerűen csak Manónak. 

Felesége: 

KALLIVODA OLGA 
A rádió nemzetközi csalogánya, minden idők leg-

nagyobb énekművésznője — saját állítása szerint. Aini-
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óta Galli Curci egyszer hallotta, azóta spenótot árul 
Baltimoreban. Sajnos, Galli Curci. Egyszerre tart fenn 
ének és reklámiskolát. Énekiskolájába Jeritza, reklámis-
kolájába Ford jár. Ford énekelni tanul tőle, Jeritza pe-
dig autót eladni. Az egész világon már mindenütt hal-
lották brilliánsan gyönyörű hangját. Csak Pécsett nem. 

PETROVITS ISTVÁN 
orgonaművész és zeneszerző, egyik legértékesebb és 
zeneileg legfontosabb egyénisége a város százados tra-
díciókat hordó zenei életének. Miséit az ország majd 
minden templomában orgonálják. Ihletett, gazdag fantá-
ziájú, valóban vérbeli muzsikus, akinek elért eddigi si-
kerei számára a legbiztatóbb jövőt jósolják. 

Életének és művészetének méltó társa felesége: 

LUDVIG VILMA 
akit már Pécs valamennyi pódiumán ünnepelt a város 
közönsége. — Csodálatosan csengő, szines és erőteljes 
mezzoszopránja a budapesti operaszinpadok után, a 
pécsi színpadon hódította meg a pécsi zenekedvelő 
közönséget. Színpadi karrierjét házassága akasztotta 
meg, amely egy hozzá minden tekintetben méltó mű-
vészemberhez, Petrovics Istvánhoz kötötte életét. Ez a há-
zasság is olyan, mint a legszebb zene: csupa harmónia. 

Dr. Gáspárné Slezák Guszti 

A jótékonycélu hangversenyek mindig lelkesen 
ünnepelt énekesnője. — Tisztán zengő hang, tökéle-
tesen fejlett énekkultura és közvetlen előadói készség: 
ezek nagy sikereinek titkai. Művészcsaládból szárma-
zik. A világhírű Slezák család leszármazottja, akit el-
vcnultságából csak a humanista cél szólíthat a hang-
verseny dobogójára. 
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WEIGELE OSZKÁR 
A honvédzenekar szimpatikus karmestere, az egye-

sitett pécsi dalárdák diszkarnagya. Néhány éves pécsi 
tartózkodása alatt elévülhetetlen szolgálatokat tett Pécs 
zenekultúrájának. Rendkívül megnyerő, rokonszenves 
egyéniség. Olyan mint egy behízelgő eleven melódia. 
Ahol megjelenik, derű, mosolygás és szeretet fogadja 
őt. Cvikkere mögül mindig kicsillog a biztatás : fiaim, 
csak énekeljetek. 

Dr. Decleváné Hamerli Ili 
A fiatal énekművész generáció legnagyobb és leg-

biztatóbb Ígérete. Legutóbbi szereplését már fővárosi 
zeneérdekeltségek kisérték megérdemelt figyelemmel. — 
Zengő hangjának csodálatos melege és bravúros ének-
technikája mellett rutinos jatékkészség voltak minden 
szereplése után a legteljesebb és legforróbb siker biz-
tositéka. Akik első pécsi fellépése alkalmával a legszebb 
jövőt jósolták neki, nem csalódtak. — Egyre biztosabb 
kontúrokban bontakozik ki a fiatal énekesnő magasba 
törő pályája. 

* * 
* 

FELLNER LÁSZLÓ 
Sok pécsi aranyifjúnál pótolja a hiányzó gyermek-

szobát. Tánc- és illemtanár. A tánc terén kétségkívül 
nagyobb eredményei vannak, mint illemtanárnak. A 
pécsi ficsurok nagy része ugyanis táncolni megtanult 
nála, de nagy részük továbbra is illetlen maradt. Ez 
azonban nem a kedves Fellner Laci hibája. 

* * 
* 

A nagyhanguak közé tartoznak a pécsi usjágirók 
is. Nevezetesen, kevésbbé nevezetesen és álnevezetesen: 
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< LENKEI LAJ.D5 
A pécsi sajtó történetének élő tanuja. Három 

• újságíró generációt nevelt fel, hosszú évtizedek alatt. 
Ma, élete alkonyán büszkén tekinthet vissza szerkesztői 
munkájának sikerekben gazdag eredményeire. 

LINDER ERNŐ 
A minden irányban való érzékeny óvatosság való-

ságos virtuóza, aki mindenféle pártpolitikai állásfogla-
lástól őszintén — irtuóz. 

ÍJDR. KRASZNAY MIKLÓS 
A napisajtóban a belterjes szőlőgazdálkodás érde-

keinek lelkes védelmezője. Szerkesztői szereplése olyan, 
miíit a tavaszi kabát. Átmeneti jellegű. 

SZABÓ GÉZA 
Újságírói népszerűsége főképpen az elemi iskótai 

tankötelesek között bir tárgyi alappal. Ezeknek közis-
mert „Géza bácsi"-ja. Tettyei népünnepélyei a száza-
dok múlásával sokat vesztettek vonzóerejükből. 

SÁSDI SÁNDOR 
író és újságíró, akit csak a mostoha viszonyok 

szegeztek egy tintafoltos szerkesztőségi asztalhoz. írói 
karrierje befejezett. Újságírói karrierjétől maga fél a 
legjobban. 

CSÁSZÁR GÉZA 
A legszínesebb tollú pécsi újságíró. Színei néha 

pirosak, néha fehérek/Fanatikusan szereti az igazságot. 
Főkép a borban. 
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GÖBEL KÁROLY' 
Legfiatalabb pécsi újságíró. Jó tolla mellett egyet-

len hibája, hogy szeretne még ennél is fiatalabb lenni, 
és felruházni a mezők liliomait. A haját festi. Fehérre. 

KOCSIS BÉLA 
Az 1905. évi XII. t.-c. 25-ik §-ban született, az eny-

hítő szakasz alkalmazásával. Jogerősen újságírói pályára 
van itélve. Törvényszéki tudósító. 

KEMÉNY JÓZSEF 
Amióta mint városházi tudósító morganatikus há-

zasságot kötött a közérdekkel, a pótadó állandóan nö-
vekedik. Üres esti óráiban színikritikus, amatőr alapon. 
Egyébként nagy macskabarát. 

DÉRI GYULA 
Sporthirlapiró és illatszakértő. Az „Otkolony" c. 

regénye oLy sikert aratott, hogy az Illatszerészek Orsz. 
Egyesülete kültagnak választotta. Hiu ember. Éveken át 
a nagy nyilvánosság előtt nézett a „Tükör"-be. 

DR. STENTZER EMIL 
Vizsgázott marathoni futó, gerely-suly-diszkosz és 

kalapácsdobó bajnok. Az a hír, hogy újságírói pályára 
lépett, annak idején nagy sport vert fel. 

SERÉNYI EDE 
Törvényszéki tudósító, aki legszívesebben banket-

ten ül; Ha a díszvacsora csak öt fogásos, azonnal fel-
folyamodást jelent be — a kúriához. Lehetőleg egy 
vendégszerető vidéki kúriához. 
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BATTYÁN BÉLA 
Vihar szakértő és tornádó referens. A Daily Mail 

pécsi szerkesztője és a Völkischer Beobachter tisztelet-
beli dunántuli tudósítója. Az előszobázásnak elvi ellen-
sége, gyakorlatilag: rekorder. Ennek a rokkantja. 

FÖLDES BÉLA 
Az „Uj Nemzedék" repülő riportere. Fürgetollu 

újságíró. Mindenkit és mindent megelőz. — Sokszor az 
eseményeket is. Ujságiróskodása mellett verseket ir, de 
riportjaiban több a költői fantázia. 

KALOTAI LÁSZLÓ 
A „Függetlenség" pécsi tudósítója. Azóta meg-

győződéses és önzetlen kormánypárti. Mint újságíró, zse-
niális — karmester. 

LANTOS JÓZSEF 
Énjében az újságíró és a költő küzd egymással. 

Eddig egyiknek sem sikerült fölébe kerülni a másik-
nak. Lantosra vár a szerep, hogy elnyomja mindkettőt. 

ZSADÁNYI O S Z K Á R ÍRJA: 

KEPES TIBOR 

ősnyomozó tehetség, akinek csak azt nem sike-
rült kinyomoznia, hogyan került az újságíráshoz. Mire 
kinyomozza, már későn lesz. 
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K E R E S TIBOR ÍRJA: 

ZSADÁNYI OSZKÁR 
A pécsi újságírói karban ő az erismert Adonis. 

Szimpatikus. Bájos. Ez csöpög is róla. Született riport-
lap-szerkesztő. A purifikálással járó kockázatot még rá-
fizetéssel is vállalja. Ujabban már nem is kockázattal, 
hanem ráfizetéssel jár. Ahelyett hogy bottal járna. 

* * 
* 

Harkányfürdő földrajzilag nem tartozik Pécshez, 
de vezetősége szivvel-lélekkel összeforrt városunkkal, 
amelynek életében mindig nagy szerepet játszott néhai 

| ANTAL JENŐ | 

Harkányfürdő ujjávarázsolója, a meleg szivü, bohém-
lelkü, talpig ur. Szegény Antal Jenő, minden tettével a 
köz érdekét szolgálta. Amit az elhanyagolt kis vidéki 
fürdő érdekében cselekedett, az több volt, mint egy 
számitó üzletember spekulációja, abban volt valami a 
művészlelkű mecénás fantáziájából. Most, hogy elment 
tőlünk, érezzük csak, mit jelentett nekünk, pécsieknek 
Antal Jenő, akinek szellemében dolgozik tovább fia, 

ANTAL GYÖRGY 
a gyógyfürdő egyik igazgatója, aki a modern, képzett, 
európai látókörrel rendelkező, nagyvonalú üzletember 
tipusa. A fiatal Antal György alapos ismerője szakmá-
jának, amit érettségije után külföldi szállodákban sajá-
tított el. Antal György ugyanis nem szégyenlette a mun-
kát és kitanulta a pincéri szakmát, amely után szállodai, 
éttermi- és kávéházmesteri vizsgát tett. Antal Jenőnek 
még méltó utóda veje, 
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BREYER IMRE 
igazgató; akineki elegáns niegjelenéee' és.,biztos..fellépé-
se rögtön elárulja az egykori katonatisztet. Breyer Imre 
ugyanis» a . volt . cs . . és kin hadsereg aktív főhadnagya 
volt, aki uniformisa, levetése után a. polgári élet front-
ján: is nagyszerűen, megáll ja a. helyét. Az ő fáradhatat-
lan munkásságának és kitartásának: köszönhető, hogy 
Harkányfürdő < az utóbbi években — világfürdői nivóra 
emelkedett. 

Az Antal-család legqjabb tagja a szimpatikus 

DR, HEGEDŰS KAROLY 
a fürdő főorvosa, akinek kiváló orvosi hire nagyban emeli 
a gyógyfürdő látogatottságát. Dr. Hegedűs Károly főor-
vos ugyanis a Sz t János kórház urológiai sebészeti, a 
Szt. Rókus belgyógyászati és a .péCsi Erzsébet egyetem 
nőgyógyászati klinikáján évekén át működött és külö-
nösen, mint nőgyógyász operateurnek van jóésengésü 
neve mindenfelé. 

A „Pécsi családfák" meg/rását ezzel befejeztük. 
Kis. ripprtkönjivünkneki. tudjiíL sok hiánya — és sok 
hibája>.va& 

Szolgáljon mentségünkül; hogy nem akartunk tör-
ténelmet irni. Könyvünkkel csupán égy célunk volt, — 
őszinte tükröt tárni a .pécsi közélet szereplői elé. 

Ha ez :sik£rült;t akkor elértük.;céftmkafc 

Pécs, 1933. november. 

A S Z E R Z Ő K É 
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