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Közigazgatási reform.
Pécs, 1908. március 6.

Rossz a közigazgatás Magyarorsza 
Cou p ezért reformálni kell : ez olyan ál
talánosan elfogadott tétel, a melyre nézve 
nincsen véleménykülönbség széles e ha
zában. L^gfölebb azok lőnek túl a célou, 
a kik minden közigazgatási tisztviselőben 
ei/y-egy Sobri Jóskát, vagy zsarnok kény- 
urat látnak ; de ezek a túlzók rendszerint 
a kormánypártból kerülnek ki, a kik 
etryes esetekből kiindulva szeretnek álta 
lánositani, hogy igy hangulatot kelthes
senek kedvenc eszméjük, az államosítás 
mellett. Mert a központi hatalom dédel
getői minden közigazgatási bajnak és 
visszaélésnek a kutforrasát az öi kormány 
Zhtban látják.

Mintha még volna önkormányzat 
Migyarországon Î ‘Bizony Ákos a belügyi 
költségvetés tárgyalásánál tegnap igen 
helyesen mutatott rá arra a körülményre, 
hogy nálunk nincsen sem községi önkor 
mányzat, mert minden ki> községi ügyben 
mint utolsó fórum a minisztérium dönt. 
sem törvényhatósági öukormányzat, mert 
h törvényhatóságok teljesen a kormány 
gyámkodá-a a’att állanak. Egyedül a tör
vényhatósági tisztviselők választása voina 
tehát az a métely, a mely közigazgatá
sunkat annyira megfer.őzteti, hogy ná
lunk a jog, törvény es igazság megváló 
sitásaról a kinevezési rendszer behozatala 
nélkül beszélni sem lehet?

Hisz tudjuk, látjuk mindnyájan, ho 
gyan történuek ezek a választások. Tiszt
viselővé csak azt. lehet megválasztani, a 
kit a kormány teljhatalmú képviselője, a 
főispán akar. mert a kijelölésnél övé a 
döntő befolyás. A megválasztott tisztvi
selő sorsát is egyedül a kormány tartja a 
kezében, mert főispánjai utján tetszés 
szerint felfüggesztheti akar valamennyit s 
mint legfőbb fegyelmi bíró azt c.-apnatja 
el, a melyiket épen elcsapni akar. És a 
kormánynak akkora befolyása mellett az 
úgynevezett, önkormányzati közigazgatásra, 
a melynél 1 agyobb befolyás alig képzel
hető még kinevezési rendszer mellett 
sem, a közigazgatás mégis rossz, páríos- 
kodó, korrupt.

Kézzelfogható bizonysága ez annak, 
hogy a baj kutforrasa nein a választás
ban van ; hisz a választottakra való nagy 
befolyás mellett a kormány a tórvényha 
tósági tisztviselők igen nagy részét —  
közvetve főispánjai áltál — már most 
is az önkormányzattól teljesen függetle
nül kinevezi s a köztapasztalat mégis 
azt igazolja, hogy ezeket i  kinevezés egy

cseppet sem teszi jobbakká, mint a töb
bit a választás.

Igen helyesen mutatta ki Bizony 
Ákos tegnapi beszédében annak a frázis
nak üres voltát is, a melyiyel a kormány
párton az államosítást igazolni próbálják, 
hogy t. i. az szükséges a magyar nemzeti 
állam kiépítésé végett, mert a törvény- 
hatósági választásoknál a nemzetiségi szem
pontok érvényesülnek. Ennek ellenében 
joggal utalhatott arra Bizony Ákos, hogy 
sohase hallott, olyasmit mintha a vár
megye által választott tisztviselők a 
nemzet rovására cselekedtek volna s nem
zetiségi agitátorok kezére játszottak volna. 
A nemzetiségek túlnyomó részé ma is 
még nagyobb bizalommal viseltetik régi 
vezetői iránt s inkább hallgat azokra, 
mint a nemzetiségi agitátorokra.

Hogy nemzetiségi vidékeken válasz
tatnak olyan közigazgatási tisztviselők a 
kik az ottani nemzetiségekhez tartoznak, 
ez nem fog megváltozni és helyes poli
tika mellett nem is változhatik meg az 
államosítás után sem. Mert ha a törvény
hozás elvül kimondotta, hogy a birósagi 
kine\ezé'«ekuél tekintettel kell lenni az 
illető vidékek nemzetiségére, akkor ezt 

; az elvet szem előtt téveszteni nem lehet 
kinevezés esetén a közigazgatási hivatalok 
betöltésénél sem ; még kevésbé, mint a 
bíróságoknál, mert a közigazgatási tiszt
viselő még szorosabb kapcsolatban, még 
sűrűbb érintkezésben áll a neppel, mint 
a biró s igy tôle uemcsak a nép nyelvé 

! nek, de sajátos viszonyainak, egyeni föl
fogásának és szokásainak is alapos isme- 
rétét kell megkövetelni ; ebben az isme
retben pedig mindig előnye lesz annak, 
a ki maga is abból a nemzetiségből való. 
És ennek alkalmazasa nem baj. csak hive 
legyen a magyar állameszmének, ezt pe 
dig a választott tisztviselőtől sem lehet 
eltagadni.

Súlyos argumentumnak találják az 
áliamositók nézetűk támogatására azt is, 
hogy önkormányzat mellett nem vallalkoz 
iiak közigazgatasi állásokra rátermett erők, 
mert az előmenetelük nincsen úgy bizto
sítva, mint lenne a kinevezés esetén, mely 
országos státust teremt s igy abban köny 
nyebb is előre menni, mint egy-egy tör
vényhatóság szűk keretében.

Nos hát mi sem hisszük, hogy az 
allan.hivatalok azért bírnának olyan vonz 
erővel, mert azokban szabadon lehet ván
dorolni az ország egyik végéről a má 
síkra. Sót ellenkezőleg az képezi egyik 
leginkább rettegett remét az allami ti-̂ zt 
viselőknek, hogy soha sem biztosak a fe
lől, melyik pillanatban szakítja ki őket

az áthelyezés abból a megszokott ismerős 
körből, a melyben gyökeret vertek s a 
melyhez rokoni kötelékek, vagyoni vi
szonyaik s egyéb társadalmi összekötte
tések ezernyi szálakkal fűzik őket.

Előmenetelnek a választott tisztvi
selők sincsenek híján ; sokszor még ked
vezőbbek az előmenetel kilatás&i, mint a 
kinevezetteknél, mert hi«z azok a törvény- 
hatósági bizottságok sem állanak vadem
berekből, a kikre a választás bízva van, 
tudják tehát méltányolni s méltányolják 
is & szolgálati erdemeket.

Az meg pláne üres szóbeszéd, hogy 
az önkormányzati közigazgatásban & valódi 
érdem és tehetség nem érvényesülhet a 
klikkek uralma matt s ezen a bajon 
csak a kinevezés segíthet. Az állami 
tisztviselők eleget beszélhetnek róla, 
hogy a kinevezési rendszer mennyire se
gíti elő az érdemesek és tehetségesek ér
vényesülését. A közigazgatásban pedig 
államosítás esetén a központi kormányzat 
ős hibájához, az iiletékte en protekcióhoz 
társulni fog a törvényhatósági klikkek be
folyása is. Mert ue higyje senki, hogy 
kinevezés esetén ezek a klikkek egyszerre 
elvesztik mindon befolyásukat. Érvénye
sülni fog a kormánynál éppen úgy, mint 
most érvényesül a választásoknál. Á kéz 
kezet mos politikája les? az uralkodó ak
kor is, s a kormány akkor is paktálni fog 
a klikkekkel : én beültetem a te embe
reidet a hivatalokba, te meg szál ütöd ne
kem a mameiukokat az országgyűlésre.

Miben fog hát javulni a közigazga
tás az államosítás által ? Tessék megadni 
a törvényhatóságoknak az igazi önkor
mányzatot a választott tisztviselőknek pe
dig a tisztességes javadalmazást s e mel
lett hatályos ellenőrzést, igazságos és pár
tatlan fegyelmi bíráskodást alkotni : akkor 
megjavul közigazgatásunk államosítás nél
kül" is.

Igaz, hogy ez nem kedvezne a köz
ponti kormányhatalom mindenhatóságának, 
a mi az egész allamosit&si heccnek a tit
kos rugóját képezi ; de a ki nem játszik 
a szavakkal s a közigazgatást őszintén 
azért akarja reformálni, hogy azt meg is 
jnvitsa, annak be kell latnia, hogy erre az 
államosítás teljesen alkalmatlan eszköz, 
mert az alkalmasokat meg lehet találni 
nagyon szépén az önkormányzat körén 
belül is.
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Társadalmi bajok.
Paca, 1902. március 6.

A mi társadalmunk is, az egész világ 
társadalma is, egyre különösebb helyzetbe jut 
a kenyér kérdése és a munka kérdése révén. 
Az ország szivében ezrével rendezik szomorú 
tüntetéseiket azok a munkások, a kiknek 
éppen az a bajuk, hogy nem munkások, ha
nem munkátianok. A kik nem kérnek manap 
semmi egyebet, csak hogy dolgot adjon nekik 
akár az állam, akár a társadalom, hogy meg
kereshessék a mindennapi kenyeret. Sajnos 
azonban, dolog nincs. A munkátlanság és a 
belőle fakadó nyomor egyre tart. S mig egy
felől közegészségügyi kérdések árja zudul a 
társadalomra, hogy miként lehetne minél több 
embert megmenteni az életnek, másfelől em 
berek pusztulnak el, nem annyira a közegész
ségügyi kérdések hiánya, mint csupán a ke
nyér hiánya miatt. Az egyre jobban szepa
ráltan fölhalmozódó vagyonnal szemben ott 
áll az a teljesen szegény ember, a ki ezen 
állapotában kevesebb az ősidők fólvad embe
rénél, mert az legalább fölmászhatott a 
fára, a melynek gyümölcsére éhezett, leüt
hette a vadat, hogy húsával éhségét csilla
píthassa. Mig a mostani szegény ember, ez 
aztán csak az igazi szegény ! A kinek semmije 
sincs, mert mindaz, a mi a világon van, az 
a másé ; az 6 vagyona csak a munka — munka 
meg nincsen.

A nép tehát nyomorog, de egyúttal mo
rog is. Nálunk. Másutt elkeseredésében szörnyű 
tettekre vetemedik. A teljesen tönkrement nép 
kétségbeesésében a kolostorokat dúlja föl, a 
klerikálizmusban vélve a nyomor indító okát. 
De épp most jelenti a táviró, hogy az éppen 
nem klerikális, éppen nem tönkrement, hanem 
vagyonos Franciaországban, a dúsgazdag Pa
risban szintén nincsen munka, de van éhség 
és öli a munkás a rendőrt, a rendőr meg a 
munkást. Vagyis két szegény ember öli meg 
egymást azért, hogy minél nyogodtabbao al 
hasson selyempárnáján a milliomos. Valóban 
fennen hirdették, hogy a huszadik szazad a 
munka jegyében fog megszületni, de úgy lát
szik, a munkahiány jegyében született. Kérdés 
most már, hogy csakugyan annyian vagrunk-e 
a vén Európában, a vén Európa minden álla 
ruaban, hogy bekövetkezett a természetes túl 
szaporodás és ennek következtében beállott 
az a helyzet, hogy bizonyos százaléka a nép
nek megélhetés nélkül maradt. Nagy kérdés, 
hogy igy van-e. Ha azonban csakugyan igy 
van, akkor a kivándorlás kérdését más szem
pontból kell koresnünk. Mert hiszen tény, hogy 
a föld kétharmadrésze még ma is lakatlan, 
úgyszólván a senkié, csak el kellene hódítani 
a barbarizmustól. Ha Anglia azt az óriási 
pénz- és véráldozatot, amit egy polgáriasuk 
és tiszta erényü nemzet leigázására már bá
rom esztendő óta hasztalanul fecsérel, arra 
fordította volna, hogy vad területeket nyisson 
meg a civilizáció és az európai népíölösleg 
számára, a mostani elitélés helyett áldás 
kísérhetné nevét ; míg igy ő is csak a nyomort 
növeli, hatalmas tő kéinek elvonása által meg
rendítvén a hitelt és megakasztván a munkát.

Nagyon szomorú kérdés a kenyérkérdés, 
de ma legaktuálisabb minden kérdések között. 
És a legszomorubb lenne, hogy javítására közel 
s távolban nem történik semmi ; a lob, ahelyett, 
bogy gyógyítanák, egyre csak terjed.

Gyógyítására eddig annyi történt, bogy a 
bécsi hadügyminisztérium fölállította a külön 
katonai becsületet. Remélhető, hogy ez az 
óriási reform meg ingja oldani a nagy kérdést 
és ezentúl most már semmi sem lészen pro
blematikus. A hadügyminiszter urnák pedig hála
adó istentiszteleteket kell rendezni és bevonni 
őt a világ nagy retormátorai körébe.

H í r e k .
Pécs, 1902. március 6.

BAJ ti szelek.
Soha ennyi rossz idő — 

mulatozás.
Az emberek, mintha a vésztőkét érez

nék, egyebet sem tesznek, csak mulatnak.
E'mult a farsang. Soha olyan hosszú 

litánia nem került ki a mulatságok sorozatá 
ból, mint az idén Ahány terme volt a vá 
rosnak, az világos volt estende valamennyi és 
zengett a fala a muzsikától.

A komor böjt is megérkezett s a mu
latságok folynak tovább, mint abban a me
sebeli Eldorádó országban, melyhez a mi or
szágunk annyira nem hasonló.

Vájjon a pénzbőség okozza-e ezt a dá- 
ridós világot, vagy az emberek temperamen
tumának visszafojthatatlan lángolása, kedve, 
vérmessége ?

Sem egyik, sem másik.
Hanem az emberek nagyfokú könnyel

műsége és léhasága.
Az emberek azelőtt akkor is mulattak, 

ha szórakoztak. Most akkor se szórakoznak, 
ha mulatnak. Oly üres és külsőleges az érint
kezés, hogy másként jó órákat nem is tód
nak maguknak és másoknál szerezni az 
emberek, hacsak ki nem gyújtják a csiliáro 
kát, meg nem szólaltatják a zenekarokat s 
járni kezdik a keringőket és közben járatni 
a pezsgős poharakat.

Babilon volt igy pusztulása előtt.
Egypár született gazdag embert kivéve, 

mindenki azon panaszkodik, hogy nincs pénze.
Az iparos, a kereskedő, a tisztviselő, a 

főidet mivelő. És azért karöltve mulat mindé 
nik, mert elmaradni szégyennek tartaná. Le
nézést és megkisebbitest vonna maga után 
s nálunk magyaroknál az apagyilkosoknak 
meg kell ugyan kegyelmezni, de aki a «rang» 
ellen vét. annak nem lehet. Ha vaiaki vissza- 
gondol a régi palriarkalis idők mulatságaira, 
az egyszerű keretekre, az olcsó alkalmakra 
s arra a meleg, őszinte kedvre, mely e mellett 
kifejlett és rágondol a mai tonnákra és költe
kezésekre : el kell borzadnia.

Mert az ember mindig mulatott. Játékra 
termett lény, mint a gyermek s épen, mint 
ez, el tud a mulatni a maga faragta, vagy 
agyagból gyúrta, cserepekből szedte játékok 
kai ép úgy, mint a fényes, drága automaták 
kai. Jobban nem mulat a szalónok drágaságai 
között sem a gyerek, mint a gyepszélen a 
kavicsokkal.

így a nagy gyermekek is.

Irta és felolvassa Jeszenszky Mihálv, joghall
gató. 7. Verdi : Troubadour. Előadja a Jogász 
Banda, (Czvetkovics Ferenc, Fáy Andor, 
Gebhardt József, Gruber Győző, Hanny Andor,' 
Kiss József, Lengvári Ferenc, Orf Viktor, Papp 

és soha ennyi | Károly, Strómayer Géza és Surányi Miklós).
Kezdete d. u. fél 6 órakor. A legközelebbi 
estély jövő vasárnap (márc. 16.) d. u. fél 6 
órakor lesz.

Mapirend 1902. mérőin* 7-én.
Ifaptár : péntek, m&rc. 7. — Róm. kath : 

Perpétua. — Prot. : Perpétua. — Görög-kel. : (febr. 22.) 
Jenő. — Zsidó : Adar 28. — Nap kél 6 óra 14 
perckor ; nyugszik 5 óra 86 perckor. — Hold kél 4 
óra 27 perckor reggel ; nyugszik 3 óra 64 perckor 
délután.

Idttjelsea. A központi meteorologiai intézet 
jelzése s érint : változékony, enyhe idő, éjjeli fagy 
és elvétve csapadék várható.

Síin  hé* i »Lotti ezredesei*, operett.

— (A ,,P écsi K a t h  K ö r") 55 ik
felolvasó-estélyét tartja vasárnap, március 
9 ón. Az estély sorrendje a következő: 1. 
Előszó a levélhez. Irta és lelolvassa Czvet 
kovics Lajos, a jogakadémiai «Olvasó-kör» 
elnöke. 2. Költemény. Irta Döméi Anzelm, 
joghallgató, szavalja Vérfy Aladár, joghall
gató. 3. Levél a művészetekről. Irta és felol
vassa Surányi Miklós, joghallgató. 4. Várady- 
Ábrányi : Rákóczy Ferenc Rodostón. Szavalja 
Szuly Jenő. zongorán kiseri Antoni Miklós, 
hegedűn Czvetkovics Ferenc, cimbalmon Papp 
Károly, joghallgatók 5. Loewe : Archibald 
Douglas. Éneklik : tíiber Mátyás és Cscrnits 
Jenő, joghallgatók, zongorán kiséri Antoni 
M klós, joghallgató. 6. Utóirat a levélhez.

— (Zenét mite.) A «Pécsi Egyházi 
Zene-Egyesület» énekkara javában készül a 
husvót másnapján a székesegyházban elő
adandó zenés misére. Előadásra kerül Witt 
Ferencnek «Mis3a in honorem S. Luciáé» c. 
kompozíciója. A női kar már el is készült a 
betanulással ; szombaton d. u. 5 órakor kez
dik a férfiak a próbákat.

— (UJ közi gas gatási biró.) Gózony 
László, belügyminiszteri osztálytanácsost, a köz- 
igazgatási bírósághoz itélőbiróvá nevezte ki 
a király.

— M árciu si ünepélyek.) Köze
ledik a szabadság napja, március tizenötödike. 
És készülődnek, hogy e szent napot méltóan 
ünnepeljék meg. Nálunk Pécsett a jogakadómia 
ifjúsága rendezi a szokott keretű ünnepséget ; 
azonkívül a polgárság társasvacsorákon ünnepli 
majd a nagy nap emlékét. A vidéken is miadenüt 
készülnek a körök és egyletek március 15- 
dikónek msgünneplé3ére. így a dárdai-kaszinó 
március 15 ón társasvacsorával egybekötött 
ünnepélyt rendez a nagy napnak emlékére. A 
társasvacsorán az ünnepi beszédet dr. Fülöp 
Kázmér ügyvéd tartja. A nagyharsányi Polgári 
Olvasókör a nagy naphoz méltóan ünnepli meg 
újjászületésünk évfordu'óját. A hajnali órakbau 
tarackdurrogás jelzi a nagy é\ forduló tel virradtat. 
Délelőtt 10 órakor az ev. ref. templomban 
hálaadó istentisztelet lesz. Délelőtt 11 órakor 
a Kör helyisége előtt ünnepi szónoklatok tar
tatnak. Este hét órakor a nagyvendéglőben 
táncmulatság lesz. Barcs több köre méltóké 
pen készül megünnepeli március tizenötödi
két. A barcstelepi polgári olvasókör felkérte 
Pichler Győző és Chernél Gyula országgyű
lési képviselőket, Seregély Djzső ev. ref. lel
készt alkalmi beszédek tartására. AUalmi ver
set ez alkalomra Somogyi Géza irt. A * Barcsi 
Iparosok Olvasóköre* is méltóan fogja meg 
ünnepelni március 15 ét, felolvasás, ünnepi 
beszéd, szavalattal es a barcsi dalárda köz
reműködésével. Az ünnepély lelkes szervezője 
Schleininger Károly tanító. A *Bircsi O.va- 
sókör « szinte meleg szeretettel készül meg 
ünnepelni dicső szabadságharcunk évforduló
ját. Az ünnepély rendezése körül Fried Lajos, 
a kör elnöke buzgólkodik.

— (Töm eges présház betörések.)
Ily címen inegirtuk tegnap este megjelent szá
munkban, hogy a basamaloim szőlőkben több 
présházba betörlek. Mint a vizsgálat kiderí
tette, a betöréseket nem lopási szándékból, 
hanem boszuból követték el. A rendőrség 
egy embert le is tartoztatott, kiről azt hiszik, 
hogy ö követte el a betöréseket. Ezek külön
ben úgy történtek, hogy az első présház 
ajtajának felfeszilése után onnan egy baltát 
vitt el a tettes, a ki azután ezzel a baltával 
sorra beverte vagy tiz présháznak az ajtaját. 
De elvinni nem vitt el semmit egyikből sem 
s épen ezert látszik a boszu müvének az 
egész betörés. A vizsgálatot különben a gya
núba vett ember eileo folytatják.

— (A s  olasa borvám  ellen .) A
hegyaljai bortermelők impozáns állasfoglalása 
dicséretes módon hódit országszerte. Megyénk
ben Villány, Virágos, Szent-Márton és Nagy- 
Harsány bortermelői ülést tartottak a villányi 
nagy vendéglőben s elhatározták, hony memoran- 
dun lot küldenek a földmivelesügyi miniszterhez, 
melyben az olasz borvám fölemelését fogják 
kérni. Ugyanezen az ülésen kimondották a 
bortermelők olvas<'-?gyesületének megalakítá
sát is Elnöknek Szokoly Falt választották.

— ( J e le n té »  a v íz rő l .)  A Te tye
forrás vizszolgaltato képességéről a főm érnöki
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hivatal a következőket jelenti : A víztartók 
tele vannak ; a tettyei forrás vízszolgáltató 
képessége íolyó hó 6 án reggel 4350 köb 
méter.

— (N agy •ertésszállitm ány  
B é o a b a .)  A z  osztrák belügyminiszter tegnap 
8tirgönyileg engedte meg a pécsi sertéshiz- 
lalda-részvénytarsaságnak, hogy négyszáz darab 
hízott sertést szállíthasson a béc>i sertés- 
piacra. Az osztrákok részéről a legkisebb ál
latjárvány eseten is szigorain altal nazott be
viteli tilalom idejében érdekesnek tar'juk ezt 
megemlíteni, mert sertésvósz miatt edd'g most 
is tilos volt a megye és a város területéről 
Ausztriába szállítani a sertéseket, mely tila
lom érzékenyen érintette a sertéshizlalda rész
vénytársaságot is. Másrészt azonban büszke
ségünk lehet a serteahiziaidi nagy kereslete, 
hogy kivételes időben is egyszerre négyszáz 
darabból álló szállítmányt küldhet az osz
trák piacra. .

— (Beaerédj István szobra.)
A  jobbágyait önként fölszabadító Bezerédj Ist
vánnak, Tolna nagy fianak szülővárosa Szeg- 
zárd szobrot állít, melyre az ottani társadalom 
eddig 6000 koronái adományozott. Legköze
lebb Rátkay László, orsz. képviselő, Budapes
ten az Otthon hírlapírói körben előadást tart 
s tőlkéri az Otthon tagjait, hogy a tolnai szép 
szándékot tegyék országos ügygyó.

— (Pályázat.) A gyönki járásbíró
ságnál egy irooki állás van üresedésben. Pá
lyázati kérvények április 4 ig adandók be a 
szegzárdi kir. törvényszék emökéhez.

— (A választó lajstromok.) Az
országgyűlési kepnselövalasztóknak jövő esz
tendőre ervenynyel bírandó névjegyzékének 
összeállításába vonatkozólag Széli Kálmán mi 
niszterelnók mint belügyminiszter körrendele
tét küldött az ország összes központi választ
mányaihoz, mely szeriut a választókerületek 
összes választóinak névjegyzeke a központi 
választmány székhelyén, az egyes községek 
választóinak névjegyzéke pádig a kihagyottak 
ne^jegyzekevel együtt az illető községben má
jus ö-töl húsz napig közszemlére múlhatatlanul 
Kiteendő. A reklamációk május no 15-ig, az 
üszrevetelek pedig ugyané hó 16 — 25-ig 
iogadandók el. Úgy a reklamációk, mint az 
eszreveteiek lóéit a körrendelet szerint a köz
ponti választmány juiis bó 20-ig köteles hatá
rozni.

— (Szerencse» baleset.) Ma dél
előtt a György utcából a petrezselyem-utcára 
hajtott le egy tuvaros kocsúaval sebes vág
tatva. Az utca sarkau épen egy öreg töpö
rödött asszony akart beiorduini s véletlenül a 
lovak elé került. Szerencsén azonban úgy 
lökték el a lovak, bogy épen a kocsi fordu
lójának ellenkező részére esett s így az ijedt
ségen s egy kis bőrhorzsolason kívül egyeb 
baja nem esett.

— (M egbecsülhetetlen) az a gaz
dag raktár, mely Schönwald Imre ékszerész 
üzletében állandóan rendelkezésre áll, különös 
sen gazdag választék meglepő finom briliáns 
boutonok és gyűrűkben, elegáns es művészies 
kivitelű arany óraláncok, a legfinomabb pá
rizsi és sveijei zsebórák, fölhívjuk e tárgyakra 
a nagy közönség figyelmét.

gig a darabot Nagyon unottnak találják Pe- lett tartott érettségi vizsgálati szakértekezleteo 
dig van benne sok igazság, mely társadat- is kilejezést nyert az az óhaj, hogy az érett- 
monk erkölcsi tyúkszemére tapint, de egyúttal ségi Írásbeli vizsgálatokon az úgynevezett latin 
példáz is. Pedig milyen rövid a meséje. Há- pensum, amely már nem lehet a középiskolai 
rom négy szób 1 ki lehetne állítani. A papír- tanuló szellemi érettségének fokmerője, töröl- 
gyárost Thury játszotta ; öccsét, a ki egy tessék el és lépjen helyébe a latinról magyarra 
minkásleányt akar elcsábítani, a kit a való fordítás. Az uj tantervnek a jövő tanév
bátyja feleségül óhajt venni, Kardos alaki- ben az egész vonalon való életbeléptetésével 
tóttá hűen s dicséretet érdemel. A munkás e kérdés aktuálissá válik. Minthogy azonban 
leány T. Gsige Böske volt ; mosolyogtunk és a középiskolai törvény azerint az érettségi 
kőnyeztünk sorsán. Vágó akárhol találta az vizsgálatokra vonatkozó intézkedéseknél a két 
alakját, de kitünően hozta a színpadra a egyetem, a műegyetem és az egyházi tőható
rongy válogató : zocialistát. Molnár mint me- ságok véleménye is meghallgatandó, Wiassica 
ritő legény sorakozott a többi mellé. Miklósig, Gyula miniszter reformtervének vógrehajthatása 
Oláhné szin'ón jók voltak (—gy ) céljából nevezetteket e tárgyban vélemény-

O  Heti műsor. Pénteken, mire. 7-én »df [ a “ ®lit0«» (öl. E vélemények már mind 
w  beérkeztek a minisztériumba. Úgy értesülünk,Lotti ezredesei», operett (másodszor). hogy a beérkezett vélemények közül csak ö

Szombaton, március hó 8 an «Szegény Jo- I nyilatkozik a regi rendszer, magyar-latin dol-
nathán*, operett. gozat lentartása mellett, míg 32 vélemény a

sürgeti. A miniszter ezek alapján a latin pen 
sum eltörlését elhatározta és az erre vonat-

— A Secesszió-sörözöben  ma,
pénteken, Rác Guszti zenekara zene-estélj tart.

O A közigazgatási hatóságok elé | 
utalt kihágások. Derék munkát végzett vá-
rosunk fiatal ren.iö.kapitánya, Sárkány Ármin . d . . . ie, ka„ lebb k, js foeia adbi
dr ■ mLk ü | X 1 *  A^meueU^mtézked&üî^az^ban'az3ideHrásbeli

™ A r  í  „ . ? « ? , ;  I kivételesen két tételt fognak kitűzni, egy ma
gyar latin és egy latin magyar fordítást, me
lyek teljesen egyenlő értékűeknek minősíttet-

Törvénykezés.

miniszteri rendelteket s e gyűjteményét a 
fenti cim alatt egy vaskos kötetben kiadta.
Az 1869. évi IV. t. cikkben kim^ndo 11 J1 8 i nek es amelyek közt a vizsgálatot tevők tét 
elvnek, az igazságszolgáltatás és közigazgatás ’ - vá, lh .
elválasztásának nagyobb dicsőségére három
e/er körül jár azoknak a kihágásoknak a
száma, a melyek tölött a bíráskodás a köz
igazgatási hatóságok hatáskörébe van utalva s
a belügyminiszter csak a napikban volt kény
télén egy körrendeletét kibocsájlani valameny-I g Csőd. A kaposvári kir. törvényszék 
nyi bíráskodó közigazgatási hatósághoz, a
melyben ezeket a kihágások enyhébb elbirá- Low* '8"ac- kad‘rku!l k tre=kedó ellon csödót 
lására utasította, mert a kihágások jó nagy nyitott. Igény bejelentési határidő ápril 10-dike ;
részé nem olyan természetű, mintha az ille- | teiszáraolani határuap áprii 15-dike. 
tők a törvény, vagy rendelet ellen szándéko
san akarnának véteni, hanem legtöbbször a 
rendelkezések nem ismeréséből, tudatlanságból 
erednek. Ezen a tudatlanságon, a melyben 
nemcsak a laikus közönség, de sokszor a 
szakemberek is leledzenek, kívánt segíteni 
Sárkány Ármin dr., mikor könyvét közrebo
csátotta, a melynek összeállítása hogy mek 
kora lelkiismeretes és fáradságos munkát 
igényelt, arról némi halvány fogalmat nyújt
hat, ha vázlatosan tölsoroljuk a könyv tar 
talmát. Az általános részen kivü , mely szól

ilasay.
□  Fölhívás a nem-okleveles gazda

tisztekhez. Fölkerettünk a következő sorok 
közlésére : Mindezidáig senki sem tett iépé3t 
az iránt, hogy az 190U : XVII. törvénycikk 
(Legvaitoztassék. Ez a törvény a nem végzett 
gazdatisztekre nézve séi el mes ; elvágja minden 
tekintetűén az utjokat, hogy a jövőben meg- 

a kihágások forrásairól, ezek hatályáról, a | találják kenyerüket azon birtokon, amelyen a 
miniszteri szabályrendeletek érvényessegeitek 
teltételeiről es megszűnéséről, a bünte.ö tör

nevezett törvény 25. § a megfosztja okét. Én 
egyike ezen gazdatiszteknek, ezúton fordulok 

vénykönyv általános részének viszonyáról a többi társaimhoz es fölszólítom őket, hogy 
kihágásokhoz, e/.ek büntetéseiről s tb , tár- álljunk össze s közös megbeszélés után, egy 
gyalja a könyv a hatóságuk és azok rende- akarattal tegyünk lépéseket az iránt, hogy ez 
létéi elleni kihágásokat, a közbiztonság, a a ránk nezve sérelmes ré.-ze a törvénynek 
közrend es közszemérem, a közegészség es megváltóztaltassék. Úgy gondolom, nincs szük- 
testi épség, a tulajdon elleni kihágásokat, az seg arra, hogy idézzem az illető paragratust 9 
állategészségügyi, ut- és vamrendőri, mező- meg vagyok győződve arról, hogy e [elhívásom 
rendőri, erdőrendószeti, vizrendöri, vadászati, visszhangra talál és társaim, akik belátiák ed- 
halaszati, iparügyi, cseléd és munkástörvény dig is, hogy a helyzeten változtatni kell, mel- 
elleni kihágásokat, katona és népfölkelésre lóm állanak s segítségemre lesznek abbin, hogy 
kötelezettek kihágásait s egyéb törvények és összehívhassunk a közel jövőben egy értekez- 
rendeletek által megállapított kihágásokat, mint letet, a melyen majd alkalmunk nyílik, hogy
a választási, gyülekezési, cimerhasználati, la 
kásbejelentési, kivándorlási, iskoláztatási, nyom

megvitassuk a tennivalókat. — Magam és, ed
dig már öt ven társam nevében, tehát Hl-

Müveszat, irodalom.
o  Búbos pacsirta. Előkerült hosszú 

pihenés után ez a szociaiisztikus izü darab, a 
mely úgy járt a látogató publikumával, hogy 
k t szék között a pad alá esett Vendéglá
tás után s premier előtt. Kevesen nézték vé-

daszati, selyemtenyésztési kihágásokat .-db. ázolitom mindazon nem okleveles gazdatisz- 
stb. Igen értékes a munka tüggelékében egy- teket, kik e mozgalomban részt venni akar- 
beállitott tábláé kimutatás a kihágási ügyek- nak, tudassak velem cimüket, hogy ón a to- 
ben illetékes biróságokról és pénzbüntetéseknek vábbiakra nézve levélbeli érintkezésbe lep 
mily célra fordításáról ; végül a kimerítő be hessek velük. Hazafias üdvözlettel Szécsi 
türendes tárgymutató. A lelkiismeretes gonddal Gyula, uradalmi intéző, Zics, utolsó posta: 
egybeállitott munkát jó 'élekkel ajánljhatjuk Nágócs (Somogymegye). 
mindenkinek, de különösen a kihágási ügyek
ben bíráskodó hatóságoknak és jogászközön- 
segünknek figyelmébe. ,

Táviratok.
— O rszá g g y ű lés . (A „Pécsi

Figyelő*4 eredeti tavirLta.) A kepviselöhaz 
mai ülésen gróf Apponyi Albert elnök 
bejelentette, hogy Horáns^ky Nándor —  
kereskedelmi miniszterré törtéut kineve-

T a n U g y.
)( Az érettségi vizsga reform ja. Több 

ízben hangzott tel illetékes szakférfiak részéről, 
sőt az annak i lején Whssics Gyula dr. köz- 
oktatásügyi miniszter személyes elnöklete mel-
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zése folytán
lemondott.

képviselői mandátumáról N vili-tér.
Ezután a belügyi költspgvetés tár

gyalását folytatták, melyhez Wtlcek Frigyes 
gróf szólt elsőnek, nem fogadván azt el.

Haydin Imre beszélt ezután a költ
ségvetés mellett.

Visontay Soma volt a következő szó
nok, ki a budget ellen beszélt.

Haydin I tore beszéde alatt lépett a 
a terembe Horáns^ky Nándor, az uj ke
reskedelmi miniszter, kit éljeneztek és 
megtapsoltak.

Később ‘Beöthy Ákos, a terembe jö 
vén, megállt Horáns^ky Nándor előtt s 
fejét csóválva szóit :

— Nándor, hova jutottál ?
A mi zajos derültséget keltett.
—- A szo ln ok i vá lasztás. (A

„Pécsi Figyelő" eredeti távirata.) Szolno 
kon ma reggel >/4 6 órakor éri véget a 
képviselőválasztás. Kiss Ernő, kormány
párt’, 1699 szóval megválasztatott a füg 
getlenségi Kreutzer Balázs 1593 szava 
zata ellenében.

— E lh a lt  eg y e tem i tan ár.
(A ,.Péc>i Figyelő** eredeti távirata.) 
Bécsben Kapossy egyetemi tanár a hir 
neves bőrgyógyász ma meghalt.

— A z nj m in isz ter  esk ü  
té te le . (A . Pécsi Figyelő** eredeti táv 
irata.) Horáns^ky Nánd >r az uj kereskedelmi 
miniszter ma letette a hivatalos esküt.

— Az ig a sz sá g ü g y m in isz  
ter  a  k ir á ly n á l. (A ..Pécsi Fi-
gyeló ‘ eredeti távirata.) P/oj> Sándor igaz 
ságügyminiszb r ma kihallgatáson köszönte 
meg a kiráWn-ík az első osztályú vaskó 
ronarenddel történt kitüntetését.

— A g y o m a i v á la sz tá s . (A
,,Pécsi Figye ö** eredeti távirat a.) Gyo 
mán ma xuu a képviselőválasztás. Eddig 
Vdrkonyi István, a ezocinlista jelölt van 
többségben.

— A m in isz tere ln ö k  k itü n
tetése . (A „Péc*»i Figyelő* ereded 
távirata.) S^éll Kálmánt ma a király ma- 
gánkihaílgatá^on fogadta Nagy meglepe
tésére a király átadta a miniszterelnöknek 
a Szent lst\án-rend nagy keresztjét a kine
vezési okmány nyal együtt, mely rendkívül 
hízelgő. A képviselőházban a hir nagy 
örömei keltett a kormánypárt köreben ; 
különösen a forma miatt, melylyel a mi
niszterelnök a kitüntetést kapta.

— A h á zn a g y  a k ir á ly  e lő tt.
(A „Pécsi Fig\elő“ eredeti távirata.) Csá- 
VOSSy Bela, a képviselőház háznagya, ma 
kihallgatáson köszönte meg a király előtt 
udvari tanácsossá történt kineveztetéset. 
A király azt válaszolta neki, hogy örvend, 
hogy érdemeit méltathatta. Reméli, hegy 
a költség\etés gyorsan letárgyaltatik.

K öszön et-n y ilván itá s.

Mindazok, kik a felejthetetlen 
térj, édesapa, testvér, vő, illetve 
rokon

Scholz Antal
sörgyáros

elhunyta alkalmából részvétnyilat
kozataikkal, koszorúk küldésével s 
a temetésen való megjelenésükkel 
nagy fájdalmunkat enyhíteni igye
keztek, fogadjak őszinte, szivkől 
jövő kőszönetünket.

Pécs, 1902 március 6 án.

A gyászoló család

t é s a l k :

A belvárosi k irá ly -u tcá b a n

egy 2 emeletes nagy bérház
két utcáról bejáróval, előnyös fé lté  
te le k  m e lle t t  eladó.

Bóv.bb értesítés kapható k ir á ly  
u tca  38 . szám  alatt.

La t̂uíajdono* FeielOs sterk^ntr
8 'UTTER «ÚSZTAT PLElMKtiKR FERE>

Segédszerkesztő
UOMHY ISTV.  a  a

M e g h ívó .

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

R EG I SO R H ÁZ
összes helyiségeiben

G arai Ferlcó zenekara
közreműködése mellett

tá n c c a l eg y b ek ö tö tt

nagy hering-
lakomára

a n. é. közöl ség«*t tiévte’etiel meghívja

SZIGETHI EDE vendéglős.
K ezd ete  este  8 órakor. 1 -

" B e lé p t i díj n incsen .

^ ->** Va

K E R D L  LAJOS
( azelőtt Berecz Károly)

ftíszer-, bor- és csemege-kereskedése
P écsett.

Ajánlja dúsan felszerelt raktárát
mindennemű fűszer és csemege-cikkekben

a böjti idényre u. m. :

EMENTHALI 
GORGONZOLA 
SZTRACHINO 
ROQUEFORT  
TRAPPISTA  

IMPERIAL 
ROMADOUR 
PUSZTA DORY 
LIPTAI
KÁRPÁTI GROJI

1

»
l)l

ANGOLNA 
SZŰZ HERING 
HOLLANDI HERING 

.  PÁCOLT „ 
OROSZ HAL 
SZARDÍNIA 
PISZTRÁNG 
THUN HAL 
SZARDELLA 
ÁSPIK HERING 
SZARDELLA CSIGA 
SPROTNI MARINIROZYA

M

FÜSTÖLT PICKLING 
PRINCESS HERING

iák

E g y ed ü l csak  n á la
a v a ló d i

kapható

S z ic ília i co g n a c,
mely különösen b eteg ek n ek  

o rv o s ila g  van  a ján lva .

Naponta friss

GRAHAM-kenyér
g y o m o r b a j o s o k n a k

asz t a l i -  és
pecsenye-borok.

Nvonistoti 'hív- <'M*i < t nvi)>• nuiajátme Pécsett, 1902




