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A földmivelésUgyi tárca.
Pécs, 1902. március 13.

A földmivelésegyi budget tárgyalá
sára került immár a sor. Á széáraditnak 
az a folyama, mely a költségvetés általa- 
lános tárgyalásánál szinte a gátakat is 
túllépte, mely a belügyi tárca költségve
tésének tárgyalásánál sekély mederben 
folydogált : vajjou a földmivelésügyi
tárca budget vitájában dagadni, vagy 
apadni fo g é t  — Követni fogja-e az 
előző évek érdektelen, lanyha vitáit, vagy 
az általános helyzethez méltóan nagyobb 
jelentőségénél, nagyobb súlyánál fogva
tud e majd nagyobb érdeklődést is kel
teni, mint az előző évek vitái.

Mert mennél tovább haladunk a kor
ral, az általános mivelíséget illetőleg, men
nél jobban emelkednek kulturezükségle-
teink, annál jelentöségteljesebb. annál 
életbevágóbb lesz annak a termelési té
nyezőnek helyzete, melytől és mely utál 
az ország lakosságának legnagyobb része 
él. Ez a termelési ág pedig nálunk a 
mezőgazdaság. Sokkal nagyobb kizaróla 
gossággal, mint bárhol másutt, —  bár
mely termelési ág — Nálunk a népes
ség báromnegyedrószéné! több mezőgaz
dálkodással keresi kenyerét s a másik 
egynegyedrész is az országföuntartó eme 
termelési ág után él. Mennél kevésbé ha
ladtak párhuzamosan mezőgazdaságunkkal 
iparunk és kereskedelmünk, a megszapo
rodott- szükségletek nagyobb tömegét men
nél inkább kellett mezőgazdasagunk még 
nagyobb megterhelésével, általa kielégít 
tetnünk, annál nagyobb gondot kell for
dítanunk ennek a termelési ágnak fönn 
tartására és fejlesztésére.

Sok dilettáns, közönyös és hanyag 
mágnás miniszter után mezőgazdasági 
Ügyeinket a sors Darányi kezeibe lette 
le. Logikus okoskodásával, éles itéiő ké
pességével, erős szorgalmával, egy adag 
jóakarattal és sima modorral nem volt 
nehéz Darányinak nagyobb sikereket el
érnie, mint elődeinek. Igaz, hogy ót a 
viszonyok is jobban szorították a tevé
kenyebb munkásságra, igaz, hogy ót iri- 
gyei, ellenesei kónyszeritették erre a na 
gyobb munkára ; de elfagaJhatatlan tény 
az. hogy az ó regimaje alatt a magyar 
föld mi? elésügy érdekeben több és jobb in
tézkedések történtek, mint ő előtte.

Azonban az, hogy az ország gazdái 
működésével eddig meg voltak elégedve, 
az. hogy az az elógtdettség meg most is 
tart, nein menthettek föl a törvényhozást 
és nem menthetik föl most sem a biralat 
jogának, de egyben kötelességének gya
korlásától* Darányi munkásságát nem sza

bad kis kaliberű elődei munkásságához 
mérni, hanem meg keli állapítani : tár
cája és költségvetése keretében, valóság
gal tett-e annyit, a mennyit tennie lehe
tett, tehát tennie kellett is. Ês ha a tör- 
véuyhozás vitája elé vágva ez alkalommal 
magunk akarunk mezőgazdaságunk ügye 
és a miniszter munkássága fölött szemlet 
tartani, azt azon tapasztalat alapjáa tesz- 
szük, hogy a törvényhozás a bírálat jo
gáról önként lemondott, a birál&t köte
lezettségének meg nem felelt. A földmive
lésügyi budgetvitákat az tette érdektele
nekké, laposakká és uualm&sakká, hogy a 
törvényhozás a kritixálás kötelessége alól 
kibújva, a khinai mozgófejü babák mód
jára, mindegyre csak jóakaróan bóliutga- 
tott a miniszter felé.

Magunk is elismerjük, sőt méitá 
nyoljuk is Darányinak sok irányban basz 
nos munkásságát, de mégis szükségesnek 
tartjuk tevékenységének nehány mulasztá
sára és nehány hibájára is rámutatni as 
által, hogy a mezőgazdaság egyes ágai
nak helyzetét veszszük vizsgálat alá.

Az, hogy gabonánk kévés termett, 
az időjárásnak egyedül nem tudható be, 
vagy legalább is egyedül annak betudni 
nem volna szabad. Mert annak az Ázsiá
ból származott fatalizmusnak, mely sze- 
szerint ,.az Isten a gazda1', a modern ag- 
rikultur-tudomány előtt mind jobban kel
lene tágítani. Csakhogy épen a mi né
pünk, a mi kisgazdáink oktalan, rabló és 
mégis koldus gazdalkodá ukat nem akar
juk függetleníteni az időjárástól. Nézzék 
inog a miniszter és a törvényhozás a mai 
parasztgazdálkodást és hasonlítsák azt 
ö-8ze az öt év előtti, vagy az ötven 
év előtti gazdálkodással és abban a 
változásnak, a javulásnak elenyészően 
csekély jeleir« fognak akadni. — A 
mezőgazda; ági szakösmeretek terjesztésé 
nek még szelesebb körben, még nagyobb 
intenzivitással kell történnie, miut eddig.

De hasztalan termel a magyar gazda 
bel teljesebben, több és jobb terményt, a 
mig az értékesítés mai akadályai elhá
rítva nincsenek, nehézségein nem könnyi 
tenek, addig a megjavított termelés sem 
lesz képes nagyobb jövedelmet is adni. 
Rossz arakkal és bizonytalansaggal küzd 
a gazda búzájának, borának, állatjainak 
és mindenféle termékeinek értékesítésénél 
ez idő szerint. Egyetlen megoldásnak lát
szik ezen a téren a közraktári intézmény
nek az állam nagyobb segítségével való 
létesitése.

És itt van az az emiuenter fon
tosságú kérdés : a gazdák hitelügye. Raj 
tűk itt már esak széles alapú és mély 
reható állami akció segíthet, mint a hogy

azt Bartha Ödön a pénzügyi bizottságban 
kifejtette. De jelzálog hitelen kívül ater- 
mónyzálog hitel intézményére is ki kell 
terjedni.

A földmivelésügyi budget tárgyalá
sánál nagy és sürgős kérdések várnak 
még megoldást. A telepítés ügye uj, az 
eddiginél nagyobb eredményeket biztositó 
alapon folytatandó. Az allami birtokok 
parcellázása nagyobb mértékben viendő 
keresztül. A hitbizományok kérdése meg
oldásra vár. A tagositasi törvény alap
elvei meghatározandó lesznek. A szo
ciálpolitikai törvények száma a szükség
hez képest még növelendő. És ezeken kí
vül is még számos más mezőgazdasági 
kérdésről kell fölviiágositást kérnie, kell 
nyilatkoznia majd a törvényhozásnak.

Nem hihetjük, hogy a képviselóház 
a megszokott felületes, könnyelmű módon 
tárgyalja le az idén is a földmivelésügyi 
költségvetést. A bejutott agrárius képvi
selők, a megnagyobbodott és megerősö
dött függetlenségi párt kell, hogy komo
lyan. szaászerüeu vegyék bírálat alá a 
földmivelésügyi tárca minden tételét, a 
mezőgazdaság minden megoldásra váró 
kérdését. Nem varjuk és nem óhajtjuk a 
miniszteri és a miniszterelnöki beszédek 
özönvizét : nem vadjuk és nem óhajtjuk, 
hogy az agrar— merkantil béka-egér harc 
újból kitörjön : a mezőgazdaság minden 
részletére, a miniszter ténykedésének inin- 
deu fázisára tárgyilagos, igazságos és 
szakszerű bírálatot óhajtunk és varunk.

B - r .

Március idusa-
Pécs, 1902. március 13.

ötvennégy éve lesz annak, hogy az or
szág szivében elhangzott a nagy szó; ötven
négy éve lesz, hogy az akkori ifjúság egy 
magasztos eszmétől áthatva, egy nemes cél 
megvalósítását tűzte ki maga elé, de nem 
frázisokkal, hanem ifjúi erővel, hévvel és lel
kesedéssel indult a tettek mezejére. Hogy mi
lyen eredménynyel, azt magyarázni fölösleges, 
hisz ma is élvezzük annak gyümölcseit.

Minden magyar, s nem magyar szív bá
multa vasakaratukat s veszélyes vállalkozásukat. 
Á hazaszeretet batalma^au felcsapó lángjait 
nem volt képes elnyomni sem az erőszak, 
sem zsarnokoskodás. E nap hatalmas forduló 
pontot képezett hazánk történelmében. Pa
rancsszóra kinyíltak a börtönök, felpattanlak 
a bilincsek, a rabszolgaság, a lenyügözés kor
szaka mintegy bűvös varázsszóra letűnt s he
lyébe feltűnt a szabadság hajnalhasadása, 
melynek veröfénye bevilágított egy egész or
szágot s a magyarnak jobbját kardjához ve
zényelte, hogy vele szerezzen érvényt a kiadott 
jelszónak: Stabadság! Egyenlőség! Testvéri- 
ség ! Milyen gyönyörű bárom szó I És mind
ehhez, ha még elhangzottak a «Talpra magyar*
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gyújtó strófái, csodáljuk-e, ha nem volt fia 
széles e hazának, kinek nem szólt volna szi
véhez az ifjúság harci rivalgása s a ki meg- 
állhatta volna tétlenül nézni a szabadságért 
való küzdelmet ? Hogyne, hisz a megjövendölt 
•szebb kor* volt kilátásban, a melyet milliók 
sóvárogva vártak.

Oh, Ifjúság 1 elsősorban nektek, nektek 
köszönhetjük az elnyomatás korszakának le- 
tüntét. Nektek, mert Ti voltatok a mi Mó
zesünk, akik kivezettek bennünket Egyiptom
ból. Nektek szenteljük tehát ezt a napot. 
Minden magyar ember ápolja az emlékezete
ket s kiben a hazájához való ragaszkodás s 
szeretetének csak egy cseppje is létezik, kell, 
hogy szivében örök emléket, szebbet s dicsőbbet 
minden szoborműnél, állítson, mely a ti neve
teket s dicső tetteiteket hirdeti, mig magyar 
lesz e földön. Dicső nevetek minden betűje 
eltörőlhetetlenül be van vésve szivünkbe és 
éa az élni fog örökké

S ha voltak is emberek, a kik ezt a 
szent napot velünk feledtetni, emlékét elho
mályosítani akarták s egy más napot akartak 
velünk ünnepeltetni s így kegyeletünknek s a 
Ti dicsősógtek arculcsapását tervezték, azért 
áldott a ti emlékezetetek s március 15 dike 
a magyar nemzet ünnepe leszen s nem fogja 
ennek emlékét kitépni sem «liberális* felfogás, 
sem osztrák inspiráció I A jövőben is ez a 
nap lesz ünnepünk s ezt semmi, senki, de 
még az erőszak sem tépheti ki keblünkből.

Oh hova tűntél szép idő, a mikor az 
Ifjúság harci kiáltása felvillanyozta az egész 
országot ? Hova tűntél, te szép idő, mi
kor az ifjúság volt vezető eleme egy egész 
nemzetnek, a mikor az ő példájukat követ
ték a népek százezrei?

Egy ország létében 60 év igen rövid 
idő ! Mégis ez alatt az 50 óv alatt annyira 
változtunk, annyira elkorcsosodtunk, hogy mig 
az előtt az Ifjúság lelkesedő tüze, harci han 
gulata, hazája és embertársai iránt táplált 
lángoló szeretete vezette apáinkat a küzde 
lembe, addig a mai ifjúság legfölebb a 
chantant kávéházakba vezetne bennünket, 
ott megvédelmezni nyelvünket.

Változik az idő, változtak az emberek. 
De ennyire az idők még sem változtak. A 
mai ifjúság is lelkesül minden szépnek, min
den jónak, nemesnek é3 lélekemelőnek — 
ellenkezőjéért. Idejét inkább a kártya- és te
keasztal mellett tölti el, ide fecséreli el ke
vés erejét, ahelyett, hogy azt magasztos esz
mék keresztülvitelére tartaná fenn. — Hja, 
változtak az idők — változtak az emberek.

Kiváncsi vagyok, ha most hangzanók el 
a «Talpra Magyare, ifjúságunk kész volna-e 
olyan gyorsan kardot ragadni, mint a — 
botot ?

De ne panaszkodjunk most, az emlékezet 
a nemzeti ünnep közeldtével, hanem szenteljünk 
néhány órát azoknak, akik nekünk küzdöttek, 
nekünk éltek és érettünk haltak. Legyen ál
dott emlékezetük ! Igyekezzünk azt nemcsak 
a mi keblünkben dicsőíteni, hanem oltsuk be 
azt gyermekeink, unokáink és dédunokáink szi
vébe is, hogy ha a jövőben veszély fenyegetné 
e bérces-völgyes hazát s újra ha elhangzanék 
a «Talpra magyar*, utódaink a dicső ősökre 
gondolva uj erőtmentsenek ennek megvédel- 
mezésére !

L. L.

H í r e k .
Pécs, 1902. március 13.

Találka.
(Megtörtént bohózat.)

Budapesten, a Lipótvárosban jóizü tör
ténetet mesélnek egy úrról, aki kicsi híján 
önmagát csalta meg. Történt pedig a dolog 
a következő módon : X. urnák tenger dolga 
között alig jutott idő a szerelemre s ötévi 
házasság folyamán csak a házi tűzhely egy

formaságban volt része, amibe hamarosan bele 
is unt. Üzlete ablakából látta c$yak az élet 
forgatagának amaz apró szenzáció t, amelyek
kel a szép nem fűszerezi a mindennapi szür
keséget. Üzlete a főváros egyik igen élénk 
pontján van, ahol gyakran találkozót ad egy
másnak két emberi lény, olykor ismeretlenek, 
akiket az apró hirdetések bogoznak össze 
holmi édes kalandra. Ezek a megfigyelések X. 
urat valósággal felvillanyozták és sóhajtozva 
leste ablakából, milyen boldog némely ember 
s milyen szépek a nők. Sóhajtozott, aztán 
gondolt egyet s másnap már benn diszlett 
egyik olvasott hírlapban az apróhirdetése : sze
relem kerestetik. Két nappal később finom 
kézzel írott levelet hozott X. urnák a posta.

«Bizom a diszkréciójában s ezért ké
rem várjon meg szombaton délután 3 óra
kor a Vigszinbáz előtt. Ismertető jelem ; 
fehér szegfű a kezemben . . . »

Szombat délután X. ur alig tudta kivárni 
a három órát. Lázas lelke megittasult a remélt 
gyönyörűségtől a fantáziájában már elképzelte 
az édes részleteket. Mint járatlan ember ilyes 
dologban, nem csekély gonddal tépelődött a 
köszöntés, a megszólítás formája íölött, s nagy 
zavartan indult a boldogító útra, a Vígszínház 
elé. Természetesen korán jött s türelmetlenü 
mérte lépteivel a széles aszfaltot. Minden kö 
zelgő hölgy megdobogtatta a szivét ; de egy 
sem állott meg s egyiknek a kezében sem volt 
a sokat jelentő fehér szegfű. Egyszerre — X. 
ur nagyon megdöbbent — siető léptekkel jő 
feléje a tulajdon felesége.

— Teringettét, gondolta magaban ; de 
akkorra már ott volt az asszony.

— Hát te nem vagy az üzletben ? — 
kérdi X. asszony meglepetten.

— Oh, egy ki3 dolgom van itt . . . Vá
rok valakit.

— Vettem észre. Kétszer mentem el a 
túlsó oldalon; mar negyed órája latiak. A do
log nagyon gyanús, barátom . . .

X. ur szeme egyszerre csak megakadt 
valamin s a fejében átvillant egy gondolat. A 
felesége kezében pompás fehér szegfücsokor 
diszleU, a melyet az asszony mosolyogva sza
golgatott, olykor körültekintett a jövő-menők 
között.

— Hah ! Must azonnal jössz velem haza! 
Mindent tudok ! . . .  kiáltott a férj.

Néhány ember megállt mellettük a fel
kiáltás hallatára.

— Az eszed ment el ? — védekezett 
az asszony.

X. ur a felesége elé tartotta a levélkét 
s nem éppen szelíd hangon magyarázta meg 
a szörnyű valót. Az asszony azonban egyre 
csak kacagott, ostobának nevezte a férjét ; 
majd ő maga vette át a szót, még hangosab
ban a férjét vádolva hűtlenséggel, melynek élő 
bizonysága ime a levél, ö maga tiszta minden 
bűntől, néhány szál szegfű csak nem lehet 
bizonyság józanul ítélő ember szemébeu! . . .

X ur most egy barátjától a másikig 
lutkos tanácsért és felvilágosításért, vájjon a 
felesége máskor is tett-e ilyet ? Csak egy do
log üt szeget a fejébe, a levél irasa : rendes 
Írás helyett nyomtatott betűket utánzott az 
óvatos levélíró.
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N a p tá r  : péntek, márc. 14. — Hóm. kath. 
Matild. — Prot. : Matild. — Görög-kel, : (márc. 1.) 
Kudokszia. — Zsidó: Veadar 5. — Nap kél 6 óra 
1 perckor ; nyugsrik 5 óra 46 perckor. — Hold kél 
8 óra 12 perckor reggel ; nyugszik 11 óra 19 perc
kor éjjel.

Idftjelaea. A központi meteorologiai in tétet 
jelzése szerint: hideg idő, éjjeli fagy. elvétve csapa
dék várható.

K e re a k . és ip a r k a m a r a  ülése délután 3 óra
kor saját helyiségében.

Sainháa : «Szegény Jónathán*, operett.

— (K irá ly i kitüntetések*} A ki-
iály a Pécs környékén tartott hadgyakorlatok 
alkalmával teljesitett buzgó szolgálataik elis
meréséül W'amss Sándor, pécsi járási főszolga
bírónak a Ferenc József-rend lovagkeresztjót ; 
továbbá Kálmándy Józset, pellérdi körjegyző
nek és Foki János, Görcsöny község birajá- 
nak a koronás ezüst érdemkerosztet adomá
nyozta.

— (PéoBvároa közigazgatási bi
zottsága) ma délelőtt 10 órakor tartotta 
március havi rendes ülését a varosháza köz
gyűlés’ nagytermében báró Fejérváry Imre 
Ur, főispán elnökiele aialt. Az ülésen jelenvol- 
tak: Majorossy Imre, polg. Trober Aladar dr. tő
jegyző, Tichy Ferenc dr., tb. főjegyző, Nend- 
vich Andor, árvaszeki elnök, Fekete Mihály, 
tiszti főügyész, Drayonescu Döme kir. penz- 
ügyigazgato, Csizmadia Géza masodaljegyző, 
Szeredy Józset dr., Aidinyer János, Krasznay 
Mihály, Eyry József, Erreth János, Kínál 
Jjzset, Maleter Kudoif, Záruy Károly dr.i 
Fleininyer Ferenc, Jobst László Ur., Szuly 
János, Déván Ottó dr. kir ügyész, Cirer Eiek 
dr. tiszti loorvos, Kovácsfi Klímán lömóruök, 
Salamon József kir. taiilelugyelo es Miksik 
Ákos, kir állatorvos. A bizottság a referen
sek ügyeit és az évi jelentéseket tárgyalta s 
az ülés 12 urakor ért veget.

— (E gyhavi akta.) A polgármester 
jelentette ma a városi közigazgatási bizottság 
ülésén, hogy a városi kózigazgaiasi központ1 
iktatóba a múlt hóban összesen 3113 ügy
darab érkézéit ; ezekből eliutéztetven 2587, a 
tolyo bora áthozatott 526 ügydarab. Rendőr
kapitánysági ügydarab volt 9öU ; ezekből 097 
intéztetett el s maradt a toiyó hóra 253 ügy- 
darab. Kibugasi úgy volt 950; a mikből 819 
eiiutézlefvén, a folyó hóra átbozatott 131. 
Bűnügy volt 346, a melyből e hóban lolya- 
matban van 49 ügy. ipari igazolvány 13 ; 
igazolójegy 15; cseiedküuyv 52 adatott ki. 
Letartóztatott 155 egyén , eooői kötött útle
véllel 84, kísérettel 12 toluucoitatutl el. Vi
dékről érkezett 897 utas. A községi bíróság
nál 405 úgy közül megszűnt 25, lelargyaua- 
tott 360 ; a tolyo nora athozaioit 20 ügy
darab. A bauyatelepi községi üirosaguái 29 
ügy közül eluiiézieiett 19; megszüut 7 ; fo
lyamatban vau 3 úgy. Utadóbau betulyi 8684 
kor ; 605 koronával több, mint a mull óv 
hasouio időszakában.

— (A P ee*i á lta lán os inunkas- 
betegntígtíiyzö pénztár) 1902. március 
bo 16-au (vasárnap) délu.án 2 és lei órakor 
a városháza közgyűlési termében tartja XXXIV 
évi rendes közgyűlését. A gyűlés tárgyai : 1. 
Elnöki jelentés. 2. Felügyelóbizottsag jeieutése ; 
a zárszámadás es a mérleg beterjesztese és a 
íólmentvény megadása. 3. Az igazuio-vaiaszt- 
mány tagjainak, 4. a felügyelő-bizottság tag
jainak es a békéltető-bizottság tagjaiuak meg
választása.

— (A  Petöii K ör) március 16-án 
(vasarnap) este a Nagy Vigadóban rendezi 
március idusa alkalmából hazafias ünnepélyét. 
Az ünnepélyt nyitány vezeti be s ezután Pe
tőfi költeményeiből szavalnak ; Róthmüller 
Mór a «Taipra magyar*-!, Löwy Samu a 
«Vén zászlótartó*-t és Papp Gyula a «Mun
kácsi rab* ot. Braun Anna az »Áldásu című 
verset adja elő, Piros Béla a „Magyar nép“
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cimüt szavalja. A honvéd búcsúját előadják 
Heilman József és Kritztics Virginia.

— (É v i j e l e n té s e k . )  A városi köz- 
igazgatási bizottság mai ülésén olvasták föl 
az egyes minisztériumokhoz a múlt évi köz- 
igazgatási életről intézendő jelentéseket. Sorba 
kerültek a miniszterelnök, a belügyminiszter, 
a  pénzügyminiszter, a kereskedelmi miniszter, 
földmivelési, a vallás- és közoktatásügyi, az 
igazságügyminiszlerhez és a honvédelmi mi
niszterhez felterjesztendő jelentések. Egyike 
sem foglalt valami fontosabb javaslatot magá
ban, mert szigorúan a törvényben előirt kér
dőpontok szerint szerkesztettek. Épen ezért 
eme jelentéseknek ily alakban semmi prakti
kus hasznuk nincs s Záray Karoly dr. ez 
alapon indítványozta is, hogy egyrészt a köz- 
igazgatás egyszerűsítése, másrészt a praktikus 
célszerűség szempontjából Írjanak fel a kor
mányhoz ez évi jelentések tartalminak meg- 
váljóztatása, egyszerűsítése s mégis fontos- 
sabba tétele iránt. De hát akkor elsősorban 
magát az erre vonatkozó törvényt kellene 
megváltózlatni s épen ezért a bizottság egye
lőre csak azt rendeite el, hogy jövőre a je
lentéseket a polgármester küldje m^g minden 
bizottsági tagnak, hogy azok eleve tanulmá
nyozhassák a jelentéseket s esetleges javasla
taikat idejében megtehessék.

— (A  p e o s v á r a d  s z e d e r k é n y i
u t )  ügyében tegnap a főispánnál járt küldött
ségéről tévésén irtuk, hogy azt Simonfay Já
nos is vezette, mert a mint értesülünk Simon- 
íay nem is vett részt a küldöttségben.

— ( A d ó ü g y e k  a  v á r o s n á l . )  A
királyi pénzügyigazgató jelentése szerint, me
lyet a városi közigazgazgatási bizottság mai 
ülésén előterjesztett, a városi adópénztáraál a 
műit hó folyamán egyenes adóban 129.400 
korona folyt be, mig a múlt év február ha
vában csak 119.502 korona volt a bóvóiéi, 

az adóbefizetésnél tehát 9.893 koronát ki
tevő javulás mutatkozik. — Kiterjeszkedett a 
penzügyigazgató jelentése az adókivetési mun
kálatokra is, a melyek rendben folynak, csak 
a házberadó kivetésnél okoznak nagy nehéz
ségeket a helytelen adóbevallások. A külvá
rosok háztulajdonosai legnagyoborészt hely3 - 
sen vallották be bérletjövedelmeiket, de a 
belváros legforgalmasabb utcáiban levő ha
zakról tett bevallásoknak több eseteiről mar 
megállapítható volt, hogy jövedelemeltitkolás 
történt. Még számos eset áll nyomozás alatt, 
a melyekben a bevallott bérjövedelem nem 
áll arányban a bevallott összeggel s a meny
nyiben ezeknél a valóságos jővedelmst aern 
sikerül a pénzügyi közegeknek minden kétsé
get kizárólag megállapítani, a penzügyigaz
gató indítványozni fogja, hogy a közigazga
tási bizottság ezek vizsgálatára küldjön ki a 
saját kebeléből egy, a viszonyokkal ismerős 
szükebb körű bizottságot. A rosszhiszemű el
titkolások miatt mindenesetre meg fogja in
dítani a pénzügyigazgató a kihágási eljárást.

— ( E l r a b o l t  ö t  f o r in t . )  Bohrcr 
Mari fiatal varroleany ma reggel kint járt a 
Ráth-telepen és ott öt forintot kapott a ha
zavitt ruháért. Mikor a városba befelé tartott, 
egy fiatal, 22—23 éves egyénnel találkozott, 
& ki látván kezében a pénzt, hozzá ugrott és 
kiragadván azt, eltutott a réteken át. Senki 
sem járván arra, a rabló eltűnt s a kis var
róleány sirva jött be a városba. Az esetről

értesített rendőrség megindította a nyomozást 
a rabló után.

— (Élet é s  halál.) A város közigaz- 
gitási bizottságának mai ülésén Cirer Elek
dr. , tiszti főorvos jelentette, hogy a város 
közegészsége a múlt hóban a kedvezőtlen 
időjárás dacára is elég kedvező volt, a köz
tisztaság állapota azonban — különösen az 
országutakon és a külvárosokban — nagyon 
silány s száraz időben óriási por, esős időben 
pedig feneketlen sártenger borítja az utakat. 
A kórházak betegforgalmaőtvennógygyel emel
kedett, mert migjanuárbin 924,adiig'februárban 
978 beteg volt a kórházakban és pedig a 
városi kozkőrházban 839, az irgalmasokéban 
47 és a bányatelepiben 45. A város területén 
élve született februárban 98 egyén ; 46 ti és 
52 nő, kik közül 81 törvényes. 17 törvény- 
télén volt. Meghalt 65 és pedig 42 fi és 23 
nő ; a születések száma tehát 33-mal múlja 
télül a halálozásokat. A legmagasabb kort az 
elhaltak közül egy 89 éves koldusasszouy érte
ei. Halva született 9 fiú és 6 leánygyermek. 
Hazassag 52 köttetett. R mdkivüli haláleset 
kettő I urduit elő és pedig egy esetben rablo- 
gyilkossag, egy esetben pedig baleset folytan.

— (B ecsapott ssinházbajarófc.)
Tegnap este nagy tolongás volt a szinhazi 
pénztárnál s ez alkalmat felhasználta egy 
váilakoz!) ifjú s összeszedett többéitől hét 
forintot, hogy majd ő vesz iiekik jegyet. A 
pénzzel azután megszökött. Mire a becsapott 
karosok fejelemesére a rendőrség eitogia, 
mar el i3 iumpolta a hét forintot. Most ül.

— (A  b ir -v á iá r  m egn yitása .)
A Pécsett tartaud) borvasárt vasarnap, folyó 
hó tizenhatodikon reggel 8 órakor nyitják 
meg a Nemzeti Kaszinó földszinti helyiségé 
ben. A borvasar rendező bizottsága tegnap 
este 5 órakor tartotta a városháza közgyű
lési termiben Erreth János orsz. képviselő 
elnöklete alatt utolsó ülését, melyen bejelen
tették, hogy eddig 4037 hektoliter bort jelen
tett be mintegy negyvenöt kiállító a borva
sárra. A földmivőlési miu iszteriumtó 1 a bor- 
vásárra leérkezik dobokai Dobokay Lajos, 
miniszteri osztálytanácsos és Rác Sándor, a 
minisztériumhoz berendelt vincellériskolái igaz
gató. A miniszter rendeletéből a borvásáron 
jelen lesz dr. Könyöfcy Lajos, fiumei tő vegyész 
is. A borvásár vasárnap történendő ünnepé
lyes megnyitására a bizottság meghívja a megyés- 
püspököt, a f őispant, a törvén y h it óság s az ailami 
hivatalok fejeit. A bor vásárrá a kiállítandó bo
rok szombaton délelőtt 9—12 szallitandók s 
azokat Kim  Gispár, Raiócsay Imre, £'tern Ka
roly és Hagy Laszlo bizottsági jegyzőből 
álló bizottság veszi át. A borvásáron a bort 
nyolc csinos leányzó fogja árusítani, még pe
dig: Göbcl Miriska, Magyar Lucika, Bradiez 
Juliska, Mihálovics Mariska, Német Rozika, 
liart Mariska, Meizncr Annuska és Szabó 
Teruska, kik nemzetiszm jelvényeket viselnek 
• Pécsi borvasár, 1902.« felirattal.

— (A  som ogy-ssabolosi bánya- 
bérlet adója.) Már a nyolcvanas években 
nagy harc folyt a körűi a kérdés körül, hogy a 
pécsi székesegyházi uradalom somogyi és sza
bolcsi kőszénbányáiuak bérlete után kivetett 
adó hol fizettessék. Akkor a székesegyházi 
uradalom is, meg az érdekelt községek is azt 
kérelmezték, hogy a bérlet után kivetett adó 
azokban a községekben fizettessék, a hol a 
kibérelt kőszénbányák fekszenek s igy ezen

állami adó után járó községi pótadó is az il
lető községek javára essék. A pénzügyi köz- 
ígazgatósági bíróság azonban az alsófoku ha
tóságok határozataival egybehangzóan ki
mondta, hogy az adó Pécsett fizetendő, mint 
a hol a jövedelemre jogosítottnak székhelye 
van. A szekesegyhazi uradalom ebbe bele is 
nyugodott, noha Pécsett több községi pótadót 
fizet, mint a mennyit a községekben kellene 
fizetnie. Somogy és Szabolcs községek azon
ban most újra szőnyegre hozták ezt a kér
dést, kérve a székesegyházi kőszénbányák 
adójának hozzájuk való csatolását s a penz- 
ügyigazgatóság határozatát, mely őket kérel
mükkel elutasította, megfelebbezték a közigaz
gatási bizottsághoz. Pécs város közig izgatás! 
bizottsága ma foglalkozott ezzel az ügygyei s 
a telebbezést elutasította, mert ebben a kér
désben már a legtöbb bíróság határozván, az 
ítélt dolgot képez, melyet ujből felmelegiteni 
nem lehet.

— (R ablógyilkosság a M ada
rász-m alom ban.) A Madarász-malomban 
Nürnberg Hermann ellen elkövetett rabógyil- 
sos^ág ügyében a rendőrség újra tel vette a vizs
latod Maga Vaszary Gyula főkapitány folytatja 
most a vizsgalatot, s remélhetőleg olyan ered- 
menynyet, ami legaüzeiebb világosságot dont e 
titokzatos ügyre, melyet legutokzatosabbá a 
bűntény elkövetése után nyomban toganato- 
sitoit vizsgálatnak ama váratlan fiaskója tett, 
hogy a gyanuöa vett Szabó Józsefet az ügyész
ség szabadlábra helyezte. Az újra le.vett 
vizsgalat ismét Szabó ellen folyik, aki ma 
egesz nap kihallgatáson volt a tőkapitany 
elő tt,

— (E lje g y z é s .)  Bleger Gyula Buda
pestről eljegyezte Kuttncr Ernesztiut Dombó
várról.

— (A  kbskorház köréből.) A vá
ros közkórházi nagybuottsága ma átiratban 
tudatta a városi közigazgatasj bizottsággal, 
hogy a közkórhaznal üresedésbe jött korházi 
irnoki állásra a polgármester Hetinác Antalt 
nevezte ki. A közigazgatasi bizottság az á t
iratot tudomásul vette.

— (Pótvasár.) A kereskedelmi minisz
ter megengedte, hogy a Somogy vármegyében 
fekvő Büssü községben a tebr. hó 17-re esett, 
de elmaradt országos vásár helyett március 
hó 18 án pótvásár tarlassek.

— (N évm agyarosítás.) Kiskorú itj. 
Bdnfuïz József, döbrözóii illetőségű, buda
pesti lakos* vezetéknevét belügyminiszteri en- 
gedelylyel Hantira magyarosította.

— (A pénztár vizsgalatok utó- 
hangja.) A Fangler István miniszteri kikül
dött ellanőrzese és báró Fejér vár y Imre dr. 
főispán elnöklete alatt a városi pénztárban a 
multévi november közepén kezdett s ez évi 
jaazarö-én betejezett vizzgálatról szóló jelen
tést ma olvastak tel a város közigazgatási 
bizottságában. A bizottság a jelentést dr. Záray 
Károly indítványára a tőispannak szavazott 
köszönet mellett tudomásul vette.

— Jelente» a  v íg ró l.)  A Pettye 
forrás vizszolgaltato képességéről a tőmérnöki 
hivatal a kővetkezőket jelenti : A víztartók 
tele vannak ; a tettyei forrás vízszolgáltató 
képessege folyó hó 13-án reggel 6410 köb
méter.

— (Ttts a vidéken,) Tegnapelőtt este 
6 órakor Komlón az állomási .épülethez közel, 
Engel Adoll és fiai tulajdonát képező istálló 
kigyuladt es porrá égett. A mellette levő lak
ház teteje is lángot fogott, azonban ezt sike-
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rtilt a tűitől megmenteni A tűz keletkezésének 
oka ismeretlen.

— (▲ posta, távírda és távbe  
•vélő statisztikája.) A magtár posta és 
távirdaigazgatás évenkint megjelenő kiadvá
nyait a kereskedelmi miniszter egy uj nagyobb 
terjedelmű statisztikai müvei szaporította. Az 
eddig kiadott posta, távirda és távbeszélő sta
tisztika, amely a posta és távirda berendezé
sekről, a különböző fajú küldemények és köz
lemények forgalmáról és ezeknek alakulásairól 
országrészek, vármegyék és igazgatósági kerü
letek szerint való részleteaéssel ad képet, to 
vábbra is megmarad. Az uj kiadvány a most 
most emlitett országos posta és távirdastatisz- 
tika ezt mintegy kiegészíti, miután az egyes 
posta, távirda és távbeszélő hivatalok forgal
máról, berendezéseiről, személyzetéről stb. 
nyújt részletes felvilágosítást. A kiadmány fon
tos és érdekes adatokat ad az ország egyes 
városainak, vidékeinek e részbeni állapotáról 
és fejlődéséről s igy nemcsak & postaigazgatás, 
hanem a közigazgatás és a tudományos kuta 
tásnak, amely az ország egyes vidékeinek 
állapotát kivánja telderiteni, becses anyagot 
nyújthat.

— (A b uj kereskedelm i minise 
1er beköszöntője.) fíorámtky Nán
dor a következő leiratban értesítette 
a törvényhatóságokat hivatalba lépéséről : 
»ő császári és apostoli királyi Felsége folyó 
évi március bó 4-én kell legfelsőbb elhatáro 
zásával s na. kir miniszterelnök ur előterjesz
tése alapján engem kereskedelemügyi m kir. 
miniszterré méltóztatott legkegyelmesebben ki
nevezni. Midőn ezt a törvényhatásággal közöl
ném és tudatnám, hogy a kereskedelemügyi mi
nisztérium vezetését tényleg átvettem, fölké
rem egyszersmind a törvényhatóság közönségét, 
hogy miután a jelenlegi közgazdasági és kul
turális vizsonvok egészséges fejlesztése érde- 
kébeu a törvényhatóságok kezdeményezése, köz 
remüködő és támogató tevékenységére van 
szükségem, engem a reám váró fontos és 
közérdekű feladatok megvalósítására irányuló 
tőrekvésembeu hatáskörén belül támogatni 
szíveskedjék. Budapest, 1902. évi március hó 
7 én. Horánszky s. k.» Hasonló leiratot in
tézett az uj miniszter a kereskedelmi és ipar
kamarákhoz is, melyben reményét fejezi ki, 
bogy a kamarák önkéntes, buzgó, sőt önfel
áldozó támogatásukkal segítségére lesznek ha
zánk ipari és kereskedelmi érdekei egészsé
ges, párhuzamos és ősszhangzatos fejlesztésé
nek munkájában.

— (Visszaélés vasúti munkás- 
jegyekkel*) A vasutak részérói már több 
Ízben merült föl panasz az iránt, hogy a 
munkások részéről hasznaiható igaazolványo- 
kát, k melyek őkel kedvezményes vasúti díj 
tetelek igénybevételére jogosítják, más egyé
nek is kiváltják, vagy pedig a muskások en
gedik át a jegyeiket s ezzel a vasutakat ká
rosítják. A belügyminiszter most az alispánok 
utján ulssitja a községi elöljáróságokat, hogy 
igazolványt csakis ol>anoknak adjanak ki, a 
kikel az a fönnálló szabályok értelmében 
megillet s figyelmeztessék a munkásokat, hogy 
az igazolványok átengedése büntetés terhe 
alatt tilos.

Táviratok.
— O rszággyű lés. (A , Pécsi

Figyelő*4 eredeti t vi lói.) A képviselőház 
mai ülésén T{eich A adar bajai képviselőt, 
miután a maiidatuma ellen a kúriához 
beadott kérvényt visszavonták, végleg; iga
zolt képviselőnek kijelentették.

A földtnivelé'ügyi tárca költségveté
séhez a mai ülésen a költséírveté- ellen 
‘Btnyovs^ky Sandoi gr. és Major Ferenc, 
mellette pediv Leiderfrost Ltszió és Ká
rolyi Sándor grói beszéltek. Utóbbi a 
vidéki bitelszövetk Kkel foglalkozott s 
kívánta, hogy az s trák magyar bank 
közvetlenül adjon nek’k peuz.t.

— Az autonóm iai k ü ld ö tt
ség  a k irá ly n á l (A .Pécsi Figye
lő  ̂ eredeti távirat».) A király ma fogadba 
a kath. autonómiai Kongresszus küldöttsé
gét. S^apáry Gyűl* gróf, elnök beszéd 
kíséretében a kongresszus által elfogadott 
szabályzatot atadfa a királynak, a ki vá
laszában kijelentette, hogy meleg érdek
lődéssel es élénk figyelemmel kisérte a 
kongresszus nfLödeget. A szabályzatot 
megfontolás tárgyává teendi és jelentés 
tétel védett ki dia a magyar kormaim ak. 
A küldöttség a király válaszát élénk él
jenzéssel fog-adta.

— T olsztoj á llap ota . A („Pécsi 
Figyelő* eredeti távirata.) Pétervárról Írják, 
hogy Tolts%Oj Leó, a nagybeteg regény
író, állapota hirtelen rosszabbra fordult.

— A tu sn ád i m andátum .
(A „Pt esi Figyelő* eredeti távirata.) 
Sqemere Miklós tasnádi mandátumát a 
királyi Kúria ma tárgyalta. A választása 
ellen a kérvényezők a vesztegetés, itatás 
etetés vádját emelték.

— Az th éü i k övet a m in iez  
tereln ök n él. (A „Pécsi Figyelő* ere 
deti távirata.) Barlovác, athéni követ volt 
budapesti szerb konzul, Sándor szerb király 
bará’ja, ma S\éil Kálmán miniszterelnök 
nél látogatást tett.

La^tulajdonot, Felelés 8’prkfzzté
SUAUTTFK 9USZTAY PLEIN1N9ER FERE? C

Segédszerkesztő
HONTHY ISTVÁN.

* V?

Yincelléri állást
keres e szakma minden teendőiben

jártas
ü g y es , fiatal, családos em ber.

Bővebb tudósítás nyerhető Vörös 
József vincellérnél (Rácváros. Ország ut 
2. szám alatt.)

•f*' )Ai "V* . y / $4 ** \ i

K ER Ü L LAJOS
Ç azelőtt Berecz Károly)

fűszer-, bor- és csemege-kereskedése
Pécsett.

Ajánlja dú.̂ an fdszeielt raktárát 
mindennemű fűszer és csemege-cikkekben

a böjti idényre u. m. :

EMENTHALI
GORGONZOLA
SZTRACHINO
ROQUEFORT
TRAPPISTA
IMPERIAL
ROMADOUR
PUSZTA DORY
LIPTAI
KÁRPÁTI GROJI

ï

ANGOLNA 
SZŰZ HERING 
HOLLANDI HERING 

„ PÁCOLT „ 
OROSZ HAL 
SZARDÍNIA 
PISZTRÁNG 
THUN HAL 
SZARDELLA 
ASITK HERING 
SZARDELLA CSIGA 
SPROTNI MARINIROZVA 
FÜSTÖLT PICKLING 
PRINCESS HERING

iák

E g y ed ü l csak  n á lam  k ap h ató
a va lód i

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

o rv o sila 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 ta l i -  és
pecsenye-borok.

Nyomatott Tbjzjs Jfzael könyvnyomdájában Pécsett, 1902




