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POLITIKAI NAPILAP.

Megjelenik naponkint este 6 érakor. ------ .

BoritaEadó.
Pécs, 1902. március 14.

Borterme óiűk joggal panaszkodnak,
hogy bortermésüket vagy nem tudják el
adni, vagy olyan potom áron kenjtelenek
elvesztegetni, hogy a borkultúra mai költ
séges volta mellett egyenesen ráfizetnek
erre a gazdasági ágra. Ha aztán másrészt
a fogyasztók nyilatkoztait halljuk, meg
győződhetünk róla. hogy Magyarországon
soha rosszabb és drágább bort nem it
tak, mii t azóta, hogy a termelő nem
kapja meg boráért még a termelési költ
ségét sem. nem is szóira befektetett tö
kéjének kamatairól.
Hogy ennek a különös jtleiségnek
mi a valódi oka, azt nagyon találóan fej
tegette tegnap a képviseióhazban Benyovs^ky
Sándor gróf, mikor rámutatott arra. hogy
addig, a mig a bor a fogyasztó asztalara
kerül, annyi állami adóval lesz megter
helve. hogy a fogyasztó inkább lemond a
bér élvezetéről, vagy legalább is a mi
nimumra kénytelen redukálni azt, mert
alig van manapság költségesebb passzió
Magyirországon, miit bármi esekély mér
tékben is borral oltani a szomjat. A fo
gyasztó sokkal többet fizet ma boráért,
mint valaha, de mit ér a fogyasztótól ki
zsarolt ez a jövedelmi többlet, ha az nem
a termelőé, hanem az allaine lesz.
A helyes pénzügyi politikának, mikor
az állam pénzügyi szükségleteinek fedezé
séről gondoskodik, soha sem szabad szem
elől téveszteni az általános nemzetgazda
sági szempontokat, mert az ennek róva
sára érvényesítő egyoldalú financpolitika
mindig megbos/u’ja magát. Ideig-óráig
képes ugyan megtölteni az államkasszát,
de tönkreteszi az adóalapokat s hasoulit
ahhoz a gazdához, aki tövestül vágja ki
a fát, hogy könnyebben szedhesse le róla
a gyümölcsöt.
Különösen áll ez a közvetett adók
Bál, ahol a túlhajtott péuzügyi szempont
a fogyasztás csökkenését vonja maga után
s igy a mit az államkincstár nyer a ré
ven, elveszti a vámon ; a mi magában véve
még cem volna a legnagyobb baj. ha ez
zel nem növelné a fogyasztók terheit és
nem tenné tönkre azokat a termelőket, a
kik azt az adóval agyonsanyargatott cik
ket termelik.
Magyarország nemzetgazdaságának
egyik kincsesbányája volt mindig a b r
termeié* s mikor ezt a termelési agat a
természeti c-apá^ok a vég>ó megsemmisü
lésbe sodortak, akkor az államnak nem
volt másra gondja, minthogy megmentse
magának azt a jövedelmet, a melyet a

virágzó borkultúra idején elvezett annak
produktuma után sót hogy a fokozódó
állami szükségletek ft-dezesére ebből a ré
ginél i* nagyobb hasznot biztosíthasson
A szőlők pusztulásával szemben nem
az képezte főtörekvéset, hogy ezt a nagy
nemzeti jövedeiuut szolgáltatott termelési
ágat tőié lelhetőleg ismét lábra állítsa
és régi jövedelmezőségét biztosítsa, ha
nem az, hogy a termelésnek csaknem tel
jes megszűnte dacára is biztosítsa a borfogyasztás régi arányait, mert ez hozott
Jirekt hasznot a kincstárnak. Ezért zú
dította a nyakunkra csaknem vámmente
sen az olcsó olasz bort s ezzel alapjában
be rágta az útját még a lehetősé??!^ is,
hogy az elpusztult szólók költséges felújí
tása valaha is ha-znos beruházást képez
hessen.
S ugyanabban az idótájbae, mikor a
borfogyasztás mesterséges megdrágítása
valóságos merénylet-számba ment, keresz
tülvitte & regalemí gváltás rablóműveletét
s az államot tette meg fő főkorcsmarosnak
s a régi fogyasztási adó mellé behozta az
uj boritaladót is. Persze a hurt végtele
nig feszíteni s az embereknek megparan
csolni nem lehetett, hogy az adóval meg
drágított bort is c-ak úgy igyák, mint
régeme, mikor negyven krajcárért már a
legkitűnőbb pecsenyebort ihattak Bekö
vetkezett hat a visszahatás s a borfogyasz
tás csökkent, különösen pedig a szegé
nyebb néposztályok voltak kénytelenek le
mondani a borról s a pálinkafogyasztásra
adtak masukat, a melyből kevesebb is elég
volt búfeiejtónek. mint a borból.
A fogyasztás csökkenésével csökkent
a kereskedők és vaudéglósök kereslete is
a bor, különösen pedig a hazai bor után,
hisz a mi szükségletük volt, azt olcsób
ban fedezhették a szabadon beözönlő olasz
borral, melynek szesztartalma az olcsó
szaporítást is lehetővé tette. Mindennek
pedig a hazai bortermelő adta meg ai
árat, mert a kereskedő föl se kereste
többé, jól tudván, hogy borát olyan drá
gán termeli, miszerint nem is adhatja
olyan áron, a mely aztán még a nagy
adótételeket is megbirja.
Ezek a kétségbeejtő viszonyok kész
tették a törvényhatóságokat, hogy & kor
mányhoz és a törvényhozáshoz tömeges
kérvényekkel forduljanak a borfogyasztást
t-uj16 elviselhetetlen terhek könnyítésé vé
gett. De hát hasztalan matattak rá, hogy
a mostani adók mellett hasztalan dobja
ki az állam a pénzt a rekonstrukció se
gélyezésére, mert ezzel azon nem lendit,
jövedelmező befektetéssé nem teszi s töb
bet vesz't a pusztán hagyott szőlőterüle
tek elmaradó adójában, mint a mennyit
w

n e m adsak

Hirdetések a legjutányos&bb
árban számíttatnak. Nyílttér sora 60 fillér.

nyer a borittUdó által. Hasztalan bizo
nyították. hogy az állami terhek könnyí
tésével erőteljesebb adóalapot lehetne te
remteni s a közerkölcs és közegészség is
hasznát látná mert csak igy lehetne gá
tat vetni a mindinkább terjedő pálinkafogyasztasnzk, a melynek romboló hatása
máris oly ijesztő mérvben mutatkozik az
alsóbb néposztály köreben.
A valasz minden kérvényre, minden
föliratra az volt, hogy az államnak szük
sége vin a bor fogyasztásából származó
jövedelemre, hát inkább sanyarogjon a
termelő, inkább pusztuljon a nép, csak az
állam pénzügyi egyensúlya ne billen
jen félre.
Persze a pénzügyminiszter csak a be
folyó jövedelmeket nézi, de nem látja, vagy
nem akarja meglátni, hogy mennyi ma
rad el abból a jövedelemből útközben a
bérlők kezén, a kik emelUtt még vérlá*
zitó bossantá-aikkal is megkeserítik a ter
melők életét. Ezért meg az italadó leszál
lítása sem segítene íryöknreien a bajon,
mert azért megmaradnának a községekre
való rautaiással jaró igazságtalanságok s
a bérlők sikanériái.
a kormány igaiáa szivén viseli
a magyar bortermelés lábra állításának
érdekeit, akkor nem zarkózhatik el attól,
hogy elhárítsa az útból annak legfőbb
akadályát. El kell törölnie egészen az
italadót, hisz ebbeli vesztesége bőven meg
térülne az egyéb adónemeknél bekövetke
zendő természetes növekedésből, mely az
ennek nyomában járó nemzeti vagyonosodásból fakadna.
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A keresk. is iparkamara közülése.
— Saját tudósítónktól. —
Pécs, 1902. márciul 14.

A pécsi keresk. és iparkamara ma dél
után 3 órakor rendes közülést tartott Littke
Józsei elnöklete alatt, melynek lefolyása a
következő volt :
Littke József kamarai elnök a kamarai
tagok nagy érdeklődése közben azon bejelen
téssel nyitotta meg a kőzülést, hogy Horánseky
Nándor országgyűlési képviselő kereskedelem
ügyi ra. kir. miniszterré neveztetvén ki, erről
leiratban értesítette a kamarát, mire a köz
ülés üdvözlő felirat felterjesztését határozta el.
Jelenti, hogy a legutóbbi napokban is
mét veszteség érte a kamarát, egyik buzgó
beltagjának, Scholz Antal gyárosnak halálá
val. A közülés jegyzőkönyvében fejezi ki
részvétét. Az elhunyt beltag helyére a soron
következő póttag Asztalos Nándor hivatott
be. Jelenti még, hogy a kamara üléstermét
a pécsi jctékony nöegyletnek ülések tartására
átengedte. Tudomásul vétetett.
A kamarai iroda ügyforgalmáról szóló
s az ülésen kivül elintézett ügy-darabokat is-
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mertető jelentés tudomásul vétele után a köz
ülés áttért a napirendre kitűzött ügyek tárgya
lására.
A kereskedelemügyi miniszter a ka
marának 1902. évi költségelőirányzatát jóvá
hagyta s megengedte, hogy miként eddig, úgy
az 1902. évben is a 3#/0-os kivetési kulcs
alapján szedessenek a kamarai illetékek. A
köztilés a miniszteri leiratot tudomásul vette
J. Engel József kamarai tag indítványára
a kamara múlt tiiéséből kifolyólag felterjesz
tést iDtezetta kere-kedelemtigyi minisztérium
hoz az iránt, hogy a vasúti áruforgalomban
adandó refactiaknak es egyeb kedvezmények
nek közzététele tárgyában kibocsátott rendelet
olyforman váltóztattassék meg, hogy a ked
vezmények azon napon lépjenek hatalyba, a
mely napi n azok kibirdettettek. A kereskede
lemügyi minisztérium arról értesítette a ka
marat, hogy ezen kérelmet figyelembe nem
vehette, mert a rendeletnek ily megváltozta
tására, — mely egyébiránt a felekre nézve
számba vehető gyakorlati értékkel amúgy sem
bírna, semmiféle indok nem lorog fenn s ellen
kezőieg azon szempontok, melyek e rendel
kezés megállapitasanal mérvadók voltak, annak
változatlan ienntartásását követelik. A közti,és
a miniszteri leiratot tudomásul vette.
A budapesti szállodások, vendeglő-ök és
korcsmárosok ipariarsulata azzal a kérelem
mel tordu.t a kereskedelemügyi minisztérium
hoz, hogy különösen a szállodás és vendéglős
ipar teljes elfajulásának meggátlása céljából és
ezen iparágaknak nemesebb irányban való
fejlesztése érdekében mondassék ki a vendéglős
ipar képesítéshez kötése. A minisztérium ezen
kérelmet vélemenyezés végett beköldötte a
kamarához. A közölés véleménye az. hogy a
vendéglős iparnak képesítéshez kötése nem
szükséges, mert ezzel legkevésbé sem volna
megakadályozható az. hogy — mint ez a leiterjesztésben foglaltatik — boldog-boldogtalan
belé ne fogjon s a suszter, a szabó, az asz
talos stb. mind ott ne hagyja tanult mester
séget és tel ne csapjon vendéglősnek, azt hí
vén. hogy aranymezekre talál, minthogy az
ipartörvény a képesítésnek igazolása nélkül
megengedi
azt,
hogy va amely képesi
léshez kötött mesterséget űző iparok egy má
sik ugyancsak képesítéshez kötött mesterséget
űzzön s mert egyáitalaban uem iát fennforogni
olyan okokat, a melyek ezen iparágnak a ké
pesítéshez kötését szükségessé tennék. Kívána
tosnak tartja azonban, hogy az iperlörvenynek ezen iparagak tekintetében különösen a
személyi biztonságra vonatkozó rendelkezései,
úgy a községi sz; bályrendeletek szigorúan vég
rehajtassanak s akkor a szállodák és vendég
lök közrendeszeti, közbiztonsági es közegesz
ségügyi teametekben is kevésbe lesznek kifo
gásoi hatok.
A kereskedelemügyi minisztérium bekül
dötte veleményadas végett Kühmayor Ferenc
és társa pozsonyi gyárosnak az iránt való ké
reimet, hogy az arany-és ezüst sodronyáruk a
megrendelések gyűjtését korlátozó 1900. XXV.
t. c. rendelkezései alól kivétessenek, — Ha
sonlóképen Wilheim János cipészmesternek az
iránt való kérelmét, hogy Bács Bodrog vár
megye területén személyest n megreüdeleseket
gyüjthessen. A közülés egyik kérelem teljesí
tését sem javasolja.
Több pozsonyi varrógépkereskedő és
mechanikus viszont az iránt folyamodott, hogy
a varrógép vétessék ki azon áruk közöl, a
melyekre az 1901. évi 27483. sz. rendelet 6.
§ a szerint megrendelést bárkinél, bárhol le
hét gyü]teni. Bár a kamara területén levő
varrógepkereskedőknel ezen kérelem ellenzésre
talált, a köztiiós mégis a kérelem teljesítését
javasolja a minisztériumnak, mert ma már
varrógépraktar majdnem minden jelentéke
nyebb helységben létezik s a megrendelés
gyűjtés megengedése e cikkben éppen a ki
sebb varrogépke.eskedőkre és a mechaniku
sokra végzetes hatasu s egyébként is éppen
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a varrógépekkel való megrendelés gyűjtés kö
rül számos visszaélő* merült fel eddig is.
Szomajom, sornogymegyei község, éven
ként 4 kirakodó és áilatvásár engedélyezé-ét
kéri a kereskedelemügyi minisztériumtól. Te
kintettel arra, hogy a községnek mintegy 3900
lakosa van, a kik általában állat'enyeszié*sel föglalko/n' k s ez kepezi tőként keresete
ket. a köztiiés méltányosnak tartja és java
solja. hogy a község kéreimp részben teljesít
tessék és évenként kel áiiatvá3ár tartásara
engedélyt nyerjen.
Hasonlókep Belezna. eomogymegyei köz
ség is óvenkint 4 kirakodó- és áilatvásár tar
tására kért engedélyt. Ezen községije a vásár
engedélyezés mellett sem közgazdasági, sem
állattenyésztési erdekek lenn nem forognak, a
miért is a közülés a kerelern teljesítését nem
javasolja.
Feisó Mindszem község n.odo=itotí vásári
helypénzdíjszabalyzatát terjesztette lei jóváha
gyás végett a kereskedelemügyi minisztérium
hoz. A kóztilés a módosítást nem la álla ki
elegitének, mert a felvett tételek nem min
denbe í felelnek meg az igényeknek s csak
éazreveteieinek figyelembe vétele mellett lesz
a helypénzdijszabalyzat jóváhagyható.
Bárányavármegye a ispáni hivatala áttette
a kamarához véleményadás végett Vaiszló
község módosított vásári he.ypén/díjszabályzatát A közülés a dij-zabályzat Újteleinek túl
magasságát kifogásolja, mert az emelés sem
miképen nincs igazolva s legfeljebb c*ait a
ryerstermények leivetelet tartja in iofcoltnak.
Ugyancsak Baranyavarrnegye aiispam ni
vatala véleményt kér a kamarától Némelbóly
község képviselőtestületének a marhahús árak
egységes megállapítana tárgyában benyújtott
folyamodványara
nézve. — Mimhogy a
29920 /1897. sz. kereskedelemügyi miniszteri
rendelet értelmében nem forog lenn nehézse*
az iránt, hogy oly községre nézve, a hol a
hús ára a szomsz- d<»s vidék viszonyaihoz ké
pest mértéken túl felemelkedett, a fogyasztó
közönség érdekében a II fokú iparhatóság az
illető község kepviseiőtestületéuek kívánságára
a hurrákat időnként hatósági szabályozásnak
vesse ala, vagyis az ipjrtürvenv 53. § anak
b) pontjában megjelölt intézkedéseket éUtbe
lepte-se. a közülés javasolja a megkereső ai
ispini hivatalnak, hogy a gyakorlatnak megfeie’ő'eg rendeljen el Nemetbóly községben
időnként probavagast, s ennek eredményéhez
képest szabja meg a marhahús arat.
ó Dombóvár község az iránt kei a ka
marától véleményt, hogy előnyös voina e a
községre ne/.ve a házalókereskedésnek eltiltása.
Minthogy Ô Dombóvár
községben a keres
kedelem es az ipar már aunyira lej
lett, hogy a község lakosai szükségleteik fedeze-e tekintetében epenseggei nincsenek a
házaló kereskedésre utalva, a közüles javasolja
a községnek, hogy a házalókereskedés eltiltá
sára szabalvrendeletet alkosson.
A teme vári kereskedelmi alkalmazót
tak egyesülete feliratot intézett a kereskede
lemügyi minisztériumhoz azzal a kérelemmel,
hogy a keit védelmi törvény revíziója alkal
mával mondassék ki az, hogy kereskedőta
noncokul c*ak oly egyének legyenek szerződ
tethetők ,a kik legalább is valamely középiskola
III. osztályát sikerrel elvégeztek. E feliratát a
npvezetf egyesület pártolás végett inegküidötte
a kamarának. Minthogy a feliratban foglalt
kérelemnek a gyakorlati életben való keresz
tülvitele rendkívüli nehézségekbe ütköznék, a
közülés a feliratot egyszerűen tudomásul vette.
Az elnökség bemutatja a kamaranak és
a kamara nyugdíjalapjának az 1901. évről
szóló zárós/.ámadasat és vagyonmérleget. A
közülés a zárószámadások megvizsgálására
Krausze Ignác és Taizs József beltagokat
küldte ki.
übatko Gyula, pécsi kereskedő bead
ványt intézett a kamarához, a melyben fel
hívja a kamarának figyelmet a vasúton é r
kező kézbesithetetlen áruk árverezésénél ta 

19<2 március 15.
pasztalt visszaélésekre és arra kéri a kama
rát, hogy ezen árverésekre rendőri közeg is
kirendellessék, s magái a kamara is hivata
losan képviseltesse. — A közülés is kí
vánatosnak. tartana, hogy ezen, gyakran
pana-z tárgyát
képező árverések
szabalyozt issanak, azért megbízta a kamarai iro
dát, hogy a pec-i állomáson legközelebb tar
tandó ily árveres aikalmaval gyüftsön tapasz
talatokat s ezek aiapján tegyen illetékes he
lyen előterjesztést.
Itj. Low; Adolf, pécsi kereskedő az iránt
emelt a kamaránál panaszt, hogy a szállításra
feladott, hoidók minőségére nezve a in. kir.
ailamvasutak oly adatok bevallására is köte
lezik a feladókat, a melyek a valóságnak meg
nem teielne* s a melyek a fe,adókra nézve
esetleg káros kövelkezmenyekkel is járhattuk.
A kö/.ülés megbízta a kamarai irodát, hogy
a tényállásról .szerezzen pontos meggyőződést
s annak alapjai! tegyen illetékes helyen ja
va-latot a valósigna& meg nem telelő adatok
bevallása tekiutüttbeu támasztott követelések
megszüntetése érdekében.
Buck Jakab és társai, bonyhádi lakosok
az ó-Dombóvár— Báttasze* vonalrész es a
Budapest—Fiume közt koziencdo gyorsvonatok
közölt közvetlen csatlakozás 1Höaitése maul a
kereskedelemügyi mini ztenumhox továbbá
Hidas—B my had álloma-on egy vagány híd
mérleg felál.itása iránt a m. kur. ubamvasutak
i.azgató-ágah oz szerkesztett kérvényeiké a z 
zal a keieemme! küldtek meg a kamaráuoz,
hogy azokat pario ja. A közüles mindkét kó
reimet j ^ -nak es azok teljesítését kívána
tosnak tartja, a miért is a kérvényeket partoiólag togjj az í leiéke-» helyekre beterje»zleni.
Az ülés háromnegyed 5 órakor éri véget.
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M a ic iu a tizen öt.

Tavasz volt akkor is ! . . . Ezelőtt ötven
négy évvei. Tavasz ; de ueiu oiyan, mint a
mostani. Hugy tanom a laagakou : iboiya
nyitt a mezőn s remény láinadt a szi
vekben. Most takadó rügy helyeit lefagy a la
ága; nyiló ibolya hijjau dér lep.
a rétet
és az emberi szivekben rtrneny helyett lût
közömbösség, nmei ^ein törődő neuiDánonsag az úr !
Pedig bat most van annak a nagy már
cius tizenötödikének o vennegyedik evfordu.oja.
Most vau ernleke anna- ; hogy kivívtak már
cius idusának félistenei a sajtószabadsagot ;
hogy kiadták s világgá röpítettek a szent hár
mas je.szót : .-zabadBag, egyenlőség, testvéri
ség ! Most van ötvennégy eve, hogy elöszőrhangzott a Pl’dipra magyar!»; hogy először lett
tauubizonysagot a magyar arról, hogy hiába
vélték halottnak, íme feltámadt hailottaiból
s rajtuk ütött, a &u a gyasztorara készülték.
1848. március tizenötödike az a csillag,
mely miként a napkeleti három bölcs király
nak Jézus szüieteshelyel a betlehemi esi! •ag :
úgy ez a magyarnak a magyar szabadság szü
letését megmutatta. Megmutatta, uugy a nép,
mely élni akar s halni tud honáért, az a nép
nincs elveszve, annak meg megszületik a szaszabadsag, annak még felderül a hajnal bíbo
ros sugára.
És megszületett szamunkra is a szabad
ság ; felderült nekünk is a bíboros hajnal !
Március tizenötödike vezette be* a ma
gyar szabadságharcot. E nap csak esernyők
alatt, szakadó esőben mutatta meg a magyar
ifjúság, hogy mit tud. De nemsokára a csa
tak mtzejéu, golyózápor, ágyubömbölés között
küzdött a szabadsagert a zsarnok bereuc-seregei ellen. És Kossuth apánk hívó szózatára
előállott a honved s ment a harcba, a halai
torkába s ott esett el a szabadságért a vé
res mezőkön !
Ezt a kort, a téiistenek korát vezette
be március tizenötödike. Szép márciusnak
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Idusa, melyet minden időkben nevezetes nappá
avatott a világtörténelem. Március Idusa már
a rómaiaknak nevezetes napjuk volt ; már
cius Idusán halt meg Caesar, a hatalmas imperator, Brutus tőre alatt. Március idusán
indultak világgá a francia vilagszabadság esz
méi s március idusán ébr«*dt tel almából a
magyar, mint téli almából felébred a föld virágnyiló kikeletre, bűbájos tavaszra.
Holnap itt van i->mét Március idusa. Az
ötvennégy* dik mar ama nevezetes március
idusa óta. E* most is tavasz van, mint ak
kor volt. Bar most hideg ez » tavasz, mert
fakadó rügy helyett lefagy a ta ága, nyíló
ibolya hijián dér lepi meg a retel es az em
beri szivekben a r-meny helyett rut közöm
bösség, mivel rém törődő nem >ánorr ság az «r !
Ez azonban ne rontsa meg a mostani
ünnep szentséget. Ünnepeljük meg március
tizenötödikét ; nem törődve a gyáva meghu
nyaszkodókkal, a taipnyaió szolgasereggel, a
gyászrnagyarkákkal, a kin ma elbújnak a hí
vatalos bürök odúiba s ünnep'és helyett a
felsőbb megrovástól tőbe a körmüket piszkál
jak a mi pénzünkön, r magyar nemzet pén
zén, a kinek pedig legszentebb nemzeti ün
nepe március tizenötödike !
A pécsi jogakadémia polgársága már
cius 15 érj, holnap (szombaton) \ Nagy Vi
gadóban délután 5 órakor renden hazafias
ünnepélyét a következő műsorral : 1 Elnöki
megnyitói tnrt Cvctkovics Lajos. 2. A ..Talp
ra magyar*-1 szavain-, itj. Némcthy Jóiseí
3. A márciusi napokról feh lvas Jeszenszky
Mihály. 4. A Jogászbanda magyar notakat ad
elő. 5. Végh Lajos akr.lmi köíternén.et sza
valja Vérfi Aladár. 6 Záróbeszédet tart F i
scher M'kló- 7 A Kakócy indulót előadja a
Jogászbanda
A Színházban h >na (szombaton) este
díszelőadás h'sz. Színre kerül Dobsa Lajos
történelmi cirádája: *IV Kun László*. A
darab elölt Csernits Jenő jogbaiuató már
cius tize» ötödikéről f. g alkalmi költeményt
szavalni, meiy után Fiaby élőképben mutatja
be a színtársulat a márciusi hő-öle ap itheozisát.
Pécs város f üggetlen polgársága ö-i szo
kás s/eriut tarsas vacsorára gyű: össze a nagy
nap t sléjén. Ilyen tarsas vacsora !<• Dollingcr
András „Hétfejedelem« vendéglőjében ho nap
(saombaton) este es »Korona* vendéglőben.
A »Héfejedelem* vendéglőben rendeze nő tá^
sas vacsorán a pec-i Polgári Daloskor js kö.-.re
működik, hazafias dalos előadásával s lesz
ah a Imi beszed s ünnepi szávaiatok is.
A pécsi 48-as honvédek, ama nagy idők
még élő tanúi szom bton este a Sörös Mihály
iéit» vendéglőben gyűlne* össze
ott ünnep
ük meg március tizenötödiket.
Vasárnap is tesznek márciusi ünnepelyek. Ilyen ünnepélyt tart a Petőfi Kör vasár
nap a Nag Vigadóban; a munkások is tar
tanak vas ruap márciusi ünnepélyt a Scboizsörcsarnokban és a közepi.- ölik önképzőkö
réi is vasárnap ünnepük meg március idu-át!

— (A P é c s i H a t h . K ö r “ ) 56-ik
felolvasó-estélyének rendje március 16 án
(vasárnap): 1. Költemények. Irta Neumayer
Dezső, felolvassa Szűcs József, joghallgató 2.
Séta Pécsett Kr. u. a IV. században. Irta és
felolvassa Szakovics Ottó dr. 3. Liszt: Venezia
e Napoli III. Tarantelle. Zongorán előadja
Jánossi Béláné úrnő. 4. Boldogság. Irta Lázár
Miklós, szavalja Sikora Gyula. 5. Félicien
David : La perle du Brésil. Énekli dr. Jella
chichné Csurgay Adél úrnő, zongorán kiséri
Ilo ff Rikárd. Kezdete d. u. tél 6 kor. Az
utolsó böjti felolvasó estély jövő pénteken
(március bó 21 én) d. u. félhatkor lesz.
— (P e r c e i M iklóa le v e le i ) Percei
Miklós, 48-as honvédezredes, volt orsz. kép
vi-elő és bárányavármegyei főispán családi
iratait s a 48-as eseményekre, valamint az
emigrációra vonatkozó érdekes leveleit Tolna
vármegye múzeumának ajándékozta. Ezeket a
nagybecsű leveleket most rendezi Székely Fe
rnne, tolnavarmegyei íőleveltarnok és Percei
Dezső megbízásából irodalmikig is feldolgozza
— (K in evezés.) Szüts Jeu » dr., pécsi
kir. törvényszéki joggyakornok, a pécsi kir.
törvényszékhez aljegyzővé kinevezhetett.
— (N é v m a g y a ro sítá so k .) Kiskorú
Slckker József, b^deghi iiietőségü, ugyanott.mi
lakos, Sudárra ; Takler István, iharo.sbereryi
illetőségű, Csáktornyái lakos pedig Tőrökre
változtatták vezetéknevüket belügyminis L-ri
engedély folytán.

Idttjdla»*. A központi meteorologiai intézet
jelzése szerint : száraz, hűvös idő é« éjjeli fagy
várható.
M á rc iu s i ü n n e p é l y e k : a jogikadémia ünne
pélye d u. 5 órakor a Magy Vigadóban. Társasva
csorák a Hétfejdelem-yendéglőben ; Soros Mihály ven
déglőjében és a ÁoruNa-vendéglóben.
S íin h a a .- díszelőadásul »IV. Lás ló», történeti
dráma.

— (K ü ld ö ttsé g a fö id m iv e le tagyi m in iszter. n e l . 1 Bölcskéról 5 tagú

— (K ö te le ző k ó rh á zi g y a k o r la t )

A hivatalos lap Wlasics Gyula kultu zmi jiszter rendeletét közé amely a m kötelezi ' r.
orvosi egyetemről kikerülő ifjakat, hogy c ak
akkor működhetnek mint orvosok, ha előbb
egy évig kórházban gyakorlatilag is kibóvi: i
ismereteiket. A rendelet fölsorolja, hogy a
korházi gyakori »tb I négy hónapot a belgyógy i
szati, két hónapot a sebészeti, két hónapot a
szülészeti osztályon kell tölteni, a többi négy
hónapot bármelyik osztályon Az egyt térni
klinikákon nem lehet kitölteni azegvévi gyakor
latot. Minden kórházba csak mnvi fiatal orvo t
lehet fölvenni a cvakorla’.ra, a hánvszor huszonöt
ácv van benne. A gyakorlatot mindig csak a
hónap 1 én, vagy 16-an lehel megkezdeni. A
gyakornokok fényképes szolgá'ati könyvet kap
n tk, amelyet a gyógMtó intézel igazgatója es
főorvosa minden hónapban aláír Aki m :s
kórházban akarja folytatni a gyakorlat t.
szándékúi tizennégy nappal előbb beieleutse
a kórház igazgaiojana^. Ha ez az orvo-je ölt
könyvecskéjét vaiami mulasztásért nem írja
ala, azt az időt, amelynek eltöltéséről rém
tanúskodik a főorvos, pótolni k d! a gyakor
noknak. A tariusitas megtagadása ellen föleb
hozni lehet a kultuszminiszterhez. Aki kifogás
talanul töltötte el az egy évét, annak a dekán
Kiadja az orvosi oklevelet. Annak, aki vala
mely katonai egetzsegügyi intézetben folytatott
gyakorlatot, ott töltött idejét beszámítják az
egy évbe.
( J e i e u t c ü a « isirő l.
’e.t e
N a p i r e n d 1 9 0 2 . in á r o ia s 1 5 -é n .
forrás vízszolgáltató képességéről a főmérnöki
hivatal a következőket jelenti : A vi/tartók
Nnoptar : szombat, márc. 15. — Hóm. katb.
Longin. — Prot. : Longin. — Görög-kel.: márc. 2 ) tele vannak ; a tettyei forrás vízszolgáltató
llerrich. — /aido : Veadar 6. — Na^> kel ö ór* képessege folyó hó 14-én reggel 5590 köb
6‘J percko. ; nyugszik 5 óra 48 perckor. — Hold kél
meter.
8 óra 58 perckor reggel ; nyugszik éjfelkor.

— (Ssem ftlyi hir.) Báró Fejérváry

Imre dr. főispán a ma délutáni gyorsvonattal
háromnapi tartózkodásra Budapestre utazott.
A főispán héttőn ter vissza a fővárosból
Pécsre.

<
P

küldöttség tisztelgett Darányi Ignác m. kir.
öldmivelésügyi m niszternél, hogy kér j * a már
)ly régóta megígért es mai napig sem telje
iitett dunaszabályozasi párhuzammüvek léte
ütését. A küldöttség tagjai : Vajay lstyan
jlebános, dr. Stern Adolf községi orvos,
Molnár István biró, Szőke Mihály közgyám
tg Szakács György földbirtokos voltak. A
rüldöttség szónoka, Vajay István plébános
negható szavakkil ecsetelte, hogy a Duna
‘zen tiszta magyarajku község éppen legszegeíyebb lakosainak 2—3 holdas kenyértermő
öldjeit szakgatja el, a miért is az Amerikába
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vándorlás eszméje kezd terjedni. A miniszter
a küldöttséget igen kegyeden fogadta és meg
ígérte, hogy a község érdekében minden lehe
tőt ei fog követni.
—

(A s

ib a fa i

kincskeresőn.)

Mar többször adtunk hírt a kincsszomjazó
ibafaiakról s tudósítónk értesítése revén mó
dunkban van most újabb részleteket hozni.
A munka még mindig folyik — b ir nem oly
szorgalommal mar, mint azelőtt, mert a mun
kások egy része m űdén reményéről lemon
dott. Valóban iszonyú és veszélyes munkát
végeztek ezek az emoerek, először átmetszet
tek keresztben a.hegyet, készítettek egy 20 na.
hosszú és 16 in széles bevágást, ennek fene
kén banyarendszerrel do'goztak tovább és
mintha pincét ásnának, behatoltak 10 meterre
a hegybe, ennek végónen pedig egy kutaliku
12 méter mely lyukat ásták s csigával szállí
tották ki a nagy mennyiségű homokot Végre
egy öröm kiáltás hallatszott a kútból, mely
úgy tűnhetett tél, mint Columbus Amerikát
löUedtző utján annak a bizonyos matróznak
a »Partok lato* ! Partot iátok « kiáltása ! A
kútban dolgozó ember asója ugyanis egy kőkeménységü anyagra bukkant, me’yet csak
hosszabb taradság után s csáktnynyat lehetett
feltörni. A felcsillogó remény .-ugara uj erőt
öntött a inár mioden kedvüket elvesztő em
berekbe s kétszeres szorgalommal folyt a
munka. A kemény anyag egészen úgy néz mint
egy újabb időben beton munka. A te tört darabok
egy részót Jeszenszky Tódor tőidbirtokos megvizsgalíatás, vélemény adás ce j tool Budapestre
küldte fel. Egy szakértő kijelentette, hogy az e nlitett nem termo kőréieg, hiuem mesterséges
utón, emberek almi készített mű. Ez csak ujaob
bátorítás volt. Csodalatos, hogy 32 méternél
mélyebb helyen, a föld alatt ilyesmi található.
Annyi bizonyos hogy a szóban lorgó „Pincehegy “ nevű domb történelmi múlttal birt,
mert hiteles tö.jegyzósekből megtudtak azt
hogy itt egy Ibafalvi nevű várur élt s a «eve
zett hegyen lakott, es Zrínyi Miklóssal élénk
összeköttelé-ben volt. káliig közel 6 0 naps/.ammunka fordittatott kincskeresésre s a
szegély nép bizony megérdemelné, négy
munkájáért aémi *urpótlnt t Háljon. Tud jsitóak
figyelemmel kísérte e munkai s így moJuukban Írsz még róla beszaró dm.
— (O b sit.) Friedlánder Lijos, pécsi
b-ik honvedhuszarezredbeli tartalékos alá latorvosnak tisztviselői rmdíokoz bárói kert le
köszönése elfogadtató: t.
— ^Potvasar.) A kereskedelmi minisz
ter megengedte, ho„y Tolnamegje Tamási
községében a február 17.
18 ra esett, de
elmaradt országos vá-ar helyett ápril 1-én
és 2 án pót vasár tartassák.
— (T ű z a vidékén.) Mire bibin
nagy tűzvész pusztított. M.ot levelezőnk írja,
a tűz elhamvasztott tizenhárom lakóházat,
hí rm ne melléképületet s tömérdek hiziáhatot.
A kár körülbelül 40.000 korona.
— (K iá llítá s i vijçecek.) A keres
kedelemügyi minisztérium szigorú rendeietet
bocsátott ki a küiiöldi ügynökök garazdnikodasa ügyében, a kik idegen urával árasztot
tuk el az országot es hitvány portékái varr
tak a gvanutalan magyar közönség nyakába.
Most a vígécek egy u ahb tAjtaja folytatja
elődeinek üzelme't és kiállításokban utazik.
Érmet és kitüntetést aiulnak draga pén/.en.
Itthon sikerült lehetetlenné tennünk azokat,
a kik ily éremvásárral foglalkoztak s most
küllöldiek viszik cs.tpdtba a magyar kiállító
kat, főleg a gazdaközönseget gazdasági ter
mékek kiállítása cimén, mely áiluóiag őszkor
volna Budapesten. E kiállítás erdekeben most
egy németországi ügynök gyűjt kiállítókat ha
mis cégér alatt, mert egy humánus egyesület
nevét használja köpönyegül, a hol különben
nagyon keveset tudnak az egész kiállításról.
Az illetékes hatóságok minden érdeklődőt fi-
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gyelmeztetnek, hogy az írásban kötött meg
állapcdesck akkor is érvényesek, ha ut<^hb
kitűnik, begy tényleg csak zugkiállitásröl és
éremváeárról van szó.
— (T él.) Napsugarat tártunk, tavaszi
rflgvek feslesét lestük k helyette előkullogott
valahonnan az elkésett tél apó. Szürke íellegtakaróját szinte meglepésszerüen
terítette
szét a rap&ugaras égre, megrázta zuzmót*
szakállát s havat bocsátott a íe<-!ő természet
fülé A fák kipattant rügyei között sivitva szá
guld végig a szél, a mely hirül viszi, hogy a
tél apó megjött tavasz kezdetére, fagygval,
hideggel, hóval, foRVscogtató caipőg széllel
együtt. A jó öreg kályhák, a melyek már már
kimentek a divatból — sok becsületük az
egész télen sem volt — megint r élkülözhetlen
né lettek. Mert tél <z igazán, nemcsak amolyan
eltévedt hideg nap. A természet legalább is
ugv neki készülődött odakint, hogy sí káig nem
lehet reményünk újra a tavaszi napfényhez,
a kikelet gyönyörűségeihez.

Művészet, irodalom
O Heti műsor. Szombaton, márc 15-én
«IV-ik László*. (Díszelőadás.) — Vasárnap,
márc 16 án d. u. «Szegény Jonathán* ;
este «Páholy.» — Hétfőn, márc. 17-én «De
borah». — Kedden, márc. 18-án »Csárli
nénje«. — Szerdán, márc. 19-én «Lotti ez
redesei*. — Csütörtökön, marc. 20 án «Boccacció*, K. Tarnay Leona felléptével. —
Pénteken, márc. 21 én K. Tarnay Leona fel'épféve! ős a karszemélyzet jutalomjátéka :
«Eleven ördög.» — Szombaton, márc. 22 én
a Thury pár búcsúja : »Uriel Acosta.* — Va
sárnap. márc. 23 án délután «Lotti ezredesei* ;
este: Tiszivné búcsúja: *Nani.«
O Páholy. Ezt a kedves és mulattató
bohózatot vasárnap este adják ez idényben
utoljára színházunkban, — hiszszük, hogy
nagy közönséget fog vonzani. — Vasárnap
délután Milöcker nagy operettéje, a «Szegény
Jonathán* kerül színre ; a két fő női szerep
ben Tiszaynéval és Márkus Arankával. — Hét
főn »Doborah* kerül színre a címszerepben
G Miklóssy Ilonával, kinek ez lesz nálunk ez
idő szerint utolsó nagy szerepe. Kedden a rég
rém adott kedves bohózatot, a «Csárli nénjőt* elevenítik föl a fő szerepben Pesti Kál
mánnal.
K ö 7 P » 7 d a sá g
□ Baromfitenyésztők Országos Egye
Sfllete. Nag\fontosságú egyesület alakult Uu
dapesten f. hó 9-én, a mikor az ország barom
fitenvésztői kimondották a .,Baromftenyési
tök Országos Egyesülete‘ megalakítását. EzeD
a baromfitenyésztés előmozdítása érdekében
alakult egyesület már csirájában oly erősre
növekedett, hogy a tenyésztők bizalom
mal nézhetnfk jövő működése elé, a mely
a mellett, hogy az ország baromfitenyészté
sét van hivatva fejleszteni, egyúttal szociális
feladatot is teljest, mert kis emberek ög\ét
mozdítja elő. Az alakuló közgyűlésen az egye
sület eluökségét és igazgató választmányát
választották meg, még pedig elnöknek gróf
Teleki Józsefnét,alelnöknek K. Lippich GusztávJ. N. K, Szolnok megnei főispánt és gróf
Keglevich Miklóst, ügyvezető alelnöknek Ptrknmer János m. kir állattenyésztési fő
felügyelőt.
□ A borfogyasztási adó leszállítása
érdekében az ország több törvényhatósága a
képviselőházboz kérvényt intézett, melyet to
vábbi eljárás vévett a pénzügyminiszternek
adtak ki. A boritaladó leszállítására azonban ez
idő szei int nir.cs kilátás, mert a pénzügymi
nszter most arról értesitette a kérelmező tör •
vén\ hatóságokat, hogy az állam jelenlegi pénz
ügyi viszonyai közt a buritaladót se el nem
törölheti, se le nem szállíthatja.
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Március tizenötödikén
ma, szombaton este 8 órakor

Dolfinger András

Táviratok.

H ÉTFEJED ELEM
vendéglőjében

— O rszág g y ű lé s. (A .Pécsi
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Figyeló“ eredeti tavit ata.) A képviselőim/,
mai ülésén folytatták a földmivelési tárca
vitáját.
Solymossy Ödön báró a vizszabályozásról beszélt s a költségvetést elfogadta.
Marjay Péter a kisgazdák szomorú
hitelviszonyaival foglalkozott.
S^emere Miklós a gazdasági iskolá tartatik Lesz ünnepi beszéd, alkalmi
nak Budapestre helyezése ellen szólt, szavalatok s a Polgári Daloskor
hazafias
dalokat
ad
elő.
mert a fővárosban az ifjúság elvezetekbe
merül s a kollegiális együttérzés megla
Ez ünnepélyre Pécs város hazafias
zul köztük. Ezután melegen beszélt a ho érzelmű polgárságát tisztelettel meghívja
mestead mellett a szónok, k t a jobb ol
a ren d ező ség .
dal megéljenzett.
Étkezés étlap szerint. Ci
Chernél György a lótenyésztésről be
szélt s a költségvetést nem fogadta el.
gány-zene.
‘Baross Gábor a külföldi nagybirto
kosok térfoglalása ellen beszélt s a költ
ségvetést elfogadta.
Tichler Győző a költségvetés ellen
beszélt.
Lukács László pénzügyminiszter felelt
ezután Zboray Miklósnak az iparbank ügyé
........... jutányos áron a
ben. A kormány külön összeget nem adott
kiadóhivatalban............
a részvénytársaságnak, csak a törvényben
megengedett kedvezményeket adta. A mi
.................
vétetnek
föl.
a felügyelet kérdését illeti, a kormány
csak adózási szempontból ellenőrizhette a
részvénytársaságot és ezt meg is tette. A
miniszter elismeri, hogy mikor bebizonyult
hogy a bank a követelményeknek nem tud
A R l c h t e r - f ó le
megfelelni, jogos kérdésként állt elő, hogy
mért nem vonattak be a kedvezmények ?
Horgony- Pala - Ezpeller
Ez azonban csak a jelenre szólhat, de a
egy régi kipróbált háziszer, a mely
már több mint 33 év óta meg
múltra nem.

li azaflas ünnepély

IRDETÉSEK

Liaiment. Caps, comp.
bízható bedörzsolésöl alkalinaztatik
kéizvéoyoél, ciuznál és meghűléseknél.
Illtés. Silányabb utánzatok miatt
•a-i" ijl bevásárláskor óvatosak logyütik ás csakis eredeti üvegeket
dobozokbau a„Horgony" védjíigygvel
és a „Richlor" ezégj egy zéssel fogad
junk el. — 80 f., 1 k. 40 f. és 2 k.
álban a legtöbb gyógyszertárban
kapható. Főraktár:Török
J ó z s e f gyógyszerésznél

— K o ssu th -» a o b r a B u d a 
p esten . (A „Pécsi Figyelő- eredeti
távirata.) A főváros legközelebbi közgyü
lésen indítványozni fogják, hogy a Kos
suth szobor haladéktalanul felépít tessék.

— E lh u n y t h o n v éd ezred es
(A „Pécsi Figyelő- eredeti távirata.) S^lávy

B u d a p e s te n .

Béla honvédezredes a volt koronaőr öcscse, Budapesten meghalt.

hleùter F. AU. es társi
c s a s t

e s

k ir.

u d v a ri

a ia llitó k .

R u d o lsta d l. _

Laptalajdonos
Felelős sserkeutő
<ZÁUTTEK GUSZTÁV
PLEIXINGER FERES C
Segédszerkesztő

HONTHY ISTVÁN.

M ák u la tu ra -p a p ir

500 forintot
fizetek annak, a ki a B a r t i l l a f o g r i i é n e k hasz
nálata mellett, Üvegje 3 6 kr., valaha ismét fogfá
jást kap, vagy a szája bűzlik. (Csomagolásért külön
10 kr.) B a r t i l l a - W i n k i e r E d . W i e n ,
19/1
Sommergasse 1. Kapható P é o e e t t : Geltch és
GraelT Király-utcza 3. sz. — M o h á o a : Auber
Vilmos gyógyszerész.
Kérjünk határozottan mindenütt B a r t i l l a féle fogvizet. (Hamisítványok feljelentői j ó l cijaz! tatnak.)

Nyomatott Taizs Józaef könyvnyomdájában Pecaett, 1902.
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A „Pécsi Figyelő" kiadóhiva
talában, Pécs, Mária-utca 1-ső
sz., I ső emelet. -------

