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Gyárosok országos szövetsége.
Pécs, 1902. március 27.

Nyílt lapukat döngetnék, ha nagy 
apparátusai vállalkoznánk annak bűonyi- 
tasara, ho^y Magyarországnak erőteljes, 
fejlett ipart a van szükségé. Olyan álta 
láunsan elismert igazság ez, a mely bi 
::onyitasra többé nem szorul, hisz min
denki kénytelen beismerni, hogy egy tisz 
tán mezőgazdasági termelésre támaszkodó 
ország nem képes a modern állam által a 
lakosságra rótt ttrneket elviselni s ál
landó függési viszonyba kerül nyerstnr- 
ményeiuek fogyasztójával. Az iparfejlesz
tés tehát nemcsak egyszerű közgazdasági 
kérdés nálunk, de az állami függetlenségnek 
is nagy kérdését képezi.

Cs*k az iparfejlesztés módozatait ille 
töleg létezik Magyar országon véleménykü 
lönbség, mert azt az egyedül hathatós 
évközt a melyet minden ailam iparának 
kifejlesztésére igénybe venni kénytelen 
volt. a nemzeti szükségleteknek megfelelő 
önálló vámvédelmet, iránvadó köreink po 
lifikai okokból nem merik alkalmazásba 
venni.

Ezek hát körömszakudtig védelmezik 
azt az álláspontjukat, hogy Magyarorszá
gon ipart teremteni s azt erőteljessé fej. 
lesztoni igenis lehe* a régi, fejlett ipar
ral dicsekvő Ausztria korlátlau versenye 
mellett is a közös vámterületen, egységes 
vámpolitikával.

Pedig ha más nem hát kinyithatta 
volna szemeiket az Ausztriában hivatalos 
részről is megnyilatkozott az az állásfog
lalás, hogy a magyar kormány iparparto 
lási akciója ellenkezik a vamszövetseg 
alapfogalmával és helyes intencióiával, 
a mely megköveteli, hogy M û-y . v .. ágon 
az osztrák ipar ne tekintessék idegennek, 
sót ellenkezőleg, Ausztria elégítse ki min
denek előtt a mi ipari szükségleteinket, 
mint a hogyan ók a fogyasztói a mi 
nyersterménybeli fölöslegünknek.

Ausztria igy dúl-fül azért az ipar- 
pártolási akcióért, a mely pedig semmit 
sem ártott neki s mondhatjuk, alig hasz
nált valamit nekünk. Mert annak az ál
lami támogatásnak, a znelylyel kormá- ] 
nyunk gyáripart iparkodott megteremteni, 
legtöbb hasznát az osztrák gyárosok lát
ták, a kik holmi fióktelepek berendezésé, 
vei élvezték a magyar állam segedelmét 
pénzben és privilégiumokban ; mig nálunk 
az államilag dédelgetett uj vállalatok ve
szedelmes versenytársai lettek már előbb 
keletkezett vállalatainknak s a tönk szé
lére juttatták egész kisiparunkat.

Ezért az uj kbreskedelmi miniszter 
is a kisipar megmentései jelentette ki |

elsőrendű allami feladatnak s képtelen 
dolognak mondotta, hogy állami támoga
tással már létező ipari vállalatainknak 
csináljunk konkurrenciat. Ennél senki ke
gyetlenebb kritikát nem gyakorolt a kor
mány eddigi iparpartoiási akciója fölött, 
mert ebben benne foglaltatik annak elis
merése, hogy a kormánynak az a törek
vése. mely hazai ipar megteremtését tűzte 
ki célul az osztrák verseny kizárásával, 
csődöt mondott, mert hatása nem az ősz 
trák ipar kiszorításában, hanem a saját 
már meglévő vállalataink elnyomásában 
nyilvánult.

Az uj miniszter azonban szintén nem 
lép a gyökerei orvoslás te;ó?e, hanem az 
uj gyári vállalatok segélyezése helyett s 
kisipart akarja támogatni, hogy szövetke
zés utján tömegtermelésre alkalmassá te
gye. Méltánylás érdemlő törekvés ez is, 
de hat néni az igazi orvosság. M< r t igazi 
iparos állammá csak u/y lehetünk, ha 
fejlett gyáriparral dicsekedhetünk. A kis
ipar föladata egész n inás, egészen a leg
szűkebb értélén.oen veti helyi szükséglét 
födözésére szorítkozó, inig iparról, mint 
nemzetgazda-agi jelleget adó termelési ág
ról manapsag mar c>ak ott lehet szó, a 
hol legalább is olyan gyáripari tevékeny
ség uralkodik, a mely maga képes föl
dolgozni a hazai nyersterményeket és min
denben födözni a hazai ipari szükségle
teket.

Milyen messze vagyunk mi meg et
től a fej lödé-i foktól! Vannak ugyan te 
kintélyes gyári vállalataink, de hol van
nak ezek még attól, hogy az ország ipari 
szükségleteit egérben födözhessék ? És 
mégis ezek sem kepesek boldogulni. A 
nagy áldozatok arán létesitett vállalatok 
folyton hauyatlanak; Ausztria régibb és 
fejlel t^bb iparanak versenye sorvasztja 
őket. A kormány szórványos intézkedései 
nem elégségesek a létező bajok orvoslá
sára s nem tapasztalunk igaz törekvést 
Nem a vezető kormányferfiak részéről 
tervszerű iparpolitika keresztülvitelére, a 
mely őket attól a sorvasztó versenytől 
megvédje.

Mozgalom indult meg hát körükben, 
melynek célja egyesíteni azokat az erő 
két, a melyek magukban állva, szétszór
tan nem képesek a kelló hatást kifejteni 
sorsuk megjavítására, a mi pedig nemcsak 
az ó egyéni érdekük, de érdeke az egész 
nemzet gazdasági felvirágzásának is. Ma
gyarország ötvenhárom tekintélyes gyári 
vállalatának tulajdonosai és képviselői fel
hívást bocsátottak ki az ország összes 
gyárosaihoz, a melyben országos szövet
kezésre ézólitják fel őket.

Ha ez a mozgalom teljes sikerrel

jár, ha az ország összes gyáriparosai egye
sítik ebben a szövetségben azt a hatalmas 
erkölcsi és anyagi erőt, a mely rendelke
zésükre all, úgy talán sikerül nemcsak 
útját állni a további hanyatlásnak, de 
megteremteni az alkotó elemeit a további 
haladásnak s a mi a fő, megteremteni 
olyan hatalmas nemzeti közvéleményt, a 
mely a kormányt nem engedi többé ki
térni az erőteljes nemzeti ipart megte
remteni egyedül képes gyökeres orvos
lás elől.

Ezt a fölhívást, melyet ma vettünk 
a magyar gyáriparosok országos sziAát- 
ségének intéző bizottságától, a követke
zőkben közöljük :-

M a g y a r o r s z á g  g y á r i p a r o s a i h o z !
Magyarorszag több mint télszázad óta 

törekszik arra, hogy gyáripart teremtsen; nem
zetünk legjobbjai hirdették azt, a mi ma már 
közludatta vált, hogy ipar nélkül államunk 
fenD nem állhat. Mi ezen gazdasági törekvés 
szolgálatába álitunk. Törhetlen bizalommal 
nemzetünk jövője iránt, semmi akadálytól 
vissza nem riadva gyáripart teremtettünk, 
mely ha nagyságra nézve nem is versenyez
het a külföldivel, a hazai termelésnek oly 
fontos tényezője, bogy joggal várhatja szavá
nak meghallgatását, méltányos kívánságainak 
teljesítését.

A hazai gyárosok, kik a külföldi álla
mok régibb és fejlettebb iparával versenyre 
kelve nagy k< ckázattal raktak le a ma lé
tező ipar alapjait, úttörő munkálatot vegei
tek és joggal igenyelhetik, hogy irántuk a 
nemzet rokonszenvvel és elismeréssel viseltes
sék és hogy közéletünkben elfoglalják azt a 
helyet, m^ly foglalkozásuk nemzeti és gazda
sági jelentőségénél togva Őket méltán meg
illeti.

Hazánk gazdasági fejlődésének nagy ka
rára, fáradsággal és áldozattal teremtett 
gyáriparunk öt év óta hanyatlik. Egyes ter
melési ágai a lettentartás nehéz küzdelmét 
folytatják a nélkül, hogy komoly lépés tör
tént volna a nemzeti tökét sorvasztó válság 
elhárítására, avagy csak enyhítésére is.

Készséggel ismerjük el, hogy a kormány 
a hazai ipar ügyét jó indulattal karolta fel, 
de a létező bajok orvoslására szórványos in
tézkedések nem elégségesek. E cél elérésére 
egységes, minden részleteiben erős intézkedés kell, 
mely az állam minden ténykedését áthatja, 
mely egyaránt kiterjed a létező iparok fenn
tartására és megvédésére, mint uj, az ország 
viszonyaiban gyökeret találó gyártási ágak 
meghonosítására.

Maguk a gyáriparosok elszigetelt hely
zetükben csakis saját erejükre utalva, kép
telenek a létüket fenyegető válsággal szem- 
beszállani. Mert ha felszólalnak is, mikor sé
relmük van, ha panaszkodnak is, mikor mun
kájuk nincs és terheik meg egyre nőnek, sza
vuk a kellő visszhang nélkül marad, mert 
mindegyikük magára van utalva. Felszólalá
saikat és jogos követeléseiket félreértve, ezek 
mögött a hatóságok épen úgy, mint a köz
vélemény, csak egyéni érdekeik megnyilat
kozását látják. — Nem kevósbbó all ea
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az iparágakra is, a melyek el- 
hagyatottságuk érzetében érdekeik képviseltére 
kötelékekben és egyesületekben már is tömörül 
tek. Ezek csupán közvetlen bajaik iram érdek
lődhetnek s nem is léphetnek tel kellő sútylyal, 
mert mindig ott fészkel a gyanú, hogy moz 
galmukat nem a közérdek, hanem magánér 
dekek irányítják. Ezen visszás helyzet oka a 
magyar gyáripar szolidaritásinak és az egy 
másra utaltság érzetének teljes hiánya. Annál 
nagyobb baj ez, mert a velünk versenyező 
külföldi ipar minden őt érdeklő kérdésben 
teljes egyértelmüseggel és céltudatos szervezettel 
száll küzdelembe, ily módon irányadó befolyást 
gyakorolva a törvényhozásra és kormányra.

Ezen tarthatatlan állapotnak véget ve
tendő, a magyar gyárosoknak Budapesten tar 
tott népes értekezlete elhatározta, hogy meg
alkotja : a magyar gyáriparosok országos sző 
vétségét.

A létesítendő szövetség tagja lehet min
den gyárüzemre berendezett ipartelep. Szerve
zete kiterjed az egész országra és egyaránt 
fogja szolgálni a főváros és a vidék gyárosai 
nak érdekeit. K« zpontja Budapest lesz, az 
egyes vidéki nagyobb ipari gócpontokon pe 
dig fiókok lógnak létesülni, melyeknek elnö
kei hivatalból tagjai a szövetség intéző bi
zottságának, miáltal a vidéki érdekek felkaro
lása és méltánylása teljesen biztosiévá van

Célja a szövetségnek benn van címében 
Hatásköre kiterjedne mindazon kérdések és 
ügyek megvitatására, tisztázására és mindarnaz 
intézkedések kezdeményezésére és megtételére, 
melyek a magyar gyáriparnak íeivirágozását 
vám, lorgalmi, szociálpolitikai, törvényhozási, 
egyszóval közgazdasági irányban érintik.

Maga az a tény, hogy Magyarorszag 
gyáriparának színe java megmozdult, hojy e 
szövetségben egyesüljön, biztosítékot nyújt 
arra, hogy e szövetség hatalmas közgazdasági 
tényezővé fog válni, a melynek meglesz a 
súlya és tekintélye maga elé tűzött nigy fel
adatainak teljesítéséhez.

Másrészt az is bizonyos, hogy ez a szö
vetség csak úgy oldhatja meg országos fon
tosságú feladatait, ha az ország minden gyá 
rosa köréje tömörül és azt működésében 
teljes szellemi és anyagi erejének súlyával 
támogatja.

Azon tiszteletteljes kérelemmel fordu
lunk tehát a magyar gyáriparosokhoz, hogy 
ezen, nagy nemzeti érdekek megvédelmezé 
sére hivatott szövetségbe tagké.it belépni s a 
szükséges anyagi alap létrehozásához a meg
felelő összegnek adományozásával hozzájá 
rulpi méltóztassanak.

Minden gyáros nemcsak saját jól felfo
gott érdekében, hanem az egész hazai köz 
gazdaság érdekében cselekszik, ha annyit ál
doz e célra, a mennyit viszonyai megengednek.

Midőn meg szerencsénk van megje
gyezni, hogy az országban már régebben 
fennálló, bő tapasztalatokkal rendelkező szak
egyesületek közreműködésüket és támogatásu
kat hazafias lelkesedéssel helyezték kilátásba, 
azt hiszszük és jogosan reméljük, hogy a m a
gyar gyáriparosok egyénenként is meg fogják 
érteni és méltányolni közhasznú törekvésein
ket, hazafias céljainkat.

Budapest, 1902. március hó.

Hazafias üdvözlettel
Magyar gyáriparosok szövetségének

intéző bizottsága.
Szives elhatározását meltóztassék az in

téző bizottság elnöke, dr C orin Ferenc (Bu
dapest, V., Erzsébet tér 16.) címén velünk 
mielőbb tudatni.

olvasta azt a » nyers, sértő, kíméletlen, min
den emberi érzést nélkülöző cinikus kritikát.* 
— Nos hát mi meg azt mondjuk, hogy Nap- 
lóéknak sokkal inkább lett volna okuk bele
pirultok más helyi lap egynémely közle
ményeibe ; mert hát utóvégre is éppen a 
nemsetük sorsára maradandó hatást gya
korolt intéző férfiakkal szemben az elmú
lásnak nem lehet az az expiáló hatása, 
hogy a közéleti működésűnkre vonatkozó 
meggyőződést egy csapásra az ellenkezőre 
változtassa. — Már pedig Szamosinak meg
támadott cikke egy szóval sem mondott 
többet Tisza Kálmánról, mint a mit la
punk is, meg az egész ellenzék — bele
értve a volt nemzeti pártot is — folyton 
hangoztatott felőle. Ezt a véleményt nem vál
toztathatja meg az élők sorából elköltözés és 
Szamosi is ezt mint véleményt mondotta el 
támadási szándék nélkül, mert hisz ezt a 
szándékot kizárja a cikknek befejező mon
data: >Az ég bocsasa meg neki, a mit ha
zájának vétett!* Éppen a személyes gyülölsóg 
megszűntét jelzi e mondat, a melyet a P. N. 
minden emberi érzést nélkülöző cinikus kri
tikának akar teltüntetni.

* K egyelet. A *Pecsi Napló* nekünk tá
mad a Tisza Kálmán halála alkalmából Szamosi
tól közölt cikk miatt s abból egyes mondatokat 
kiszakítva kegyeletsórtéssel vádol, a melybe ő 
kénytelen volt belepirulni, mert helyi lapban

Az ifjúsági egyesületek.
— A közoktatásügyi miniszter rendelete. —

Pécs, 1902. március 27. 
Wlassics közoktatásügyi mmiszeter az if

júsági egyesületek országos szervezése tár
gyában az összes tanfelügyelőkhöz hosszabb 
rendelelet intézett.

A rendelet kiemeli a népiskolákból ki
került ifjúságból alakítandó ilyen egyesületek 
fontosságát ugy neveiesi, erköicsképzesi, mint 
hazafiis szempontból s buzdítja a tanfelügye
lőket, hogy megyéjük tanítóságát ily egyletek 
alapítására ösztönözzék.

A rendeletből, melyhez egy ily ifjúsági 
egylet alapszabályai vannak mintakép mellé
kelve, kiemeljük a következőket :

Főcélja legyen — úgymond a miniszter 
-  az ilyen ifjúsági egyesületeknek az ifjúság 

értelmi körene il.eszkedö népszerű előadások 
és (elolvasások által főleg a hazafias szellem 
és erkölcsi élet ápolása, a közhasznú ismere
tek nép-zerü, tehát egyszerű és világos ter
jesztése. Hogy mi legyen ezen előadások és 
felolvasások anyaga, azt a helyi viszonyok 
figyelembe vételével az állami tanítok legjob 
ban tudják kiválasztani ; csak azt hangsulyo 
zom a legnyomatékosabban, hogy az ifjúsági 
egyesületek köréből minden felekezeti, avagy 
politikai kérdés, még a legcsekélyebb vonat
kozásban is szigorúan kizárandó.

Nemcsak a kedély nemesítése, hanem 
az egyesületi élet vonzóvá tétele céljából be 
kell abba vonni a nemesen szórakoztató fog
lalkozási is.

Tehát daloskor alakítása, vonzó színi- 
előadások rendezése, mind alkalmas eszközei 
az egyesületek felvirágoztatásának.

Az állami iskolákban szervezett ifjú
sági könyvtár szintén egyik hathatos eszköze 
az ifjúsági egyesület sikeressé é.s vonzóvá té
telének.

A szervezet legyen minél egyszerűbb. 
Szükséges ugyan, hogy az egyesületnek le
gyenek alapszabályai, amelyek szerint a maga 
dolgait rendezi, de ezen szabályok ne rójanak 
az ifjúságra anyagi terheket és ne akadályoz
zák őt a napi kereset munkájában.

A sikert az is biztosítja, ha a helyi, mű
velt, hazafias társadalom érdeklődését sikerül 
a tanítóknak megnyerniük.

Kijelentem, hogy mindazon tanítókat, 
a kik az ifjúsági egyesületek szervezése és 
vezetése körül kiváló érdemeket szereztek, 
jutalomban fogom részesíteni.

De legfőbb jutalma le3z a tanítói kar
nak az a tudat, hogy az iskola határán, tehát 
hivatalos kötelességén is túl tevékenykedik a 
magyar nemzeti állam jövőjének, boldogulá
sának, a magyar nemzeti társadalom kialaku
lásának biztosítására.

Leheiellen, hogy az az ifjúság, amely a 
fejlett korban azt látja, hogy az ő tanítója 
az iskolán ;ul is szeretettel, gyámolitolag fog
lalkozik vele, hálás érzelmekkel ne viseltes
sék tanítója iránt.

H í r ü k .
Pécs, 1902. március 27.

S et* a városon  át.
Jer, menjünk végig a városon s beszél

gessünk a látottadról.
— Tudod e, miért van a bor ?
— Hogy megigyuk.
— Helyes. És a pénz ?
— Hogy elköltsük.
— Igen, így van ; uagyon oko3 beszéd. 

De most mondd meg, hogy miért készítenek 
pezsgőt, sherryt, malagát stb. féle finom ita
lokat ?

— Azért, hogy az urak élvezzék.
— Iguzáu moudod ? — Csak azért ?
— Igeu, csak azért.
— Jer, menjünk ebbe a kávéhazba.
— Bebizonyítom neked az ellenkezőjét.
— Igen ?
— No nézd, ott üi két emoer a már

vány asztalnál, előttük kát apró poliárka. Mit 
isznak azok ?

— Gognacot.
— És a C Ignácot kinek készítik ?
— Az uraknak es a betegeknek.
— És ezek melyikhez tartoznak, előbbi 

vagy utóbbihoz ?
— Nem tudok reá felelni. Az egyik — 

ismerem — cipész, a másik kötni vés. Nagyon 
egészséges sziaben vannak.

Menjünk tovább.
— Nézd, mitéle népcsoport az ott ?
— Szegény emberek.
— S minek verődnek a ház előtt cso

portba ?
— Mert ott a népkonyha.
— Népkonyha? . . . Mire jó az?
— A szegény népek nyomorán enyhí

teni ; olt kapnak enni valót, tüzelőt, meleg 
ruhát.

— S kik adják mindezt ?
— Az urak.
— Lásd milyen jó, hogy urak vannak 

a világon I Nemes a céljuk : a szegényeken 
segíteni . . .

— Igen, a mit elvettek tőlük — abból.
— Ne mondd ? . . .
— Igen. Egyszer elveszik, másszor oda

adják s így a magukéból utón adnak semmit, 
mégis «humánus» a cseleuetük.

— Nom értem . . . Nem lennél szives 
bővebben megmagyarázni, hogy mikép ve zik 
el a szegényektől azt, a mit visszaadnak ne
kik, mikor a szegénytől elvenni nem lehet ?

— Magyarázatot akarsz ? Én nem ad
hatom meg, hanem jöjj be ide a korcsmába. 
. . . Nézd ott a félreeső helyen kártyáz 
két ember.

— Kártyáz ? . . .  Mire jó a kártya ?
— A kártya? . . .  Az nem jó semmire. 

Koldusokat, elégedetleneké, nevel azokból, a 
kik megtudnauak nélküle élni, tisztességben, 
elégedetten.

— Az a két ember talán sok pénzzel 
bir. Látom, rakáson előttük az ezüst.

— Nem bir sok pénzzel az a két em
ber ; munkások ők s az a heti keresetük, a 
mi előttük hever.
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— Nagyon eltérünk a kérdésemtől.
— Dehogy. Nem térünk el. Épen ők 

azok, a kik élőbbéin kérdéseddel foglalkoz
nak s a kik százak előtt erről beszélnek.

— Ó-o-ő-k ? ? ! . . .  Talán fejezaénk
be a sétánkat ? . . .  — ísy-

N a p ire n d  1902. na 28-án .
N a p tá r  : péntek, mire. 28. — Hóra. kath. : 

Nagypéntek. — Prot.: Nagypéntek. — ürdrög-kel. (mire. 
16.) Agáp. — &udú : Veidar IS). — Nap kél 5 óra 
32 perckor ; nyugszik 6 óra 7 perckor. — Hold ké 1 
10 óra 44 perckor este ; nyugszik 7 óra 22 perc
kor reggel.

Idttjelse*. K ''özponti meteorologiai intézet 
jelzése szerint : változékony idő és sok helyen csapadék 
várható.

— ( Z ö ld c s ü tö r tö k .)  Glóriára intonált 
a pap, ut< Isót búgott az orgona, egyet csen
dült még a harang, — azzal megkezdődött a 
passió gyásza. Lebontották az oltárok díszét, 
üresen maradt a szenlségtartó, szomorúság 
borult a hívőkre. Megújult az ajtatos leiekben 
az ísleui tragédia, az örük-c3odás kínszenve
dés emlékévei telt meg az emberi szív. Az 
oltár mellől bosszú albás papok szomorú éneke 
hallatszott es szinte láttuk az Ember fiának 
smegtört alanjat, lején a tövis koronát, kézé 
ben a nadszáiat, a vert, melyet az ütések 
fakasztottak, a szeretetet, mely ezekből az 
isteni szemekből soha ki nem alszik. Passió 
Vegezievel egyszerű szürke palástban a meg- 
alazkuüus példáját követte az egyhaztejedeiem. 
Tizenkét agg, szegény ember ele járult, meg
mosta, megcsókolta labuzat. Előbb még meg
szenteltek az egyház olajait, a kisdedek, a ber- 
máikozok, a halottak kenőcsét, a pap szentelő 
krizmál. Minden község lelkésze kikapja ma 
«gy evre a maga részét, ernoere olt várt reá 
a teuipíombiu. Pap es invó áldozáshoz járult, 
feleleti minduyaja megtisztulni a ioltámadás 
napjára. Délután megismétlődik Jeremiás si 
ralmai, a zotogo, a nazajat, emoersegel sirató 
örökazep une*. Fenn a toro.iyoau pedig az 
elnemuti harang helyeit tompa kelep szobit 
meg, nirdtilveii a gyászt, ameiyooi ketezer ev 
óta arad az üdvösség.

— (M eg tíá 'ö s ite s .) A kózoktatamgyi 
miniszter Adamy Gyula, kaposvári ahauui 
tögimnuziumi ideiglenes rendes tornataniiót 
rendes lornaunitoi minősegbea véglegesen 
megerősítette.

— (A  m o h á c s i  b a th ,  l e g e a y -  
egylet) március 31-éu, husvet héttőjén a 
«Mohácsi Iparosok Olvasóköre* nagytermében 
saját pénztára javara szimeloadast rendez, 
melyen eloadatik az «Ördög Mátkája» ; eredeti 
euekes népszínmű 3 lelvonasoan. Irta: Góczy 
irtván. — Előadják : Nemes István, Kárlich 
J-*ajos, Kovács Ilona, Visegrády Emma, Ku- 
köber Mariska, ítj. Szingstem János, Huppert 
Józsei, Krusetz Juliska, Hartmann Juliska, 
Woií János, Kovó József, Bársánszki József, 
Czindery Sándor, Dechtold Ferenc, Nemes 
Mariska, Nemes Anna, Czindery Sándor, Kein- 
ráth József és Szabó Anna.

—  (B orterm elők  egyesülete.)
A vnlanyi bortermelők egyesülete megtartotta 
alakuló közgyűlését. — Az egyesület cime: 
Villany es vidéké bortermelőinek egyesülete. 
Aa egyesület kizárólag a bortermelésnek és 
gazdálkodásnak tölolvasások és szakelőadások 
ulJan való ismertetésével fog foglalkozni, 
S u t ta l  evrői-evre borkóstolással egybekap- 
Cs°d borkiállítást fog rendezni. Az egyesület 
“ üfcödóset április hó 1-én megkezdi. Elnök
iek Szokoly Pált választották meg.

— (H asard  játékosok.) Az egyes

kocsmákban nagyban űzik a törvény áltál 
oltott különféle hazard játékokat. Tegnap este 
is a rendőrség négytagú kártyázó kompániát 
lepett meg egyik kocsmában, a mint hazárd
játékot űztek. Az illetőket bekísérték a rendőr
ségre s most folyik ellenük a büntető el
járás.

— (K am atLáb-leszállitás.) Mint 
értesülünk, a «Pécsi Takarékpénztár*-rész
vénytársaság a betéti kamatlábat bárom és 
fél percentre szállítja le, a jelzálog kölcsönök 
után pedig 6 százalék helyett öt és fél per
cent kamatot szed folyó évi május hu 1 tői 
kezdődőieg.

— (Jelentés a vka rá i.j A iettye 
forrás vizszolgaltato képessegéről a főmérnöki 
hivatal a következőket jelenti: toiyó hó 27-én 
reggel 6 órakor a tetlyei víztartó tele ; az el- 
ellentartó tele ; a hozzálolyás 24 óra alatt 
4340 köbméternek találtatott.

— (Újságkiadók v á la sitm a n y i
ülése.) A Magyar Újságkiadók Országos 
Szövetsége Szávay Gyula elnöklése mellett 
Badapesten választmányi ülést tartott. Az öle
sen résztvettek Kábel László titkár, Lenkei 
Zsigmond jegyző, Engel Lajos, Herz Adóit, 
Illés József, Mérey Miksa, Sümegi Vilmos, 
választmányi tagok. Az elnöki megnyíló után 
Kábel tilkar üdvözölte Síavay Gyuiat, bit a 
debreceni kereskedelmi és iparkamara titkárul 
hívott meg. S íá.ay válaszában igerte, hogy

«V

továbbra is hű harcisa marad az újságkiadók 
ügyének s az Újságkiadó* Országos Szövet
ségének. A valasztmauy elhatározta, hogy az 
újságok előfizetésére szánt postautalványok 
olcsóbbá tétele vegeit átír a kereskedeimi 
kormányhoz. A szövetség közgyűlése 
20 áu lesz.

— (N agypéntek ) Holnap tesz az 
egyház legnagyobb gyásznapja: a nagypéntek. 
Az oltárok puszták, es minden néma, csak a 
szomorúságot es bünbánatot kitejező ima 
hangja hallatszik a magas boltívek közt. Keg- 
geli 9 órakor veszi kezdetet a csonka mise, 
melyet lletycy Sámuel megyéspüapö* fog tar
tani E napon tudvalevőleg tulajdon népem 
mise nincs, hanem a celebráns az előző oapon 
konzekrált szent ostyát mutatja f 1 es veszi 
magához. Ezen napi szertartás alatt leckeolva- 
sas és ima után S'.t. János evangéliuma nyo 
mán passzióeneklés lesz eppen úgy, mint vi- 
ragvasarnapon. Passzióóneklés után 9 imát 
mond a püspök, meg pedig az egyházért, a 
pápáért, az egyházi rendekért, a királyért, a 
hitujoncokórt, a sz n’ongatotunéri, az eretne
kek es szakadárokórt, a zsidókért és végül 
a pogányokórt. Ezután a kereszt fekete lep 
letol enekles közben megszabadittatváu, felmu
tatás után a szentély középén szőnyegre ht- 
lyezik s most a papság harisnyában a kereszt
hez járui három tórdhajtassal es azt megcsó
kolja. E közben a kar az „Improperiakat“

• •

énekli, melye* a megholt üdvözítőnek a vá
lasztott nép iraut való szemrehányásai és ke
serveit tartalmazzák. Az improperiák zenei 
tekintetben ténypontját kepe/.ik a nagyheti 
szertartásoknak. A kérész tcsókolas vegeztevel 
az istentisztelet tovább foiytattati* : rövid ur 
fölmutatás után kenyérszinben megtörténik a 
commumó, mire a nagycsütörtökön konzekrált 
másik nagy szent ostyát a szentségtartoba 
helyezvén, azt a templomba u már előkészített 
szt. sírhoz viszik, hol imádásra kitétetik a szt. sir

fölötti oltárra. A hívek ekkor ott az altemplom
ban a «Keresztények sírjatok* kezdető ének né- 
hány strófáját éneklik, utána pedig Csernohorszky 
József karkáplán, böjti szónok megtartja utolsó 
szentbeszôdét ai altemplomban elhelyezett 
szószékről. A szentbeszéd befejeztével a szer
tartás véget ér s ettől fogva a szent sir lá
togatása veszi kezdetét, mely eltart a feltá
madási szertartásig, nagyszombat estig. — A 
szent sirt reggel 6 órától este 7 óráig lehet 
meglátogatni.

— (A  h írlap irod alom  köréből.)
Nyitrán politikai napilap indalt meg „ N yitra• 
megyei Ellenőru címen. Az uj l?pot újságki
adó-vállalat adja ki és felelős szerkesztője 
Balliér Srndor, lapunknak régebben volt 
egédszerkesztője.

— (H ázi szarka.) Simon Pál vendég
lősnél szolgált Wagner Margit cseléd. A leány 
tegnapelőtt egyi* szekrény sarkában, a mint 
a szobában takarított, egy aranyat vett észre.
Kiesetne onnan és zsebre tette. A gazda azon
ban csakhamar észrevette a tizkoronás arany
eltűnései es Kereste mindenfelé. Végre a
rendőrségen tett panaszt s ott a cseléd elő is
adta az ellopott aranyat. A hűtlen cseléd most
a bíróság elé kerül.

— (Hern> úirtás.) A hernyókra nézve 
legveszedeiuiesebb nőnap a március Az 1894. 
évi XII. t -c. érteimében a hernyóirtási mun
kaiatok e hóban biTejezendok s a kik nem 
hernyódnak, azokat bírsággá! togiak sújtani. 
A mezőgazda* ügyeimébe ajiuiju* ezt az in
tézkedést, nenogy a/. »m így is so* kárt tevő 
hernyó* miatt még büntetést is kelljen 
íizeiniök.

— ( f i le ' l o p o t t  h a z is z o ig a .)  Lam 
bert Norbert huziazolgalol tegnap este ellopták 
a/ ezüst zsebóráját .ái.ccal együtt. Az órát a 
károsult idKá->aroi emelte el valami enyves 
kezű lüivaj, a Kit most keres a rendőrség*

— (A H kctneinak ta n fe lü g y e 
lő je .)  A .MKelnema* tauteiügyelője címmel uj 
állást szerve', a közoktatásügyi miniszter a 
maga tarcaja keretehen. Az uj tanfelügyelő a 
központba lesz beosztva s teendője lesz a már 
tennahó és ezután felállítandó állami, községi 
es magausi*etnema intézetek felügyeleti joga, 
úgy amint a királyi tanfelügyelőké a népisko
lákra nézve. Eddig a váci királyi siketuéma 
tanító- cs kep^őunézet igazgatója hivatalánál 
fogva végezte ezeket a teendőket az összes 
embcrbarati (vakok, hüiyék 3tb.) intézetekre 
nezve, mint az országos pedagógiai szaktanács 
eioadója. Ezek a teendők azonban az utolsó 
decennium alatt szervezett mintegy 25 inté
zetre kiterjedőig annyira felszaporodtak, hogy 
mellékfoglalkozásként többe el nem vegezelhe- 
tók, minélfogva a közoktatási kormány indít
tatva érezre magat, üogy külön e célra szol
gáló állást szervezzen.

— (H i akar m agyar tö r té 
n elm i regényeket olvasni ?) «Petőfi»
címen érdekes történelmi regény folyik a 
«Budapest» politikai napilap hasábjain. — A 
regény könnyed elbeszelő nyelveo, de azért 
lórtéueti hűseggel mondja el a halhatatlan 
nevű költő tüueményszeru pályafutását. Egy
általán a «Budapest» az egyetlen napilapunk, 
a mely nagy súlyt helyez a hazafias irányú 
történeti regenyek közlésére. Egyik regenye 
folyvást történelmi tárgyú, hol a Kákoczy- 
korszakbol, hol az 1848 49 iki szabadság- 
harcból, majd az elnyomatás idejéből. Másik 
fordított regenye pedig állandóan oly érdek- 
teszitő, hogy az olvasó alig várja a folytató
lagos közleseket. De a «Budapest» mas te
kintetben is egyik legjobb politikai napila-



punk, nem hiába, hogy oly közkedveltségti. 
Vezércikkeit írsz. képviselek írják, köztük 
Kossuth Ferenc, az orszgy. függetlenségi és 
48-as párt vezére. Tárcarovata élénk és vál
tozatos. Hírei frhsek és megbízhatók. A lap 
érdekességét még növeli, hogy a napi ese
ményeket sikerült kivitelű képekben is be
mutatja. Szóval, a ki egy ellenzéki jó napi
lapot akar : annak egész bátran ajánlható a 
«Budapest», a melynek előfizetési ára egy 
egy hóra 2 korona, negyedévre 6 korona, 
télévre 12 korona es egész evre 24 korona. 
Mutatványszámot bárki ingyen kaphat. — Az 
előfizetések a «Budapest» kiadóhivatalához 
(Budapest, IV., Sarkantyúi utca 3. sz. a), 
intézendők.

Táviratok.
— Ö n gyilk os szerelm esek .

(A „Pécsi Figyelő* ’ eredeti távirata.) 
Bárdy Józseí, dombóvári születésű épi 
tészeti hallgató, a kinek balszemet nem
rég a poliklinikán megoperálták, belesze
retett Stukklik Jozefin ápolónőbe, a ki 
viszonozta is érzelmeit. Bárdy most ki
került a kórházból s ma reggel a sze
relmesek egy alsó erdősor-utcai szállóban 
agyonlőttek magukat, mint hátrahagyott 
levelükből kitűnik közös elhatározás fol\

J

tán.
— S zerk esztővá ltozás m an

dátum  k ed véért. (A „ Pécsi Fi
gyelő* eredeti távirata.) Kenedi Géza, a 
„Pesti Hírlap* szerkesztője, ennek a lap 
nak a kötelekéből kilépett s a ,.Nem
zet*1 munkatársa lett. A kormánypárt 
Abrudbányán ői lógja jelölni az elhunyt 
Tisza Kálmán helyére képviselőül.

— H a lá lr a  it  ó it  ügyvéd)
íA „Pécsi Figyelő* eredeti távirata.) 
Newyorkban ^Patrick ügyvédet,aki Wiliam 
Price ne\ú milliomost szolgája által ehloro- 
formmal megölette, hogy hamis végrende
lettel az it milliós örökségbe ülhessen, 
halálra Ítéltek. A tárgyalás 43 napig tar
tott s az. államnak kerek 250.000 dol
lárjába került.

— Az o sztá ly so rsjá ték  b ú 
zása. (A „Pécsi Figyelő eredeti táv
irata.) Az osztálysorsjáték mai húzásán az 
51613. számú sorsjegy 60.000 koronát 
nyert.

ur a távol lakó anyát azonnal értesíteni és 
ugyan az nap délután kis leányomat Zsiga 
gyógyszertárából szerzett magyar gyártmányú 
szérummal be is oltotta s mire én kedden 
18-án délben kis leányom a betegágyához távoli 
útról megérkeztem, már a szérumnak hatása 
mutatkozott oly annyira, hogy jól lehet az ol
tás után 2 kinos lázas nap következett be, 
de 3-ad napra a beoltásnak csodás hatását 
észleltem.

A betegség kezdetétől 8 napra a gyér 
mek vidorsaga és élvagya is megjött.

Valóban szinte zavarban vagyok, uem 
tudom minek és kinek köszönjem c rövid idő 
alatt elért nagy sikert ? Mindf-nesetre első sor
ban a kezelő Johann Béla orvostudor urnák 
és a friss, nem állott magyar szerűm csodás 
hatásának.

Azért nagyrabecsült anyák, óvjon benne
teket az eg hasonló esettől, de ha bekövet
keznék, ne idegenkedjetek a magyar és mindig 
fi is.> állapotban található magyar kéazitményű 
szer ien használatától.

Pécs. 1902. márc. 27.
F . B . . . .  Ilona.

P É C S I  F I G Y E L Ő 1902 március 28.
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Segédszerkesztő 

HOXTHY 1ST V AX.

Szalma kazalozókat
( E l e v á t o r t )

SCHNiER és URBAN
vas és féiuöntöde, vasáru és gép 
gyár

Eszéken
ju tán yos áron, a leg j bb k iv i
te lb en , száraz tö lg y fá b ó l szá l
l i t .

Rövid idő alatt 26 darabot száili 
tottunk nagyobb uradalmak részére.

Á közönség köréből.
A  m agyar szérum  hatása.
Sok szülő, a kiket az a szerer.c-étlenség 

ér, hogy gytimekeiket a roncsoló toroklob 
megtámadja, reungö ketségbeesésükben, s a 
meggyógyu’ási ak biztosabb reményt ben a ke
zelő orvo.-ukal előre felkérik, hogy a beoltás
nál külföldi szérumot használjon ; míg a ma
gyar gyártmányú szerűm hatásában kevésbé 
bíznak.

Nekem anyának, kit legközelebb az a meg
rendítő fájdalom ért, hogy kis hét éves leány
kámat e gyilkoló betegség megtámadta,alkat 
mám volt a buti véleménynek az ellenkezőjé
ről meggyőződni.

Kis leányom március 16-án délután 5 
órakor tötök fájásról panaszkodott Házi 
orvosunk Dr Johann Béla ur azonnal meg
vizsgálta kis leányomat, de egyelőre veszélyt 
nem állapított meg.

Héttőn reggelre (17-ére) a kis beteg oly 
rosszul lett, hogy jónak látta a kezelő orvos

Szabadalomra bejelentett

Universal-biitor
KIÁLLÍTÁS

a Nagy - Vigadóban.
(Béjá'at a Király-utcáról.)

Megnyitás ma yasárnap dél
után 2 órakor.

B e l é p t i - d i j  4 0  t i l l  ér .

£ £  Egy íróasztal
tartalmaz teljes lakberendezést.

Bővebb magyarázat a helyszínén.
A n. é. közönség szives pártfogásáért 

esedezik a feltaláló :

Reisch Gáspár.

K E R D L LAJOS
Çezelőtt Berecz Károly)

fűszer-, bor- és csemege-kereskedése
Pécsett.

Ajánlja dúsan felszerelt raktárát 
mindennemű iűszer és csemege-cikkekben

a böjti idényre u. m. :

E MENTHALI 
GORGONZOLA 
SZTRACHINO
ROQUEFORT 
TRAPPISTA 
IMPERIAL 
ROMADOUR 
PUSZTA DORY 
LIPTAI
KÁRPÁTI GROJI

U0

i

ANGOLNA 
SZŰZ HFRING 
HOLLANDI HERING 

„ PÁCOLT „ 
OROSZ HAL 
SZARDÍNIA 
PISZTRÁNG 
THUN HAL 
SZARDFLL V 
ASPIK HERING 
SZARDELLA CSIGA 
SPROTNI M ARINIROZVA 
FÜSTOLT PICKLING 
PRINCESS HERING

E g y ed ü l csak  nálam  kapható
a va lód i

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

o rv o sila g  van  aján 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 Taizs Józseí könyvnyomdájában Pécsett, 1902.




