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FÜGGETLEN

POLITIKAI NAPILAP.

Ezt a körülményt maguk a koldusok
vallották ki egymásra a búcsút követő
korcsmái borozgatás
közben.
w
Utón útfélén összelopták a gyereke
ket s megnyomoritva őket, hogy szánal
masabb külsejük legyen, kiálltak velők kó
regetni a sokaság közé, az ember-piacra.
Hát ez az egy eset, melyet a csend
őrök kiderítettek, éppen elég arra. hogy
következtetéseket vonjunk belőle a töb
biekre nézve.
Nézzünk körül. Vásárok, búcsúk, te
metések, lakodalmak alkalmával nem ta
lálkozunk-e egész sereg nyomorékkal Î
Elfogják, majd lenyúzzák a járó-kelőket ;
kétségbeesett siránkozásuktól szinte megsiketül az ember. A kintornások százai
csatangolják be az utcákat ; — az apró
4— 5 esztendős gyerek cintányérral kezé
ben fut, szaladgál az odadobott pézdara
bök után. Már ilyen korban kezdi tanulni
a mesterséget. Vagy ép, erős, munkabíró,
fiatal emberek elóseresuek egy féllábu em
bert g mialatt ók serényen forgatják a
verklit, a féllabu ember kalapjaba csak
ügy hull a pénz.

felületesen, inig az egyes emberek jófor
mán semmit. Alamizsnájuk, melyet a nyo
mor, a szenvedés enyhítő balzsamaként
dobtak a koldus ölébe, aljas célok meg
valósítására szolgáló eszközzé süly°d, elő
segíti a bűnt.
Hogy adjon valaki jószivvel alamizs
nát a koldusnak, ha rágondol arra, hogy
annak imát mormoló ajkai közül halk
szitok lebbent el csak pár pillanattal
előbb is a mellette elhaladt ,,fösvény'4
felé ? Hogy kíván a szerencsétlenek, nyo
morultak istápolója lenni akkor, mikor
egy olyan eset, mint azoké a bucsus,
gyermekcsonkitó koldusoké volt, lerántja
a leplet az egész bandáról.

Hány ártatlan van azok közt a bol
dogtalanok közt, kiket most súlyos, vádló
szóval illetünk. De mily óriási az a vétek,
a mit a sokkal nagyobb számú bűnös
csőcselék elkövet, az istenfélőség, az alá
zatosság leplébe burkolódzva !
Azért nézzünk meg minden koldust
jól, mielőtt erszényünket megnyitnánk
előtte. Ha igazan érdemesnek látszik az
alamizsnára, álljunk meg előtte, de ne
Persze megsajnálják sokan a szegény felejtsük soha, hogy a jó mellett olyan
nyomorékot. Pedig annak odavetnek egy közel van & gonosz!

adsnk.

Hirdetések a legjHiányosabb
árban számíttatnak. Nyílttér sora 60 fillér.

Megjelenik naponkint este 6 órakor

napi kéregetésért 20 krajcárt a «gazdák*,
A koldusok.
a többit pedig bezsebelik ők, az erősek,
Pécs, 1902. március 26.
kiknek szívesen megfizetné bárki jó pénz
A világ legmegvetettebb lényei. Por zel a munkájukat.
ezernek, melyeket elíapos az ember, kik
De persze igy kényelmesebb megke
nem tartoznak az emberiség, a társadalom resni a kenyeret s oly jól megy az üz
körébe. A mi az országúton a rög, az a let, hogy sokszor kalácsra is jut.
társadalomnak nevezett einber-köpübeu a
Tagadhatatlan azonban, vau számta
koldus.
lan Isten nyomorékja, a ki másképen nem
Nyomorult, mindenkitől elhagyatott, le képes megkeresni mindennapi falatját, mint
nézett kaszt. Csak az Isten méltatja őket kéregetés utján. Dolgozni nem tud, mert
figyelmére, az ember csak akkor látja meg, sánta, béna, vagy vak. De ezeknek az igazi
ha egy-egy feléje nyújtott alamizsnáért szerencsétleneknek száma mily csekély
esengó tenyérbe egy pénzdarabot hajit, azokéhoz képest, a kiknek nincs más fo
vaey közönynytl halad el mellette a szá gyatkozásuk. mi nt a semmittevés, a donalom legcsekélyebb jele nélkül.
logtalansag szeretete. Derék, munkabíró
ősrégi időktől fogva léteznek és apák. anyák kérethetnek, karjukon nyomolesznek is mindig, inig a világ fönnáll. morék gyermekükkel.
Nap nap után, évről-évre szaporodnak.
Az a szerencsétlen gyermek válik
Valóságos falvak vannak már manapság testi hibaja folytan kenyérkeresójévé szü
— Csupa koldusból. S ennek, e kóros je lőjének, vagy nevelőjének (?). A járó-ke
lenségnek oka maga a társadalom, mely lők szive megesik rajta s alamizsnát ad
szinleges közönye, megvetése dacára szinte nak a gyermek helyett — egészséges szü
istápolójává válik a tépett ruháju, züllött lőjének.
csőcselék-hadnak.
Ez a legnagyobb és legrutabb csa
Egy búcsú alkalmával a esendörség lás s miután mindenütt elnézésre talál,
a napokban egy egész koldus-bandát csí mindinkább növekedik, szaporodik, me
pett el, a melynek minden tagja beteges, legágyává válván a bűnök legundokabbinyomorék gyerekek asszisztenciájával fosz kának. a gyermekcsonkitásnak.
togatta a jóiéi kQ hivóket. Az elfogott
Ki tehet erről leginkább, ha nem
bandában nyolc koldusfíu volt, mindannyi maga a társadalom? A hatóságok nem
nyomorék, s mind — lopott gyerek.
törődnek vele, vagy ha igen, úgy nagyon

nem

Fóképeu a hatóságok kötelesége a
legnagyobb szigorral elbánni a munka
kerülő álkoldusokkai, valamint az egész
országot bekalandozó csavargókkal, ván
dorlókkal szemben is, kik részéről az or
szágúiba
eső falvak lakói valóságos
ostromnak vannak kitéve. A társadalom,
az emberiség élósdi bacillusai ezek, ki
ket a törvény teljes erejével kell sújtanunk.
Csak igy lesznek egészséges, romlatlan viszo
nyaink ott, a hol manapság oly szemlá
tomást burjánzik fel a vétek, a bűn . . .

(p. N. S.)

H í r e k .
Pécs, 1902. március 26.

A o ia v a r g ő

Beállított ma szerkesztősegüokbe egy ur.
Bemutatás előtt átnyújtotta névjegyét, melyen
a következő szavak állottak :
«Hajlamos Hajni
csavargó.»
Kérdőleg pillantottunk rá, mire ő sza
vakkal is ismételte :
— Igen, kérem, én Hajlamos Hajni csavargő vagyok.
— És mit kiván ön ?
— írják meg kérem az én szerencsét
len sorsomat.
— Helyes, majd meglátjuk, de magya
rázza meg kérem, minek tűr meg sajtóhibát
a névjegyében ?
— Sajtóhibát ?«
— Igen. Itt az áll, hogy «csavargó»,
holott ez bizonyára «csavargó» akar lenni.
— Nem, — válaszolt a sötét arcú Haj
lamos. — Nem, az nem csavargó, hanem
igen Is csavargó.
— Hát mit jelent ez a szó ?
— Éppen ez az én szerencsétlen törté
netem. Ezt akarom elmondani.
— Halljuk.
— Hát kérem én a Tiszán járó hajók
egyikének tisztje voltam. Csavargőzös kapitány.
A zentai bid azonban elsülyesztette leestében
a hajómat. Csak négy patkányadmagammal
menekültem.
— Nos ?
— így hát nem vagyok többé csavar
gőzös kapitány, folytatta elbeszélését könyekre
lakadva. A csavargőzös*kapitányságból csak a
csavargó maradt meg kapitányság nélkül.
Oly szomorúan kezdett el zokogni, hogy
a névjegyén álló belük mind leültek ijedt Ükben.
Krokodil.
T —
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Napirend 1002. mároiua 27-én.
]f* p t* r : csütörtök, márc. 27. — Hóm. kath. :
Nagycsütörtök. — Prot. : Rupert. — Görög-kel. (máre.
14.) Benedek. — Zsidó: Vendar 18. — Nap kél 6
óra 38 perckor ; nyugszik 6 óra 6 perckor. — Hold
kél 9 óra 47 perckor este ; nyugszik 6 óra 56
perckor reggel.
Idttj
A központi meteorologiai intézet
jelzése szerint : szeles, változó idő s néhol csapadékok
▼árhatók.

a
— (G y ü m ö lc so ltó B o ld o g a sz
•lon y.) A tavasz legelső ünnepe, Gyümölcs-
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lán testvérei. Kollár Ágostonná sz. Krause hiány a megyei ebadó alap jövedelmének fe
Anna, Krause Katalin, Krause Bella sógornői. leslegéből fedeztessek.
oltó Boldogasszony ünnepe volt tegnap. A Kollár Ágoston sógora.*
— (K iv é te le s v á s á r h a tá r n a p .)
A kereskedelmi miniszter megengedte, hogy
római katbolikus egyház ezen ünnepet, tekin
— (A „ P é o ii P etőfi k ö r ‘* tisst
tettel nagy jelentőségre, mindig nagy fénynyel u jito gyű lése.) Hosszabb ideje anntk, h >gy Tonao a május 5 dikére eső országos vásár
szokta megünnepelni. Miután azonban a teg a „pécsi Petőfi kőra nem hallatott magáról ; ez idén kivételesen április hó 21-en tartasnapi ünnep a nagy hét keretébe esett, a vezetők híján megszűnt benne az éle*, a moz sek meg.
megyés püspök leiratilag értesítette a plébá galom, a szép iránti törekvésre való m uika.
— (N é p k ö n y v tá r N a g y fa lu n .)
niákat, hogy az ünnep április hó 7 én tartandó Most ismét életre kelt ; uj emberek állnak az MegyéuK Nagyfalu községe követendő példá
meg az azt megillető fénynyel, mig tegnap élére és a mit a múlt elmulasztott, ők igye val járt eiői, minor egy ingyenes Községi nép
csak rendes nagy miséket tartottak a temp keznek helyre pótolni. Hétfőn este tartották könyvtár felállítását határozta el. A határo
lomokban.
tisztújító gyűlésüket, melyen elnöknek meg zatot ma a megye adandó választmánya is
— (B á rá n y a v á r m e g y e á lla n d ó választatott Róthmüller Mór, igazgató; lett : jóváhagyta, illetve jóváhagyását lógja java
válasa tm á n y a ) ma délelőtt 10 órakor Bálint Ferenc p i ú tim )k : He ilman n József, solni a megyei Közgyűlés előtt.
ülést tartott báró Fejérváry Imre dr. főispán
— (N é v m a g y a ro sítá so k .) Friedpénztári ellenőr : Braun József, I titkár : Miháelnöklete alatt, bogy a jövő hóban tartandó
lander Gizel.a, kaposvári illetőségű, ugyanottani
lovits
Kálmán,
II
titkár:
Laufer
Á^min,
ház
óvnegyedes közgyűlés tárgysorozatát előké
szítse. Az ülésen résztvettek : Koszits Kamill nagy \Flesch Jakab, könyvtárnok : Piros Béla. lakos, Fonyóra ; Gold Bal, nemesvidi illető
ségű, kaposvári lakos Aranyra, Rosenberg
alispán, Stenge Ferenc főjegyző, Vadnai Jenő
— (A péosi jó té k o n y n ö o g y let)
tb. főjegyző, Driest Lajos, Iványos Soma,
Móric, kaposvári illetőségű, budapesti lanos,
Stajevits János, Madarász István, Nagy Jenő héttőn délután tartotta rendkívüli közgyűlését Kadora magyarosították vezetéknevüket bel
tiszti főügyész, Darázsy Ödön, Johann Béla báró Fejérváry Imréné elnöklete alatt, a me ügyminiszteri engedély folytan.
dr. tiszti főorvos, Zsolnay György, Koszits lyen elhatároztak, hogy a Légszeszgyár utcá
— (J árási szám vevők .) BarauyaÁkos, tiszti ügyész, Daróczy Aladár dr., Gye- ban a város által rendelkezésükre bocsátott
vármegye közönségé mar ezelőtt három évvel
nes Klétus, Jeszenszky Lajos árvaszóki elnök,
Kovácsfi Kálmán főmérnök, Simonfay János, telken 1—2, esetleg 3 házat építenek olcsó mozgalmat indított a járási számvevői aliasok
Vaniss Sándor, Horváth István, Szinkovich msnkáslakások részére ; e célra megveszik a szervezése iránt. Ez állások szükségét most a
Károly és Máthé Ödön járási főszolgabirák, nőegyiet lebontandó házának anyagát. Az being}miuiszter is belátja s ieirathan értesítette
dr. Kiss Emil, Gyenes Klótos tőszámvevő és építkezés Némethy József, kir. mérnök tervei is a varmegyét, hogy a járási székueiyeken
a referens aljegyzők. A választmány az egyes szerint 23.02b koronába kerülne, a mely ősz- ily számvevői anasokat fog rendszeresítem. A
megye ah-ndó vaiasztmauya mai ülésében öröm
tárgyakat gyorsan tárgyalta le s az ülés 11
szeg 4% mellett kamatozva 921 koronát tesz mel fogadtt a leiratot s a közgyűlésnek azt
órakor bevégződött.
ki s igy a 8 szobás épület egy szobija havi javasolta, hugy írjon lel úgy a belügji, uiiut a
— (A péosi p ü sp ök i jo g a k a 
3 kor. 10 fill, kerül, mig most a nőegylet 4 pénzügymiuisziereknez, hogy az anasok a
dém iai olvasók ör) úgy a saját, mint a
szervezőnek mar első é eoen rendszeresitteskoronát özet lakbért a szegényeinek. Az épít seuek Birauyavaanegyóbea, hol ny járási
jogakadómia kebelében fennálló jogászbanda
kezési bizottságba br. Fejérváry Imréuó el számvevőségeit szuksegesseget mar evekkel
javára a Vigadó nagytermében április hó 9-én
nöklete alatt beválasztották Angyal Palnét, ezelőtt felismerték.
tánccal egybekötött hangversenyt rendez. —
— ( N a g y c s ü t ö r t ö t f .) A nagyhét első
Doroszlay Gyulánét, Decleva Bélácnét és Littke
Kezdete fél 9 órakor. Belépő-jegy személyen •
Józsefnél. A nőegyleti óvoda berendezését a gyásznapja, a uagycsutörtok, noínap lesz. A
kint 3 korona, család-jegy 3 tagnak 7 ko
székesegyházban az ünnepélyes szeut misét
város átveszi.
rona, több tagnak 10 korona. Jegyek az es
és a vele kapcsolatos szertartásokat (oíaj—
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tély napján a rendezőség irodájában (jogakaszenieles, iaomosas) a megyés pü-,pök togja
sén
ak
.)
Azóta,
hogy
ö
Felsége
magas
ke
démia II. emelet), vagy este a pénztárnál
tartam. A azent mise 9 órakor veszi kezdegye
kitüntette
Keserics
Ferenc
mohács
bel
áválthatók. FelüSfizetéseket a jótékooy célra
dót. E szent mLéoeu a nagy csütörtöknek két
rosi
esperes
plébánost
az
apáti
méltósággal,
való tekintettel köszönettel tógád s hírlapialapeszméje : az utoiao vacsora, mint a sze
azóta
a
mohácsi
rkatb.
hitköség
már
számos
lag közöl a rendezőség. Műsor: 1. Nász in
retet vacsorája (O.tári Szentség alapitasa) es
tanujelét
adta
ez
uj
apát
iránt
érzett
szereduló. Mendelsohntól. 3 cimbalomra akalmazta
másrészről a kínszenvedés kezdete jut kifeje
tetének.
Egy
ujaDb
megható
jelét
adta
akkor,
Állaga Géza. Előadják : Fodor Janka és
zésre. Az eiöübire emlékeztet a ruuak fenór
mikor
a
hitközség
nevében
virágvasárnap
dél
Margit urhölgyek s Papp Károly joghallgató.
színe, a külső lény éa ünnepelyesség, az egé3z
előtt
7*12
órakor
dr
Koncz
Adolf,
a
hitköz
— 2. A pécsi jogászok. Irta és felolvassa
papsaguak, aanuuokok, tanárok, lelkészek es
ség
világi
elnöke,
nagyszámú
küldöttség
kí
Horváth Margit urhölgy. — 3. «Monolog».
mas városi papok szeut áldozása a püspök
séretében
átnyújtotta
az
ünnepeltnek
a
hit
Sváb Tivadartól. Magán, vigjelenet. Szavalja
kezeiből. Az utóbbira a harangoknak, csenközség
gyönyörű
ajándékát
:
remek
kivitelű
Simon Lujzika urhölgy. — 4 A pécsi leá
geiyüknek, orgonáknak elnémulása — »üloria«apáti
láncot
és
gyűrűt.
nyok. Irta és felolvaasa Surányi Miklós jog
kor
csendülnek
meg
utoljára
és
hallgatnak
a
— (K in ev ezés ) Hubay László díjta
hallgató. — 5. Magyar nóták. Előadja a
nagyszombdti
„Glória1
*
ig
—
az
oltároknak
jogászbanda.
lan joggyakornokot a pécsi kir. Ítélőtábla el
ékességeiktől való megfosztása. — Az olaj*
nöke
a
tábla
kerületébe
díjas
joggyakornokká
— (UJ ssentszóki ülnök.) A megyés
szentelés Urieimutatas után kezdődik (bete
kinevezte.
püspök szentszéki ülnökké kinevezte Hofgek olaja) és megszakítással áldozás utáQ
- J e l e ô t e s a v í z r ő l .) a Tett} e
meiszter Ferenc, olaszi p’ébánost.
(knzma es a kereszteleudok olaj. ) folytató
— (E lh u n y t k ö s j e g y aő.) Dr. Papp forrás vízszolgáltató képessegéről a főmérnöki dik és véget ér. Szeut mise után vecsernye
József, bonyhádi kir. közjegyző hétfőn meg hivatal a kővetkezőket jelenti : A víztartók van, ennek vegevei megtosztjak az oltárokat
halt. Elhunytáról a következő gyászjelentést tele vannak ; a tettyei forrás vízszolgáltató ékeiktől, majd jön a lábmosás. Tizenkét sze
vettük: «Alulírottak fájdalmas szívvel jelentjük képessége folyó hó 25-én reggel 4560 köb gény íértiuak («apostolok*) megmossa a lá
Dr. Papp József bonyhádi kir. közjegyzőnek méter; folyó hó 26-án reggel 4480 köbra.
baikat : vizet önt mezítelen lábuk fejőre és
Bonyhádon, 1902. március hó 24 én reggeli
— (Á th e ly e z e tt zá szló a lj.) A 44. azt megcsókolja. E szertartásnál a püspök
3 órakor, éietenek 47-ik évében történt el gyalogezred 3. zászlóalját Budapestről Kapos egyszerű aíbaba van öltözve, kendővel övén,
hunyták A boldogultnak hült tetemei f. hó várra helyezték át Az áthelyezett zászlóalj lehér mitravai fejen. Az «apostolokkal dél
25 én délután 6 órakor fognak Bonyhádon az tiszteletére fényes mulatságot rendeztek az ben a megyéspüspök sajat palotájában m eg
ev. ref. vallás szertartásai szerint örök nyu ezred őrmesterei, melyen elb ucsuztatták baj- vendégeli es megajándékozza.
galomra tétetni. B jnyhád, 1902. március 25. társaikat a fővárostól.
— (A P é c si K ö lc sö n ö s S og ely a ő
Béke poraira ! özv. Papp Józsefné szül. Krause
— (A m e g y e i m e iô g a id a ià g i E g y e sü le t) évi rendes közgyülésóttegnap délMatild, az elhunytnak özvegye. Papp Margit, alap) költségvetését a megye állandó választ lőtt 10 órakor tartotta meg a városháza köz
Papp Erzsiké gyermekei, özv. Papp Józsefné, mánya mai ülésében 2500 kor. bevételben és gyűlési termőben. A közgyűlésen Aidinger Ja 
szül. Parragh Eszter, édes anyja. özv. Mé 4376 kor. kiadásban állapította meg. A mu nos, kir. tanácsos elnökölt s a tagok nagy
szöly Gerzsonnó sz. Papp irma, Papp Ferenc, tatkozó 1876 kor. hiány fedezése végett azt számmal jelenlek meg. A közgyűlés első pontja
az igazgatóság jelentése volt a lefolyt üzlet
Papp Zoltán, Dr. Ay Kálmánná sz. Papp jJo  a javaslatot teszik a közgyűlésnek, hogy a évről, melyet a közgyűlés tudomásul vetít s
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K indi Józsel vezérigazgatónak és az igazgatósagnak köszönetét szavazott a buzgó mű
ködésért, melylyel a rósz pénzviszonyok da
cára is oly szép eredményt értek el. Ezután
a felügyelő b zottság jelentését vették tudo
másul s a feliuentvenyi megadta*. Az 1397 ik
évi évtársulat 1,242.212 korouával záródott,
melyből 3292 részlet utáu egy részletre 375
korona kifizetését javasolta az igazgatóság
s ezt a közgyűlés el is fogatta. —
A fenmaradó összegb >1 az iparoslanonciskolának, a nópkonynanak, az izraelita nőegyletnek,
a kereskedő ifjúság beiegsegélyzo pénztárának
adományozlak 50—50 koronát. Ezután követ
kezett két felűgyelőbizoitsagi taguak megvaiasslasa és az igazgatóságunk a módosított
alapszabályom szerint tizenhárom taggal való
kiegészítése. A szavazatszedő küldöttség eiuókévé Taizs Józsefet, tagjaivá Kremling Ka
roll, ifj. Kindl Józsefet, Bedö Ferencet es Nowo
tarsky Miksát választotta meg a közgyűlés,
melyet a szavazás tartamára felfüggesztet
tek. A szavazás eredmenye a következő lelt:
az igazgató választmányba be választattak
Auber Gyuia (247), K m dl Ferenc(218), Praindl
Mmály (261), Ruprecht Naador (262), Sey
László (261), Daempf Imre (261), Taizs J*>zset (264), Molnár Janos (274), Rátkovits
Karoly (261), Láng Jakab (212), Jankovich J ozsel (252), G'őbel Kaimáu (261) és
Kremling Karoly (126 szavazattal.) A fel
ügyelő bizottságba bevaiasztatLak : Alt Jakab
251 és Hofmann Lajos 225 szavazattal. A
közgyűlés fel 1 órakor ért véget.
— (T o la a v a r in e g y a legot'djjeob
ü g y v e d je .; Feisöeőri Nagy Ferenc, szeg-

zárdi ügyved, a ki 1842. évi március uó
12-óa tette le az ügyvédi vizsgát, 60 éves
ügyvédi jubileumát a legszereuyebb családi
körben ülte meg. Kartarsai közül is nagyou
kevesen tudjak, nogy már a 40 es években,
a statárium alatt, milyen titres védőügyvéd
volt a jubiláns. Az óreg ur, ki még prastizP,
most töltötte be a 88 ik életévéi, teljes erő
ben és egészségben.
—

(Hadkötelest

liö k e v e a y e n .}

A minap aét összelaucoit cigányt vittek a
szakcsi csendőrök a dombóvári szoigabiroságra. 6román Ágost már huszonuyoic, Kór
pás Márton pedig huszouöióves, de sorozá
son még nem voltak, azt nitték, cigánynak
nem kell sorozásra menüi. Djmbovárrol a
Konyhádon működő sorozobizoltságuak küld
ték át őket ; ha bevárnak, három helyett öt
évet szolgainak, ha nem válnak he, nat üó're
becsukják őket.
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vendéglős pincéjét, ahounan egy akó pálinkát
és két akó bort vittek el. De mivel a legjobb
ital sem esik jól üres gyom orra, látogatást tet
tek egy harmadik gazda baromfi udvarán,
ahoanan 15 drb. tyúkot csentek el. A tolva
jok úgy látszik, lakodalmat készültek ülni,
mert rendes esetnen kevesebb hússal s keve
sebb itáliai is beérhették volna. Az enyém
— tiedet megkülönböztetni nem tudó egye
neket most a csmdirség körözi, hogy az
esetleges lakodalom után pihenésre nekik al
kalmat nyujtaasso i.

— (B u d a p e sti le v é l.) Közismert dolog, hogy

mi magyarok a inás nemietekkel szemben semmi
tekintetben sem maradunk vissza. — A legújabb idő
ben divattá vált a me llőzök ellen beszélni es írni 8
mi e tekintetben sem maradunk vissza. Nat ma is
atadnak, a kik hívatva, vagy nem, ezen úgyneve
zett kinzo-eszköz ellen szavukat íe emelik. — f ^kíntettel azon tényre, hogy a helytelenül készített mellfűzők egyes esetekben az egészségre ártalmasak te
hetnek, csak uicséretes lehet, ha hivatott tényezők
ezen ügyre ügyei uet fordítanak. — Az avatatlanokra
azonban meglepő, ha ezen ruházati cikk megítélésére
illetékes orvosi körök egészen m is álláspontot iogialnak el e kérdésben, mint az általánosságban törté
nik. így legutóbb egy igen érdekes mű jelent meg
«AnUojua és divat* címmel 1'hanhoU'er tanártól,
melyben a mell fűző kérdésével alaposan log aikozik,
egyidejűleg pedig dr. Cukor nőorvos az «Országos
Kozegeszsegi Egyesületiben előadást tartott az egész
— (A. p o sta fl^ y e im e a te te se .) séges
es ártalmas melilűzökrői. Mindkét orvos arra
A kereskedelemügyi miniszter rendelete értel a végeredményre jut, hogy a helytelenül készített
melltuzo az egészségre ártalmas, inig a lest követel
mében a vörósbarna színű 6 filléres ievelje- ményeinek megfelelően készített nemcsak ártalm at
gyek ervenyessege március 31-ével megszűnik lan, sőt sok esetben a különféle női bajok megszün
tetésére eredményes. — Eltéroleg az ortopedikus
Az említett jegyek március 31-éig bármely mellluzoktöi, egy uj melifüzó jutón nagy elterjedésre
postahivataluai minden díj nelrül becserélhe az utóbbi időtlen. A van tor se, a nasszervek sülye*
dése, servek, has varrások (operációk után), nastagutők más hasouló értékű ievóijegyekre ; ezen lások stb. ezen emelő fűző uital gyógyittatnak s azok
a határi ión tűi azonban azokat a postaüiva- szama, a kik ezt használják, naponta növekedik. —
Az egészség szolgálatára fontos ezen melliüzünek a
talok becserélésre mar nem togadjak el a a Mme L ebow itscü melliüzó-gyár főnöke es vezetője
vöröábarna színű 6 filléres levóljegygyel bér (Budapest Vaci-utca öö.), melynek szabadalma is van
erre az emelő-füzokre, melyek a Lebowitseh es dr.
mentesített küldeményeket, mint bérmenlet- Cukor rendszere szerint készíttetnek s hisszük, nogy
jo szolgalatot teszünk, midőn az orvos urakat es
ieneket, megfelelő díjjal lógják megterhelni.
szenvedő hölgyeket ezen egészségügyileg fontos talál
— (A p a g y ilk j s fia.) Bajai levelezőnk mányra figyelmeztetjük.
A villamosság, mely a világítás és elektromos
Írja, hogy Dauiovau az auyja iránti szeretet
gépüzemefc inár megszokottá vall tormán kívül mar
gyilkossá tette Rókus János odavaló gazda most is számtalan inas alakban nyer alkalmazást,
naponként ujaűb es újabb területeket foglal el
fiat Az apa ugyanis ivasnak adta magát s szinte
hódító utjabnu, legújabban a háztartást, házi tűznetegnapelőtt részegen hazató ve, baltavai vette lyet szemelte ki magának, hogy nadat üzenve a
és szobakáiyhakuak, u sokszor meg kelle
üldözŐDö a feleseget. F.a erra kótsógbeeséseben konyha
metlenül füstölő takarek-tuzuelynek elkeresztelt la- és
lekapta a íaion függő revolvert, kiszamdt az szealogyaszto szörnyetegeknek, a náziasszonyok szol
szegődjek. Ma mar az elektromosság segé
udvarra s ott kétszer rásütötte az apjara. Az gálatába
lyevei főzni, sütni úgyszólván a szalon asztalan le
első gOí/ó az udvaron dolgozó és az asszony het s egy villamos kávé- vagy tealőzökészűlek tény
díszére válik bármely un ház asztalának. L)e még
segil.->ógüre snto Jagicza Jin o it nyakszirten leg
villamos szjbakaiyak, villamos vasalók, szivargyujérle, ki most etet es halál között lebeg ; a tók és hogy egyeuet ne mondjunk, villamos híjsütő
is vannak. Mindezen készülékek azonban
második golyó az apanak, Rókus Jánosnak a készülékek
eddig csupán egy gyártmánynál váltak he mtndenfcóbalszeméDe fúródott és nyo inban megölte. Az pen ; ezek a legujaubau tökélesbitett »Prometheus*
készülék, melyeknek gyártását az ismert
agyonlőtt Rókus János uemreg jött haza a rendszerű
Siemens és ila ls k e részvénytársaság budapesti cég
tegyhazbói, hol azért ült, mert apósat agyon vette lel munkakörébe.
ep.tis^ urak é> t építő ko{Jn>éj kúíóno . jítfyilütötte. Rókus Lajost, az apagyilkos fiút át- mébe ajánljuk
Wallu Jó z se f m ozaik- és cem ent árukisórte a cssndőrség a bajai biróság fog g y á rá t tiudjptst. F ii i K+ottenbiher-utca i Ezen Zö
ev o u fennálló gyár szakmájában a legelsők egyike
hazába.
Magyarors-ugou, mely eddig is a legjobb hírnevet
— (O rssa g a ti cse n d e le t.) A bel v iv u ki magúnak áruinak kitűnő minősége és elvál
lalt munkainak szolid kivitele által.

városi országukon, a *Mátyás Király* sarkan
naponkint este vaiósago, kaszinót lartauak a
napiopó csavargók. 8 ha valaki nem tetszik
nekik, bele is kötnek, ei is verik, ki *s Tanul
ják s rendőrnek hirehamva sincs. Így történt
ez tegnapelőtt este is, mikor Horváth József
köayvkótőaegédet barom csavargó botokkal
veresre verte s óraját és láncát elraboltak.
A rendőrség a tetteseket Bontemszó Lajos,
— (H iv a ta lv so lg a i kinevező».) ismert verekedő firma es meg kei hasonló
A pecai kir. ítélőtábla elnöke Gotthard Jó tarsa személyénen ellogta s most folyik ehenük
a vizsgálat.
zsefet, harmadosztályú hivatalszolgává nevezte
—
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ki a pécsi kir. ítélőtáblához.
fikban.) A belügyminiszter es a pénzügymi
— (T * » .) Máté János, kopácsi lakos
niszter figyelmét arra irányítottá, hogy egyes
nak a határban volt szénakazalja a közelmúlt
dohánytőzsdékben olyan képes levelezőlapokat
napok egyikén ismeretlen okból kigyuladt és
árusítanak, amelyeknek részint már a tárgyuk
elhamvadt. A kar 280 kor. A leégett kazal
szemóremsértő, résziut olyanok, amelyeken a
biztosítva volt.
különben ártalmatlan képeket magyarázó föiiras
— (Lopás.) tíodolyan a múlt napok erkölcsrontó és szemóremsertő. A pénzügymi
egyik éjjelén ismeretlen tettesek bezúztak Csi- niszter ennek folytán meghagyta valamennyi
tási Ferenc házának ablakát, ezen bemász pénzügyigazgatósagnak, hogy a kerületükben
tak és 190 korona értékű ágyneműt loptak levő dohányárutokat a legszigorúbban utasít
el. A gyanú két kisfalodi cigány ellen irányul, sák, hogy ilyen kepes levelezőlapok kitételétől,
kik előtte való napon szőlőkarókat adtak el a árusításától és terjesztésétől a tőzsdejog el
kárvallottnak.
vesztésének terhe alatt tartózkodjanak ; egy
— ( B e t ö r é s é s l o p á s o k .) Vakmerő ben meghagyta, hogy azokat a dohányarusobetörést köveitek el a hét egyik napján a kat, akik ilyen képes levelezőlapok közvetítése
baranyamegyei Szágyon. Eddig még ismeretlen miatt akár bírói, akár közigazgatási utón jog
tettesek egy ház tornácáról egy fejszét lop érvényesen elmarasztaltattak, a dohányárusitak és ezzel felfeszitették Stein Mór ottani tástól azonnal mozdítsák el.

m id s z é i,

i f ti d d iü iíi.

0 A zsába. A vígszínház nagy sikerű
darabja lesz a/, cnső ujdoQs?g szinaazunsbau.
Az igazgató tűzeseti uj díszleteket Készíttetett
a darabhoz, Az előadást Hevessy Gáoor ren
dez', a főbb szerepeket pedig Komlóssy Ilonka,
Kürthy Margit, Szász Autia, Nagy Vmna
Almássy Étidre, Hevessy Hatvani Ede, Vágó
es Kardos j alszik. A zsabanak Kassao, Ara
don es Debrecenben is nagy sikere voit és
így kíváncsian várjuk az itteni bemutató elő
adását.
Q tf. Ruzsinszky Ilona első fellép te.
A kitűnő coloralur énekesnő, a kit eddig minde
nütt rajongásig kedveit a zeneertő közönség,
hétfőn mutatkozik be nálunk Strauss nagy ope
rettjében, a Cigánybáróban. Ugyancsak ekkor
lép fel az egyik uj tenorista is, Toronyi Gyula.

Törvénykezés.
§ Halálos Ítélet. Eszéken most tárgyal
ták Poteveh Pál bűnügyet, ki a felesége és
leanya csábítóját lelőtte. A kétszeres gyilkost
kötél általi halára ítélték.
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Szerkesztői üzenet.

Közgazdaság
□ A Högyészi szarvasm arhavásár.
A hőgyészi országos vásár keretében a varos
közönsége tehén és üsződijazást rendeseit, a
melyen a földmivelésögyi kormány is képvi
seltette magát. Úgy a díjazás, mint a vásár
kitünően sikerült. Főihajtottak összesen 2020
darab szarvasmarhát és pedig 1929 darab
bonyhádi tájfajtát és 91 darab magyar fehéret. Elkelt összeseu 698 darab szarvasmarha.
— A legközelebbi országos tehénvásár ápri:is
elsején lesz.

Jenő. Küldje be postán, vagy kül

dönc által. Ha jó, akkor közöljük, bármily
utón kapjuk is. Ha rossz, úgy sem közöljük,
hiába hozná be személyesen.

F .8 eredeti távirata.) Eííész Biharmes-yéböl özönlöttek a küldöttségek, egyletek a
nagyszalontai pályaudvarhoz, a Tisza Kál
mán koporsóját hozó vonat elé. Ott volt
a bihari függetlenségi párt küldöttsége is
s a szomszéd megyékből több küldöttség
jelent meg. Háromnegyed kilenckor érke
zett me? a különvonat, melyről elsőnek
Ftjérváry miniszter szállt le, akit Beöthy
főispán üdvözölt. Utána ‘Darányi miuisz
tér és a többiek hagyták el a vonatot.

úri divat-term e

Píc s , Széchényi-tér,
Bazár-épület l-sö emelet.

Laptulaj doDoe
4Z1UTTKK «ÚSZTAT

KeielÖB 8/.er*e*xtő
PLEIN IN « F it F E R F 'C

Segédszerkesztő
HONTHY ISTVÁN.

Tisztelettel értesítem a nagyérdem ű
közönséget, miszerint a tavaszi és nyári

idényre a legújabb és legdivato
sabb angol és francia

Szövetek

Táviratok.
— A g e s z ti te m e té s. (A „P.

Stern Mór Utódai

Szabadalomra bejelentett

Universal-botor
KIÁLLÍTÁS
a Nagy-Vigadóban.

már megérkeztek,

mely alkalommal
szükségesnek tartom megjegyezni, hogy a

legszebb öltönyök, felöltők, átme
neti kabátok, sport-ruhák és valódi
francia piquet-melléliyek a legizlésesebb szabás szerint
szíttetnek.

jutányos

áron

elké

Mintákat vidékre bérmentve
küldünk.

(Bejárat a Király utcáról.)

A t. közönség pártfogását kérve

A koporsót négylovas halottas koc^i
Kiváló tisztelettel
vitte az egy órányira fekvő Gesztre s
Stern Mór Utódai
itána négyszáz kocsi haladt a gyászki
úri divat terme P é c s e tt.
sérettel. A geszti templom és kastély or
mán fekete zászlók lengtek. A kripta a
B e l é p t i - d i j 4 0 t i 11 é r .
kastélyon túl messze fekszik, a hová nem
862. sz.
lehet kocsival járni s igy a temetési me
net a nagy sáron át gyalog haladt. A
Tkvi. 1902.
kripta ormáról is hatalmas gyászlobogó
tartalmaz
teljes
lakberendezést.
függött alá. A koporsón c*ak az özvegy, a
Bővebb magyarázat a helyszínén.
gyermekek és rokonok koszorúi voltak. A
A pécsi kir. törvényszék, mint telek
geszti sikoa a környék egész lako-saga
A n. é. közönség szives pártfogásáért könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Pécs sa.
megjelent. A koporsó lábánál Fejérváry esedezik
a feltaláló :
kir. város árvatára végrehajtató kérvénye foly
és IVekerle állották.
tán a végrehajtá'-i árverés nevezettnek Dr.
Németh Arthur, pt esi lakos, végrehajtást szen
S^ató ref. lelkész imája után S{éll
vedő elleni 1490 korona töke, úgy csatlakozás
Kálmán, szalontai esperes, Arany Jauos
folytán 1. Kaufer Jenő péc.d ügyvéd 650 ko
unokája mondott búcsúztató beszédet, mely
rona. 2. W olf Anna. pécsi lakos 1000 korona
után Tisia István s a rokonság vállukra
töke és járulékaiból álló követelésének kielé
vették a koporsót s bevitték a kriptába s
gítése végett az 1881 : 60. t-c . 144. §. «.apjí>n s a 146. § érteimében a pécsi kir. tör
a család követte. A papság halotti éne
vényszék és a pécsi kir. járásbíróság terüle
keket énekelt, mig a kriptában voltak ki
tén le\ö a magyar-in öghi felső rész 187 sz.
nem jöttek.
............jutányos áron a betétben felvett I 1— 2. sorsz 276., 277/1
és f 1—2. sorsz. 277/2. és 277/3 hnz. sző
Ekkor hirtelen kiáltás hallatszott:
kiadóhivatalban............
lőkre és pincére 3480 korona becsárban,
Orvost !
mint kikiáltási arban elrendeltetvén, az árverés
..................vétetnek fél. foganatosítására határnapul 1902. évi április
Radváns^hy koronaőr az erősen tűző
naptól elájult. Janny budapesti orvostanár
hó 12-ik napjának d. e. 9 órája Magyar
urögh községházában kitüzetett, a mikor
nyújtotta neki az első segélyt. Fejérváry
is a nyilvánuan megtartandó árverésen a
miniszter izgatottan áttörte magat a tö
fent elősorolt ingatlanok a legiöbbet Ígérőnek
megen. de ekkorra Radvánszky jobban
kikiáltási áron alul is eladatni fognak.
lett. Tis^a Kálmánná is rosszul lett. Fiai
(E le v á to rt)
Árverezni szándékozók taitoznak az in
karonfogva vezették kocsijához. Délutáu 1
gatlan
becsárának
10% át készpénzben,
órakor Nagy Szalontáról külön vouât in
vagy az 1881. 60. t.-c. 42. §-ában jelzett
dult vissza a gyaszkiserettel Budapestre.
árlolyammal számított óvadékképesnek nyil
vas és fémöntöde, vasáru és gép vánított értékpapírban a kiküldött kezeihez
— Os s tá ly s o r s já té k h ú zása. gyár
letenni, vagy az 1881. 60 t. c 170 §. értel
mében a bánatpénznek a bíróságnál előlegei
(A „Pécsi Figyelő8 eredeti távirata.) Az
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismer
osztalysorsjáték mai huza^áu a 19 958
vényt átszolgáliaíni.
számú sorsjegy 400.000 korouát nyert. ju tá n y o s áron, a leg jo b b k iv i
Pécsett, 1902. évi január hó 21-ik
te lb e n , sz á r a s tö lg y fá b ó l sz á l napján, a kir. törvényszók, mint tlkvi ható
ságnál.
lit.
Kerese,
Rövid idó alatt 26 darabot szállí
tottunk nagyobb uradalmak részere.
kir. törvényszéki biré

Megnyitás ma vasárnap dél
után 2 órakor.

35= Egy íróasztal

Mrverési hirdetmény.

Reisch Gáspár.
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Szalma kazalozókat
SCHNIER és URBAN

Eszéken

Nyomatott Taizs József könyvnyomdájában Pécsett, 1902.

