V. évfolyam.

!7-ik szám.

E ltfflM téa l d i j :
Postán vagy Pécsett házhoz
küldve: egész évre 5 f t , leiévre 2 frt. 50 kr., negyed évre
l ft. 25 kr. egyes szára 15 kr.
Megjelenik minden szo m b a
ton. Egyes számok kaphatók
Weidinger N. könyvkeresk.
(Széchényi tér).
N z e r h e s z tő l ir o d a :
Ferenciek ntcza 22. sz. I emelet.
Kéziratok vissza nem küldetnek

H ir d e té sie k á r a :
Egy ítégyhasáhos petit sor
egyszeri megjelenéséért 8krt
többszöri megjelenésnél árleengedés adatik. Minden hir
dt.'cés után 30 kr. bélyeg dij
fizetendő. A nyílt tér 1 petit
sorú \< ,:r. A hirdetési dij
e’^rc fizetendő.
A lap szellemi részét illető közlemények és előfizetések a szerkesztőséghez, a hirdetések pedig a kiadóhivatalhoz intézendők. Előfizethetni helyben:
a kiadóhivatalban, Blauhom Antal úr a városházi épületben, Lili János úr a budai külvárosban, Böhm C. F. űr a szigeti külvárosban lévő
kereskedésében, és Feszti Károly úr könyvkötő üzletében, Király utca (nemzeti casinó épület), valamint a vidéken minden postahivatalnál.

Sennyeypárt-e?
Azon állítást kockáztatja a „F.
Z.“ múlt vasárnapi számának vezér
cikkében, hogy az ápril 1tí-iki vá
rosi közgyűlésen a pestmegyei fel
irat tárgyalása alkalmával lépett fel
először Pécsett a Sennyeypárt és
első nyilvános fellépte oly diadalra
vezetett, melyre büszke lehet.
Mint lapunk múlt heti számában
érintettük, hárman szóltak a napi
rend ezen tárgyához, azok közül
ketten biz myosan megütköztek a
„F. / .“ azon kegyességén, mely őket
a Sennyevpártba beosztja, miről ők
semmit sem tudnak.
Ez azonban legkevésbé sem za
varja meg a sugalmazott német vezércikkezőt, mert a rendkívüli kor
mánypárti kudarc eltakarására a
közjogi ellenzék elvei és politikája
helyességének eltagadására, a szétzüllött birkák összeterelésére és meg
ijeszt ősé re mi sem volt alkalmasabb,
mint a Sennyeypárt mumusát elő
rántani, feudalismussal, ultramontanismussal fenyegetve mindazon
gyenge elméjüeket, kiknek szavaza
tait eddig is a kormánypárt saját
megrontásukra álltokul felhasználta.
Hasztalan erőlködés; lejárt immár
az ámítás lehetősége, a kormánypárt
bűnei, hazaroutó és önérdekbajhászó
törekvése sokkal nyilvánosabb, sem
hogy romlott lelkeken kívül mások
támogatására számíthatna. — Igaz,
hogy a hivatalos nyomás, fenyege
tés, üldözés újra megkísértett réme
ezreket tart még vissza meggyőző
désük őszinte nyilvánításától, de a
nyomor, melybe a kormánypárt az
országot úgy, mint milliónyi egyes
honpolgárt sülyeztette, maholnap oly
tényekben fog nyilvánulni, melyek
hangosabban szólnak, mint közgyű
lési declamatiók!
De mi joggal tulajdonítja a „F.
Z." Írója a győzelmet a még itt nem
is alakult
nem létező — Sennyeypártnak. talán azért, mert a pest
megyei felirat pártolását indítványozó
virilista egész raultjáuái. jelenénél
és hajlamainál fogva oly messze áll
a jobboldali ellenzéktől, mint Makó
Jeruzsálemtől,talán mivel ez is egyike
azoknak, kik a fusió Ígéreteit (ámí
tásait) kész pénzül fogadva, most

TÁRCA.
• i.

A z ib o ly a .

iesalogatta a völgy ibolyáját
! Szép mosolyával a vélt kikelet;
I.angy fuvalomnak
Lágy susogása
Rezge a szende virágosa fe le tt.. .
Fenn a picin madarak repdestek
Tiszta azúrba övedzve az ég,
I.atta szerelmét
Az ibolyának:
Keble tavasznak utana, hogy ég ! . . .
Balga, hiszékeny ibolya, szegényke !
Ne hitegesd íme már magadat:
Messze vagyon még
Na]' mosolyával,
8 még tavaszod tova, messze halad!
S hózivatar közepette letörve,
Elhagyatottan a hóba feküdt:
Az ibolyácska.
hlig az enyészet
Rajta, szegényen ah I — megkönyörült!

• • •
Lányka, ne higyj a mosolynak
És oh ne tárd ki
Kebled azonnal:
Hó jöhet erre leányka
És — — nem mosolyog a tavasz! —

Engel Zsigmond.

mit sem akarnak tudni a felismert
álszabadelvüségről, de azért az igazi
szabadelvüséget elárulni nincs szán
dékukban ?
Ezért nincs feljogosítva cikkíró
az indítványozót a Senuyeysták közé
dobni, szintoly kevéssé jogosult a
harmadik felszólalóról azt állítani,
hogy pártállását elhagyta, ő követ
kezetesen azon párton áll, melyet
már 1867/8-ban vallott, hiszen a
Deákpárt mint ilyen sohasem adta
fel az ország jogát önálló vámterü
let és bankra nézve.
Tehát csak a második felszóllaló
marad, ki kijelentette, hogy ő nem
hive az önálló vámterület és bank
nak (Scnnyey-párti elv) de azért sza
vaz a bécsi egyezkedések ellen, mert
károsak, lealázók Magyarországra
nézve. Ezen egy felszólalóban pon
tosul össze a „F. Z.u Senuyey pártja,
ki kényszerhelyzetbe hozva inkább
szavazott a szabadelvűekkel, a köz
jogi ellenzékkel, semhogy a bécsi
egyezmények elfogadásával hozzá
járuljon az ország megszégyenítésé
hez, megnyomoritásához.
A nem létező Sennyeypárt győ
zelméről tehát szó sem lehet, és mi
vel a napirend ezen tárgyánál a
közjogi ellenzék pártja a teremben
többségben volt. a győzelmet csakis
annak lehetne tulajdonítani, noha
annak főbbjei helyes taktikával, de
nem a főispán úr által ajánlott opportunitásból tartózkodtak hozzászólni
a kérdéshez, melyet csakis a fóispáni dissertatió tett kérdéssé.
Mi azonban azt állítjuk, hogy a
győzelem az értelmiség, a hazasze
retet győzelme volt a koncleső ön
érdek hajbászat felett, mely minden
előkészület, párttanáeskozraány és a
valódi közvéleményt elölő nyomás
nélkül ez esetben szabadon nyilat
kozott.
A mily szerencsétlen a ,F . Z .“
a nem még létező Sennyey-párt ala
kításában, ép oly szerencsétlen már
most, midőn azt sem tudjuk, liogyau
lesz az országgyűlés jelen ülésszaka
bevégezve, nékiiuk képviselőjeleltet
kitűzni.
Bízza azt a „F. Z.“ reánk, majd
mi ellátjuk dolgainkat az ő candidatiója nélkül is, ha kell ellenére is.

lágy k o iiié d iá ts n ő .
— Elbeszélés. —

(Vége.)
Azóta két év múlt el. Eközben egy
állandó, nagyobb s/.inházboz szerződtem.
Ismét hideg, barátságtalan téli nap volt.
A színházban nem volt semmi dolgom s
igy az egész napon át otthon maradtam.
Délelőtt belépett hozzám a színházi
szolga s jelenté, hogy egy itt átutazó sze
gény színésznő kéregetui jár a színház
tagjaihoz s hogy valósziuüleg nálam is be
kopog.
Este felé járt az idő. Egy karos szék
ben kényelmesen elnyultúzkodva egy ska
tulyában turkáltam, mely életem legszebb
napjainak emlékeit tartalmazd. Elszáradt
virágok voltak azok, elszáradt, elhervadt
virágok, mint szivem szerelme, mint élet
boldogságom ! . . .
Kemencémben vig lobogással sustorgott a tűz, melynek fénye derengő világ
gal tölté be szobámat.
Küu süvöltött a szél s esett a hó.
Lassaukint beesteledett. .Szobám mély csend
jét csak a fali óra egyhangú ketyegése
zavarta meg.
Mari képét vettem a kezembe; azou
időbeli vonását mutatá, mikor Mari még
tiszta, még szeplőtlen volt. Sokáig, elme
rengve néztem a képet. Egy köuy hullott
a virágokra, egy köny a képre. A múlt
mintegy álomkép tűnt fel lelki szemem
előtt. Édes, és mégis lankasztó álomkép 1 ...
Egy kép azou időből, mikor még szivem
olyan világ volt, mely felett sohasem tűnt
le’ a nap; egy világ, melyben sohasem
volt tél. Óh, akkor minden embert jónak
s a világot tökéletesnek tartottam.
A kép kiesett kezemből. Fáradt feje
met karomra támasztottam.
Álmodtam. 14óia álmodtam. Ismét ma

- A fő v á r o sb a n n a g y in á u lfestatio vau készülőben a kiegyezés elfoga
dása ellen, l'gyanis Szentkirályi Mór el
nöklete alatt 100 tagú polgári bizottság
alakult, mely egy legközelebb megtartandó
nagy polgári gyűlés iránt teszi meg a szük
séges előkészületeket.
— A m a g y a r k is b i r t o k o s o k
országos földhitelegyesületét létesítő bizott
ságnak a kormány által elfogadott terve
egyes részletei tárgyában inait évi 17-éu
tartott minisztertanács végleg elintézte.
— G o n o sz á r m á n y m e g g á to lta
a szultán küldöttének látogatását a magyar
fővárosban. Míg itt Tisza Integette a hoz
zájárt bizottságokat, hogy illő hivatalos
fogadást rendez Taliir beynek a corvinák
áthozójának, addig egyetértőleg véle Audrássy gróf a török fővárosban lévő osz
trák követség által kieszközölte, hogy Taliir
bey a szultán hadsegédének utasításai meg
változtatván, ő Triesztbe érkeztekor azou
távirati utasítást kapta a török kormány
tól, hogy a corviuákat Becsben adja át.
A török kormány természetesen most
az orosz rabló támadásának kitéve, kény
szerhelyzetében nem tagadhatta meg az
absolutismus érdekében kifejtett magyar
ármánytól, hogy bele ne egyezzék kivánalmaiba. — De ez még nem volt elég,
a Triesztig ment magyar küldöttség Becsbe
kísérte Taliir bey-1) ott pedig l’ulszky Fe
renc corvina bizottsági elnök fogadta és
a főváros nevében is meghívta Budapestre,
Taliir bey utasításért táviratozott és a diplomatia az orosz rabló iránti deferentiából
csakhamar kicsinálta azt is, hogy Taliir
bey nem jöhet Budapestre. — A corvinák,
melyek újonnan diszkötésbe foglalvák,
Bécsben átadattak Wenkbeim rendjelmiuiszternek, a történtek után sokan már azt
is feltételezek, hogy Becsben képesek arra
is, hogy a szultán által a magyar nemzetnek
visszaadott corvinákat az erősebb jogánál (?)
fogva ott tartják, amint ott tartják mai nap
is azokat, melyeket Budavárnak a magyarok
általi visszafoglalásakor a rabló német se
gély (?) csapatok
eltolvajoltak és
Bécsbc vittek miut egy fejedelem alatti
barát és szövetséges, nemzet tulajdonában
ejtett rabló zsákmányt, de a miért Bécs
bc u szégyenérzetet még soha sem tapasz
taltak. Hisz egész Bées városa minden
kincsével sem egyében épült (el, mint a
kifosztott magyar nemzet vagyonából összehalmozott zsákmáuyon. — A fővárosban
határtalan az elkeseredés a magyar kor
mány álnoksága és a külügyminiszternek
az orosz kormány iránti deferentiája miatt:
az orosz zsarnok elleni gyűlölet, ha lehet,
még fokozódott és most hatványozott tevé
kenységet fejtenek ki a török szofták fo
gadásának előkészítésében. Bécsi táviratok
szerint Taliir bey april 25-én gyorsvona
ton visszautazott, a király nem fogadta
őt és Andrássy mindent elkövetett, hogy
gyorsan távozzék Budapest elkerülésével.
A corvinák egyelőre Bécsben maradnak a
török követségnél.
______
gam előtt láttam őt képzeletemben.
De nem . . . nem . . . mi ez ? Ez nem
képzelet! Ez valóság!
Az ajtóban áll!
Szent Isten. Mari!?
Felugrani akartam, de visszahanyatlottam székembe. Félig önkívületben egyre
„MarE-t kiáltva, görcsösen szoritáni két
kezemmel a szék karfáit.
Mari! Mi ez? ő felel.
— Egy van, én vagyok a Mari! —
hangzott tompán és mégis csengőn, szomortian és mégis édesen — én Mari va
gyök, ismersz-e még Henrik?
Égy lépést tettem feléje, még egyet,
aztán reszketve kinyujtáin karomat. Kezé
hez értem. Nem látszat volt tehát, hanem
való, hús és vér.
De mit látok?! Kezében egy iv pa
piros. Elveszem és olvasni kezdem. „Gyűjtő
iv!“ és kiesik kezemből. Tehát, ő kéregét,
ő a szegény, ő a nyomorult! Es éu mily
jó módban éltem!
Erre rést tört magának a sokáig el
fojtott fájdalom. Egy forró árja a könynyeknek tódult ki szememből.
Mari! Henrik! E két szóra karjaimba
borult Mari és sirtunk mindketten. .Sirtunk,
mint a bibliabeli atya, ki elveszett gyer
mekét ismét feltalálta.
Ekkor szélyellebbeuté Mari kendőjét.
Egy gondosan bepólyázott kis gyermek
mosojygott reáni.
Én istenem, miért is adsz az ember
nek érzelmeket, melyeknek elviselésére és
leküzdésére magát képesnek nem érzi?!
De én jó istenem, — bocsáss meg —
az ember mégis elviseli, mégis leküzdi 1
E gyermek Marié. É gyermekkel ván
dorolt hóban, zivatarban és koldult szá
mára. Csak most tekintem meg. Rongyokba
von burkolva szegény. Lyukas, átázott
cipő a lábán, egy foszlott kendő az ő és
gyermeke takarója. És arca olyan halavány,

— A tö rö k s o ftá k k ü ld ö tts é 
gére vonatkozólag Aleko pasa bécsi török
nagykövet táviratilag intézkedett Konstan
tinápolyban, hogy visszaliivassék. — Kor
mánykörökben határozottan tudják, hogy
a softák semmi esetre sem jöuuak el. (ók
tudhatják legjobban, mert a koninuy mes
tersége.')
____
o r z s á g g y Cl é i .
A képviselőház ápril 21-én tartott ülé
sében elnök benyújtja az időközben beér
kezett ügyiratokat. — Nyitraraegye közön
ségének feliratát, hogy a magyar szent
korona területén, minden népiskolában az
anyanyelv mellett a magyar is, mint kö
teles tantárgy taníttassák és Magyarorszá
gon a magyaruvelv tudása nélkül népta
nítónak senki ne képesittessék, Pécs sz.
kir. város, úgy Barauyaraegye közönsége
pártolja. — R e m e te G éza a miniszter
elnökhöz a következő interpellatiót intézi:
1. Igaz-e, hogy Taliyr bey a török
szultán ő felségének küldötte, gr. Andrássy
Gyula es. kir. külügyminiszter ur közbenlépése folytán kapta azon ujabbi utasítást,
hogy Budapestet elkerülve Bécsbc menjen,
s ott eszközölje állítólag a magyar nem
zetnek felajánlott „Corvinák■* átadását?
2. Ha ez igaz, kérdem, minő tekin
tetek igazolják a külügyminiszter urnák ily
irányban tett lépéseit ?
3. Emeltetett s fog-e emeltetni nehéz
ség arra nézve, hogy a szultán küldöttje
Bécsből Magyarországba, illetőleg Buda
pestre jöjjön?
4. Szándékozik-e a m. kir. kormány
a küldetés fontossága által igazolt nemzeti
hálaérzetnek az által méltó kifejezést adui,
hogy Taliyr bey csősz. követet .Magyarországba s főleg ennek fővárosába leendő
megjelenésre hivatalosan felkérje ?
5. S ha ezt tenni nem szándékoznék,
fog-e ismét a nemzet méltósága és emel
kedett közérzületének előre láthatólag meg
felelő ünnepélyes fogadtatásnál botrányokat
okozható és a nemzet kipróbált politikai
érettségét sértő rendszabályokhoz nyúlni ?
(Hosszas élénk derültség!)
Á p ril 23. T is z a K á lm á n beter
jeszti a vám- és kereskedelmi szövetségről
szóló törvényjavaslatot; — a részvénytár
saságok, biztosító társaságok és közkere
seti iparszövetkezetek kölcsönös bebocsá
tása iránt létrejött egyezményről szóló
tjvaslatot s kéri azoknak, úgy indokolá
suknak kinyomatását és szétosztását elren
delni. Beterjeszti továbbá: az osztrák-ma
gyar banktársulat létesítéséről és szabadal
máról szóló tvjavaslatot a banktársulat
alapszabályaival és indokolással egyetem
ben. — Á pril 24-én a házszabályok 181.
§-a tárgyában kiküldött bizottság jelentése
tárgyaltatott le. — A p ril 25. Tárgyalás
alá került a <;uóta bizottságról szólló ha
tározati javaslat. Simonyi E , Helty 1.,
Madarász József, Csávolszky Laos, Szougott Jakab, Almássy Sándor, Kállay Ödön,
Orbán Balázs. Mocsáry Lajos és Maizik

megviselt, a szemek bágyadtak, a baj ku
száit s a felolvadt liópcly liektől átázott.
Télnek idején egy rósz. szalmakalap a fe
jén !. ..
A kerevetre ültettem Marit. Párnákat
és takarót vittem oda. Aztán kértem, vesse
le a nedves feső ruhát és helyezkedjék el.
Eli pedig ezalatt gyorsan tlieát készítettem
s egy üveg bort hoztam. Odaoyujtottam
neki egy pohárral. Milyen jól eshetet neki,
milyen mohón itta az. életadó nedűt. Csak
hamar halvány pír szállotta meg arcát.
Gyermekét ágyamra fektettem, finom fe
hérneműnkbe burkoltam s betakartam a
bársonyköpenyegenmiel, melyben Lear ki
rályt szoktam játszani.
Mari látva ezt, felemelkedik fekhelyé
ről; kezemet akarja csókolni; én visszavo
nom azt; ő térdre hull, átkarolja lábamat
és zogokva bocsánatért esedez, bocsánat
ért. És én uiegbocsájtottam neki!
*

B. gróf az. aljas kéjencek leggyalázatosabbika volt. Elcsábította Marit, aztán
egyszerűen elhagyta. Így szokták ezt tenni
az e fajta gavallérok, kik minden aljas
ságot eimerökkel takarnak.
Ab, mennyi szeuy és piszok van egy
ily cimeren!
Mari anyának érezte magát. S midőn
azt pirulva közié a gróffal, kacagva fo
gadta az szavait s egy bizonyos összeg
pénzt dobott oda neki: „végkielégítésül“
— mint mondá.
Mari visszadobta neki a pénzt s nyom
ban elhagyta a várost. De hova is mehe
tett volna? Nagyobb színházakhoz nem
szerződtették és anyja is végkép eltaszitotta magától. Tehetsége csirájában ve
szett el 8 igy csak nyomorult bódékban
tenghette napjait. Egy a mi társulatunk
hoz tartozó tag, ki a vidéken „osztalékra “
játszott megemlékezett Mariról s ide hívta,
hogy majd némileg segít rajta. Mari útra

K ia d ó h iv a ta l:
Taizs Mihály nyomdájában
Majláth-tér 22. szám al.ití.
Viktor határozati javaslatot nyújtanak be
avégett, hogy küldessék ki egy <>l tagból
álló bizottság, mely revisió alá vevőn az
13i)7. évi XII. és az enn k alapján alko
tott törvénycikket, terjesszen az orsziggyii
lés elé a persotial unió alapján javaslatok
a Magyarországot s az ő felség.: többi
országait és tartományait közösen érdeklő
viszonyok mi mőduni vezetésére nézve.
Ezen indítvány mellőzésével a kormiuv
határozati indítványa fogadtatott el. Ezután
S im o n y i E. a keleti háború ügyében in
terpelláita a miniszterelnököt, kérdezvén
tőle: 1. Hajlandó-e a kormány, a mennyin;
ezt a közügyek veszélyeztetése nélkül’ te
heti, megismertetni a hVz/.il azon poli'i
kát, melyet a közös külügyminisztérium a
keleti kérdés jelen alakúiéi iában követni
szándékozik?
2. Ubajtja-e a magyar
korm ánya közös külttgyufnisz/eria na ik
e részbeni nézeteit?
Mi azon cél,
melyet a keleti kérdésit m a közös kilulgvminiszterinm elérni kivin s mily eszkiziket szándékozik ezen cél elérésére hasz
nálni? Közöltetui fog a miniszterein ékkel.

K Ü LFÖ LD .
H á b o rú s ü g y e k A mitől mindenki
félt, de a mit mindenki elkeriilbetbennek
tartott, bekövetkezett. A cárit ik h a d iz e » >
ni a n i fe s t ii m a ápril 24 én a hivatalos
lapban megjelent. G o re sa k o f fn a k kör
jegyzéke, a melyben mondja, hogy a c'ir
elhatározta, magára vállalni mindazt, a
mivel együttes véghezvitelére a nagy ha
talmakat felszöllitotta, s egyszersmind meg
parancsolta, hogy a hadsereg lépje át a
törökhatárt, ugyan a fentebbi napon kill
iletett el a berlini, bécsi, párisi, londoni
és római orosz nagykövetekhez.
April
25-én Törökország szeutpétervéiri képvisc
Kijének tudtára adták, h így az orosz had
sereg a Pruíli vizén átlépett s igy az
ellenségeskedés a két hatalom közön tény
legességet öltött magá n A távirati tudó
sitások mi ml csapatsz áll ini <ok ró I beszelnek.
— Az orosz hadsereg zöme 25-én reggel
már román határra lépett. Az orosz hadi
szállás áthelyeztetik Jaasvha. 15 M orosz
megszállta a hadászati!.ig fontos li.arb •-,!
vasúti hidat. Románia termetére .bo.uji
orosz érkezett. Egy erős o.-osz hadtest
Dobrudzsa ellen nyomni A ro m ín li.ad-.reg a Dunától az ország be*Iséjé »e buzid >i|
s két hadtestre oszlott fői, melyek egyike
Bukarest, másika Krajova mellett vouatik
össze. A dunanielléki román és török la
kosság tömegesen mellekül Románia bei
sejébe. — Orosz hajók is érkeznek a D,i
náha s a Szeret vizén több hidak készülnek.
— S z a d i k p a s a távirati parancsot ka
pott a Duna halpartjá'i fekvő ginrgevii
csomópont megszállására. A török in l u
már több ponton átkelnek a Dunán, ez
Kalafátuál már meg is történt. -• >t iiir </.c
rént a romániai csapatok Kaiafátot ni ír
oda is hagyták. — A török páueclos liajö
had a Bosporuson készen vau az elinti
lásra. — Konstantinápolyban azt idézek.
is kelt, gyalog. Állapota óráról órára ag
gasztóhbá lett, inig végre csekély erejébe1
is kimerülve az országúton összerogyott.
Egynéhány jószivü fuvaros ott találva
őt. megszánták s kocsin bevitték a lég
közelebbi faluba. Egy tigyermeket szült
ott, kinek arcán a gróf át kos vonásai lát
szottak. De mit tehetett Mari, hisz az
mégis csak gyermeke volt. Fellábbadása
után nagy nehezen bejutott egy vidéki kis
társulatba. Játszott és koplalt, s midőn a
legnagyobb szükségben úgyszólván közel
az ébbalálhoz volt, megszökött a társulat
igazgatója s Mari is né! a legnagyobb nyo
morban tél idején v’luggá indult. Sok mértföldet gyalogolt inig végre azou városba
érkezett, melyben ekkor tartózkodtam. <>
niitsem tudott rólam s mégis segélyt remélt.
S ő meg is találta, hiszen a jó isteu él
még!
Mindennek megtörténte óta sok év
múlott el. A szerencse kedvezett nekem.
Az ország első rangú színházánál kaptam
szerződést.
Küu derült, szép idő van. A tavasz
most tartja bevonulását.
Asztalomnál ülök s régi lapokat for
gatok, melyekből vállamon át egy szép,
egy kedves feleség olvasgatja csengő szó
val a régi Írást. Olykor-olykor egy forró
köny hull orcámra. Egy-egy édes csók
elszikkasztja onnan, mint nap heve a vi
rágok harmatát.
Mindjárt mellettem egy virgonc kis
fiú meg egy tömzsi, kis szőke láuy paj
zán kedvteléssel euyeleguek egymással s
nagyokat nevetnek egy képes könyv tarka
carricaturáin.
Amott a bölcsőben egy kis csecsemő
mosolyog feléin. Mari nőm. Mari két gyer
mekkel ajándékozott meg engem.
íg y a u jól cselekedtem-e? . . . . In
nagyon boldog vagyok!

] i,gy az angol hajóhad rövid idő alatt
„,1a érkezik. - A törökök sietve távoznak
\ iddiuliől Dobrudzsa télé, hol az orosz
fötániadást várni látszanak. A törökök nem
tett ek semmi mozdulatot Kalafát, Magurelli,
(Mtanicza vagy (iyurgyevó megszállására.
Az orosz hadsereg folytatja előnyomulását
ltolgrád, Leóvá és .lassin át. Ilire .tár,
Uogy bárom török ágyunaszád behatolt a
Szerétén Bárboainál, a Szeret-hid lerom
bolása végett. — A miriditák — 14 zász
lóalj és 2000 basibozuk által feuyegettetréu — a köríilzárástól félve, Orost oda
hagyták, mit a törökök elfoglaltak. A
montenegróiak Albánia határai felé vonul
nak, a fejedelem a táborkarral oda uta
zott \z egész 9-ik orosz hadtest útban vau
tiaaez felé, hogy 50.0UÜ ember számára
készítsenek szállást. — Kars mellett, az
ázsiai határnál már csatározás volt. A
tórák lapok azt állítják, hogy Sulejman
pasa. miután a montenegróiakat vissza
nyomta, áthatolt a Dugaszoroson és Niksics felé vonult.

Dunaszekcsői levelek.
n.
Az idéztem törvény 1. §. világosan ki
mondja, hogy ily árterületek biztosítására
e g y e s t á r s u l a t o k alakulhatnak, de
együtt esakis az ily területek birtokosait
jogosítja erre töl és pedig csak akkor, ha
ez által sem az átellenes, sem a felül vagy
alul fekvő birtokosok kárt nem szenved
nek. A 2. §. megengedi, hogy a birtoko
sok birtokarányos t ö b b s é g e a ki s eb bs é g e l l e n é r e is sző vetkeztetik ily egy
letté.
Ezen világos kijelentés föltételezi,
hogy az érdekelt felek megkérdezeudők
kivétel nélkül és igy személyesen vagy
megbízottjaik által, kell, hogy nyilatkoz
zanak : mert esak ez utón tudható meg a
valódi szándék és akarat. Ez igen termé
szetes; de lám a mo h á c s i - s z i g e t i védg á t érdekében ez nem történt, tehát a
törvénynek elég nem tétetett, következés
kép : „a Margit szigeti védgát társulat-1
megalakulása törvénytelen és igy a mi
folyó évi február 14. és 15-éu Mohácson
ez érdemben történt, minden jogos alapot
nélkülöz, az akkori elnök- és egyéb válasz
tás érvén} teleit. Nem lettek az érdekelt
lélek sem személyesen, sem megbízottjaik
i mert ezek nem léteztek a mohácsi s duuaszekcsői kisbirtokosokra s a Cousortiunira nézve) megkérdezve; azért az ak
kori intézkedések is csak az önkény ki
folyásai a világos törvény határozatának
ellenére. A „P é c s i F i g y e l ő - ez évi 9.
számában egy „szigeti ártéri kisbirtokos"
mint ez ügy és a történtek referense föl
kiált ugyan’: „Habemus ergo p á p á m d e
csakhamar kiderül a történtek nem helyes
lése, sőt azok megrovása. Kit ez ügy ér
dekel és vajha igen sok embert érdekelne
e hazában, mert „hódié rnihi. eras tibi."
igen könnyen történhetik másokkal is ha
sonló, elolvasná ez alapos értesítést a tár
sulat működéséről és jogos, vágj’ jogtalan
eljárásáról.
Ezen tudósítás folytán értesülünk, hogy
olyanok is beválasztattak választmányi ta
goknak, kikről egy másik tudósításban
szintén a „Pécsi F i g y e l ő " hasábjain
lásd 14. sz.) ezek mondattak: mindnyá
junk szégyenére ki kell mondanom, hogy
városunk gazdálkodásában csúnyábbnál
csúnyább dolgok történnek, — és hogy
különösen három úri egyéniség tűnik ki,
kik a lefolyt években a község pénzében
a legtöbbel turkáltak, t. i. Goóc s Gyula,
K o s z i t s Szilárd és S t a j e v i t s P. urak."
És ime e „hármasliga" itt is figurái. Az
első pénztárnok, a második társulati jegyző,
a harmadik választmányi tag.
Ebből minden józaugondolkozásu em
ber értheti: hányadán vagyunk: iiiz.ouy
mondom: cifra dolgok történtek és történ
nek a „mohács-szigeti védgát" érdekében
különösen ha megsúgom a t. olvasóközön
ségnek, hogy az alakuló gyűlésen nem
csak a h i v a t a l o k osztattak ki, hanem
az ezekkel járó z s í r o s k o n c o k is —
és ezt hitelesen olyan egyéntől tudom, ki
jelen volt, mondván előttem: „Ott az ezeresekkel csak úgy dobálóztak, mintha az.
ablakon repültek volna b e: a pénztárnok,
a jegyző (tehát Goócs és Kószits) 2400
Irt fizetéssel láttattak el stb. stb." Nem is
valami megvetendő honorárium egy „te
kintélyes birtokosinak és egy „urad.
ügyésznek!" .Sajátságos, hogy e két név
annyiszor fölmerül, holott oly oldalról is
meretesek, mely az embert nem szokta
ajánlani! Lesz alkalmunk erről még bő
vebben szólaui. Most folytassuk fölvett
tárgyunkat.
A véletlen úgy akarta, hogy a „véd
gát" érdekében tudomásomra jöjjön bizo
nyos levelezés, melyben mint a társulati
elnök, a barauyamegyei főispán (ki jelen
leg a pécsi püspökségtől az illető szigeti
árterületet haszonbérben bírja, ergo . . .),
mind a társulati jegyző tigurál és slirgetölődzik, hogy az elő l e g e s k ö l t s é g e k
fedezésére: 560 írt fizettessék le bizonyos
részről, hol kopogtatni sikerrel lehet, ne
hogy a társulat dugába dőljön (Vajha
mielőbb az ily elemekből alakult társulat!).
— Tisztelet az egykét kivételnek, a töb
biből nem kérünk, nem kívánunk magunk
nak egy morzsányit sem. Egy másik főurtól pedig .'ÜXXJ Irt sltrgültetett. Lám mily
élelmes eljárás; valódi foglaló a száz
ezrekre !
Tudomásomra jött szintén, hogy a
választmányi tagok közül különösen kel
ten ellene szóltak a védgát építésének,
előadásukat évek során át tett tapaszta
lásukkal indokolván; de ez a pusztában
kiáltónak szavaként elhangzott. Ezek egyi

kéről meg vagyok győződve, hogy soha
sem fog ellenkezőn nyilatkozni; de a má
sik pártfegyelem alatt állváu, a többivel
egy követ fii; mi már is nyilvánul az élet
ben . . . ha akarom vemhes, ha akarom,
nem vemhes.
Bizony megszívlelendő dolgok történ
nek a Duna mentében nem csak az orosz
és török között, hanem itt nálunk is. Azá
rebesgetik, hogy egy hold birtok után lo
forintot kelleud minden birtokosuak tizetui
és igy- csak: 765.000 frt lesz a vér ára,
ezen váltjuk meg árva fejünket és birto
kunkat; ezen bagatella-üsszeghez. hozzáadváu a nem jelentéktelen p ó t l é k o t ,
szép kis összegecske fogja magát kinőni
az illető választmányi tagok nagyobb di
csőségére! Az egyptomi csapások egyike
ez is reáuk nézve, kiknek szerencsétlen
ségünk a Duna mentében lakni; nem elég,
hogy egész éven át, kivéve a jég korát —
majd ha fagy! — mindenért kell fizetni,
a mit a kompok át- és visszaszállítanak,
hanem még földjeinket másodszor is meg
kell vennünk, mert egy társulatnak úgy
tetszik és azon ábrándban él, hogy a véd
gát lesz az a r a n y b á n y a , mely nekünk
milliókat fog adui; holott ez, a legtévesebb
eszme s fölfogás.
Lássuk tehát a terület minőségét.
A mohácsi sziget telepitvény-töld, mely
csak akkor jutalmazza meg a szorgalmas
gazda fáradságát, ha azt az. á r ra e g t utj a,
ellenkező esetben, vagyis szárazságban
minden kisül, elsatnyul; még a rétek sem
kaszálhatok másodszor; vagyis nincs sarjutermés, sőt a legelő is igen silánynyá lesz.
Ez a tényálladék; meg nem cáfolhatja
senki, ha még száz védgát-társulat alakul
is. A mi a tapasztaláson alapul, az a leg
biztosabb és megdönthetetlen; hiszem iniuden elmélet csak úgy becses és értékes,
ha a tapasztalati téren érvényesíthető —
ellenkező esetben csakis jámbor óhajtás,
vagy ha épen tetszik: holdba utazás!
Ez egy, a másik, mit fölhozunk az,
hogy a szigeti föld minőségénél, de t e kv és énéi fogva is olyan, hogy mihelyt a
Duna vize árad, de a mostani partokat
nem özönli túl, az alantabb helyek uiegés eltelnek a föld gyomrából, mint mon
dani szokás, vízzel, mely akép árad és
emelkedik, mikép a partokat túl nem
özönlő dunaviz fokozódik ; ha a Duna apad,
a viz. is leszivárog a földbe, de korántsem
termékenyíti a talajt akép, mint midőn az
ár megfutja azt. Következtessünk most
már e tapasztalati tényből és világos lesz
előttünk, hogy a védgát nem előnyünkre,
hanem hátrányunkra lenue, s ezt csakis
azért kellend elviselnünk és fájdalmasan
tűrnünk, mert az önérdek bizonyos olda
lon úgy hozza magával, vagyis mert a
hatalmasabb a gyöngébbel áll szemben.
Egyébiránt ne higye sem a számitó
mérnök, sem a törvényismerő, sem más
akárki is, hogy oly járatlanok vagyunk
és nem ismerjük föl saját előuylinket; ily
dőreséggel nem engedjük magunkat vádoltatni senki, de senki által is. A mér
nök tudománya inkább a f o l y a m m e d 
r e k m é l y í t é s é r e irányuljon, és igy a
gyarapodó vízmennyiség könnyebb lefoly
tatására, mint védgátak emelése által a
terület kisebbítésére. Itt a sok zátony épen
a Dunasziget közelében, sőt a Duna kö
zepén is, ezeket kell a mérnöki tudomány
nak eltávolítani s megmeutetik a mélyeb
ben fekvő partvidék a romboló ár dühétől.
Ha a Duna vize M o h á c s és D. -Szekcső
felé szorittatik, alantabb fekvő házaink
prédául esnek, hisz ennek szemtanúi vol
tunk a legutóbbi árvízkor és a mit aztán
a réven nyernénk (ha nyernénk!), a vá
mon azt kétszeresen elvesztenek! Ez is
tagadhattam Hiszen az említettem árvíz
alkalmával, dacára annak, hogy mérföl
dekre hatott a Duna romboló árja szaba
don, mégis iszonyú pusztításokat tett az
innenső oldalon is, és ha nem fogja majd
a védgátat, föltéve, de meg nem engedve,
átszakitani, vagy magán a telepitvéuy ho
mokos földön jóval alantabb is átszivá
rogni, akkor mi nagyban — uszunk !
Folytatjuk legközelebb.
Sarlós Gciő.

Mohács, 1877. évi april 21.

telnek vádak és azokat állítja hírlapi pelengérre. kiket a megvetés (?) áldozatául
kiszemel. Már pedig a felelősség súlya
az egész bizottságra hárul, nem pedig a n 
nak egyes tagjára.
Mohács azon egy varos Magyaror
szágban, mely a legelő-elkülönítés folytan
26 ezer hold földnek válik tulajdonosává,
még pedig oly arányban mint eddig se
hol sem történt, 35 hold föld után .áj hold
legelőilletménybeu részesül. Az unnia lom
az összes 32 ezer holdból csak MA hol
dat nyert, melyet ha vizmentesittetm akar,
lenlegi értéke.
Ne vélje senki, hogy ezen illetmény
oly természetű, mint más községekben a
legelők, melyek értéke a művelés alatti
földértéket túlszárnyalja; oly föld ez, mely
nek holdját 30—40 frton ma is lehet vá
sárolni és bármennyi is rendelkezésre áll,
mivel két harmada kissé magas vízállás
mellett alig használható.
Midiács azon egy város, hol minden
egyesnek illetményét köteles az uradalom
saját költségén kihasittatni, — azután meg
azon kedvezményben is részesül, miszerint
mindenkinek illető-égén található fa tu
lajdonává válik. Más helyeken ezt az ura
dalom előbb letaroltatta és csak azután
részeltette a községet illetményében; ná
lünk az uradalom c kivételes eljárást azon
indokból tette, mert az egyesek illetősé
gét minélelőbb akarta tulajdonába bocsá
tani; de tette ezt azon okból is, mert ta
pasztaló, hogy erdőpusztitás dolgában a
mohácsi népet akadályozni teljes lehetet
lenség. Sokan évek óta tolvajolják a la
javát — senki kárára, mivel közösnek
tartván, ahoz mindenki jogot formált ma
gának és ha elég kézi- és igáserővel ren
delkezett az erdőt ki is zsákmányolta és
éveukint szép összeget fordíthatott saját
céljaira. Megőrzésről — ily nagy darab
földön — szó sem lehetett. Ki tudna ily
nemű talajt megőrizni ott, hol a szálláso
kon levő fa beszerzéséért senki kérdőre
nem vonatott.
Innen van, hogy a megmaradt tör
zsek csupán tüzelő-faanyagot szolgáltatnak,
szórványosan jővén elő itt ott egy egész
séges törzs. Csak ki a szigetet bejárta,
annak lehet fogalma az ottani állapotok
ról. Azt is tudja mindenki, miszerint a tisz
tás hely becsesebb, mintsem a korhadt,
véu fűz vagy más törzsekkel ellepett hely-ek, melyeket csak költséges munkabér
mellett lehet kitisztittatni, hogy az kaszáló
vagy más mivelési-ág alá való földdé
váljék.
Miért lett per tárgya az elkülönítés,
midőn az uradalom hajlandó volt békés
és méltányos egyességre? Miért kellett a
közönségnek oly roppant (?) összeget el
költeni és ez által a közterhet nagyobbitani? — ezt sokan feszegették. l rgy lát
szik, ezen feszegetők a mohácsi népet
viselt dolgaikról kevéssé ismerik, és a kér
désben forgó ügynél a hangulatot illetőleg
helyzetet vagy nem tudják, vagy ignorálják. Utalhatnánk e helyütt a mohácsi
nép különféle elemére, ennek sajátságos
felfogására. Ezen elemek egymás között
a közjó rovására folytonos súrlódásban
vannak, ha ezt illustrálni akarnék, oly
tarka kép válnék ebből, mint minő tarka
annak felfogása és a szellem, mely e cso
portokat átlengi. Ebből következik aztán :
ha Mohács nagy közönsége kívánsága és
akarata szerint ment volna az elkülönítés
és a bizottság nem számitó és nem előre
látó, — soha sem jött volna létre az il
leték kiosztás; az uradalom elleni per
helyett a város közönsége egymás ellen
perlekedett volna, mely per évtizedekig
elhúzódott volna, mivel a nagy rész 14
ezer holdat foglalásként használt, azt le
hetőleg kizsákmányolta a nélkül, hogy
ezért akár adót, akár szolgalmat teljesí
tett volna. A lakosok ezen egymás elleni
pere sokkal jobban sújtotta volna a kö
zönséget, mint e néhány ezer forintnyi
költség, mely e per folytán vállainkra ne
hezedett, de nem elviselhetetlen. Kitetszik
ez abból is, hogy Mohácsnak még eddig
városi adója nincs, csupán lO°/0 községi
pótlék szerepel,*) ez is rövid idő tart.inra.
Nem is azok emelnek szót, kiknek a tör
vény értelmében legelőilleték jut: hanem
azon kevesek ajka jajdul kifakadásra, kik
az elkülönítés folytán árván maradtak. E
per állal e szerint nemcsak az uradalom
mal vau rendezve a viszony és végleg el
intézve : hanem a lakosok egymás közti
hosszas és évtizedeket igénylő vívódások
nak is eleje vétetett, — e mellett oly moz
galom fújtatott el, (mint a ház- és tejszám
szerinti kiosztás,) melyet a birtokos osz
tálynak minden körülmények között vissza
kell utasítania.
Egyébként gazdászati szempontból
véve a dolgot, ezen elkülönítés egyik uagyemeltyüje a vagyonosodásnak; mivel min
den birtokos a fennebb jelzett arány sze
rint kizárólagos tulajdonosává válik föl
dének, arról szabadon rendelkezik, és uj
jövedelem forrás nyílik számára. Sokan
4U—50 holdat nyernek; legnagyobb rész
pedig 5—20 holdban részesül, mely jelen
legi birtokához adatva és gyorsan kimé
retve valódi jótétemény. Vegyünk eliez
még azt is, ha az védgát által vízmentessé
tétetik, amint az már kilátásban van, ak
kor Mohács leend a megye legvagyono
sabb városa.
A felhozott okoknál fogva mindenki
előtt világos, hogy a bizottság a közönség
érdekében előnyösen cselekedett, midőn
e sajátságos természetű mohácsi legelő
ügyet, — mely páratlan az országban és
a mennyiben az 1362 évig eszközlött fog
lalásokat is tulajdonul ismeri, — ily rövid

A mohácsi legelő-elkülöuités tárgyá
ban fölmerült téves állítások helyreigazí
tása és ez által az olvasó közönség kellő
tájékozása czéljából Írom c sorokat, be
bizonyítandó, mennyi ferde fogalom mennyi
fonák nézet jött felszínre.
Dacára a megtámadásoknak az úr
béri bizottság e tekintetben — hirlapilag
— a nyilvánosság elé semmit nem bocsá
tott, ez neki nem kötelessége. Eljárása
nyitott könyv, melyben nemcsak céljai és
cselekményei tárgyilagosan megirvák, ha
nem az utókor számára fen is lesznek
tartva.
, Eljárásának tiszta voltát igazolja az,
hogy az érdekelt birtokosság legnagyobb
része támogatja és az. ügy keresztülvite
lében polgártársaik bizalmát és tiszteletét
általánosan bírja és kiérdemelte; azon gon
dolat pedig, bármint szolgáljon is ez ügy
nek, mindenki tetszését mégsem nyerheti
meg, nem aggasztja; mert ily ügyben min
den egyesnek tetszését raeguyerui, óhaját
teljesíteni, képtelenség.
Tudva levő dolog az is, hogy ily al
kalmakkor midőn minden egyes kívánsá
gát kielégíteni nem lehet, ellenzék jő létre,
mely csengő szólamokkal hat, ügyes öszszevetés (combinatio) mellett keres és ta
lál proselytákat; az invektivák folytán egy
kis tábor alakul hadjárat megindításra.
Úgy volt ez mindenütt, úgy vau nálunk
is; csakhogy még másutt az egész bizott
ság eljárása ellen intéztetuek támadások :
addig itt annak egyes tagja5 '■"n cm;! , 5 VAr«.ni aij'> és községi pétink ugyanaz.

idő alatt a birtokos közönség előnyére
bonyolította le. Belátja ezt a magyar foldmives osztály; ennek előre látó tagjai e
körülményt hasznukra fordítandók össze
állónak, együttesen kérvén illetékük kihasitását, mely által egy kis paszta all ren
delkezésükre, iparkodván állattenyésztés
által jövőjük biztos alapját megvetni és
szorgalmuk által a közjó tényezőjévé válni.
Az itt előadottakból kiderül, mennyire
nem ismerik a helyi viszonyokat azok,
kik ez ügyben zsémbelősködnek, vagy
visszatetszésüknek kifejezést adnak akkor,
midőn a bizottság némely tagjai ellen
szórják mérges nyilaikat, a helyett, hogy
az egész bizottság helytelen eljárását fel
tüntetnék.
,
. .,
A perköltség és egyéb kiadások első
pillanatra hatást gyakorolnak, csupán azért,
mert ily természetű ügy kiadásai sok ol
vasó előtt ismeretlen és ily természetit té
telekkel megbarátkozni nem tudnak.**)
De vegyük fontolóra azt, hogy e kiadási
tételek i.öziucgcgyezéssc! szavaztattak meg
azok által, kik arra hivatvák, és bizonyo
san ezek senki kedvéért kéjutazásokat sa. ..i
__ .1........ ***\
i:lí prszéllv tik ív. iii*111 r

**) No is barátkozzanak meg azokkal soha, mert
igazolatlanok.
***) Aa ellenkezőt tanúsítottak.
Szerk.

Különfélék
_ A párizsi közkiállitásban való
részt vétel céljából Beesett is alakult egy
vidéki kiállító bizottság, melynek elnökévé
Jeszenszky Ferenc alispán urat, bizottsági
tagokul pedig az ipari szakra Zsolna W.
a gazdaságira Krasznay Mihály urakat
választották meg az cvégből múlt vasár
iul]) a megyeház nagy- termében összegűit
érdeklődők.
— Színházunkat a téli szint évadra
— mint említettük — Gcrőti Andor jelen
légi sátoraljaújhelyi sziuiigazgaton ik adta
oda a szinibizottság. Gerőti nyáron át a
budai színkörben működik mintegy tát
tagból álló társulatával. A Pécsre szerző
dött kiválóbb tagok a következők: Gerő finé
első operetté, népszínmű és soubrette éne
kesnő, líotli Etel első coloratur énekesnő,
lioth Amalia első operetté énekesnő, Szigligetiué énekesnő, Györfyné Erzsébet hősnő
és társalgási, Mészáros Ilka vígjátéki szende,
Szabó Krisztina anya és comica. Nagy
Luiza első drámai és társalgási színésznő,
Bertothy Anna énekesnő és naiv, Szépné
Mari, másod alt énekesnő. Balogh Árpád
első operetté tenor, és népszínmű énekes,
Fehérváry Ottó bonvivánt, operetté és
jellem comieus, Gerőfy Andor hős szerel
mes és jellem sziniigazgatö. Takács Adám
jellem színész, rendező, Kovács Elemér,
cselszövő és jellemapa, Szombathy Vilmos
operette buffó és kedélyes apa, Szigligeti
József comieus és társalgási színész, Mé
száros Lajos lyrai szerelmes, Dobocsáuyi
Gyula comieus, lenyéri Mór operette éne
kes, Pesthy Béla intrikus, Wappenstein
Biidolf karmester.
— Mcntcr Zsófia és Popper 1). csiitörtökön tartott hangversenye nem valami
nagy érdeklődést keltett városunkban. A
jelenvoltak — díszes és válogatott közönség
s úgyszólván mindmegannyian zeneértők
— mintegy százan lehettek s igy a művész
párnak jutott tiszta jövedelem körülbelül
70 írtra’ tehető. A programul művészileg
volt összeállítva Schumann, Mendelsohn,
Chopin és Liszt műveiből. A mi a művé
szek játékát illeti: az Menteméi, volt mes
terének Lisztnek „Tarantella"-jában érte
el a tetőpontot s a tökély netovábbját. E
darabokban magát a mestert látta az em
ber a kedvenc tanítványban, kinél rcmekebbül maga a mester sem játszhatott volna.
(Váljon? . . Szerk.) Popper előadása —
a maga nemében szintén kitűnő volt. K ü 
lönösen Liszt „Magyar rhapsodiá“-jával
aratott nagy tetszést. Popper kezében a
gordonka egy- olyan művészi eszköz, mely
mindennemű érzelem kifejezésére alkalmas.
Végül még Jakseh F. a városi zenekar
vezénylő karmesteréről kell dicsérőleg meg
emlékeznünk az első darab: Bethovcn egy
triójában való szives és kitünően teljesített
közreműködése miatt. Jakseh ur ez alka
lommal újólag fényes bizonyítékát adta
annak, hogy kész hegedű-művész.
— A szophták jönnek. A szophták
fogadására alakult bizottság elnöke b.
Kaas Ivor által a pécsi jogakadémiai ifjuzághoz intézett távirat szerint a török
ifják Orvosa, Báziás, Temesvár és Szegcgen át téve meg az utat vasárnap délben
érkeznek meg Budapesten. A pécsi jogaeademiai ifjúság, midőn c sorokat Írjuk,
nagyban tanácskozik az akadémiát kép
viselő küldöttség ügyében. Eddig már töb
ben jelentkeztek a jogászok közül. Polgár
társaink közül is többen készülnek ez al
kalomra tölrándulni. Végre több helyütt
azt is hangoztatják, hogy Pécs városa
hívja meg a sophtákat egy kirándulásra
városunkba. (Biz’ ezt megtehetnék. Szerk.)
A sopldák jöveteléről szóló hirt mindcuki
őszinte örömmel fogadta. Csak aztán Tisza
nemzetboszantó mameluksága s a bécsi
pléhgallérosok törökfaló intriguája valami
skandalumot ne inscenirozzon ez ünnepélyre.
— Gyilkosság és öngyiUto iság. Tegnapelőtt délután azon megrendítő hir fu
totta be városunkat, mely szerint Mérey
Ignác volt huszár kapitány miután
Nagyattádon sógorát b. Majtényi István
ugyauottani kii járásbirót megölte, főbe
lőtte magát. Eleinte mindenki csak tar
tózkodó isal fogadta c hirt, melyet azonban
csakhamar valónak állította a több oldal

ról érkezett tudósitas. A tényállás röviden
a z : Mérey Ignác évekkel ezelőtt fivérével,
Mérey Kristóffal egy érdekben, örökösö
dési kérdésekben meg nem egyezhetvén
sógorával Majthéuyivel, — pert iuditott ez utóbbi ellen. A per éveken át
mind a három fórumot megjárta Méreyre
nézve kedvezőtlen eredménynyel. Később
megujjitotta a pert, de igényeitől ismét
elütötte mind a három bíróság. Ezért boszut forralt ellenfele ellen, melyet szerdán
végre is hajtott. Sógorára egy revolverrel
lőtt úgy hogy az azonnal meghalt, saját
nővérét ugyancsak lövéssel megsebesí
tette, önmagát pedig mindjárt rá s
ott a gyilkosság helyszínén revolverrel
lőtte agyon. A rendőrségnél értesülünk,
hogy Méreyuek ikertestvére Mérey Kristóf
kölcsönös megállapodás folytán szintéu boszúállö szándékkal utazott el 1 écsrol Bár
di-Blikkre a perben szintén nyertes test
vérbátyjukhoz Mérey Gyulához, kit is la
kásán megtámadva pisztolylya.1 akart meg
ölni. A lövés azonban szerencsére csak
karon találta Mérey Gyulát. Mérey Kristóf
c merénylet után ugyanazt tette mint
gyilkos testvére: nyomban agyonlőtte ma
gát. E borzasztó eseményről szárnyaló hí
reket megerősíti a P. IJoydnak egy kapos
vári távirata is. íme a boszu — ha szív
és ész nem fékezi — mire viheti az em
bert! A gyilkosság részleteiről lapuuk
zártáig nem kapván tudósítást, azt a jövő
számunkra tartjuk fen.
— A pécsi adóhivatal pénztári helyiségébe múlt vasárnap d. u. egy és két óra
közt egy sibeder gyerek betört s az ott levő
kézi pénztárt felfeszitve abból 73 irtot, az
összes tartalmat, magához vette. A tettest
már másnap elcsípte a rendőrség. Az ipse,
ki tisztességes házból való ezúttal nem
először követett el betörést és lopást. Már
évek óta fizi e gaz foglalkozást fokról fokra
haladva s nem törődve sem szülői jó nevecs
becsülete, sem saját jövőjével. — Ugylátszik
ennek „legyőzhetlen hajlama van a lopásra".
— Láposy Károly az itt Pécsett egy
időben meglehetős nagy praxisnak örven
dett ügyvéd e hó 23 án délután egy revol
verrel meglőtte magát. A golyó azonban
jóval a szív alatt lurodott testéoe s igy L.
nem halt meg rögtön. Két napig szenve
dett a sebbel, mig végre e hó 25-én meg
szűnt élni. L., ki életének 53. évében volt
az utóbbi időkben egy- szélhüdés követ
keztében igen sokat szenvedett, mihez még
nyomasztó anyagi viszonyok is hozzájá
rultak. Tette egyedül e körülményben ta
lálja indokát. Legyen neki könnyű a föld,
melyen az élet az elviselhetleuségig nehéz
volt neki!
— Egy pém'árca, kis összeg pénzzel
es több névjegygyei találtatott az utcáu.
A vesztes, tulajdonának kellő beigazolása
mellett átveheti azt a rendőrségnél liónaky
Ignác úrtól.
— Hozzánk beküldött gyászjelenté
sekből következő halálesetekről értesültünk:
S z a b ó G y u l a 3. éves joghallgató tüdőgtimőkor következtében élte 23 ík évébeu
e hó 23 á n — H e g e d ű s I m r é u é előbb
férj Gróf Györgyné szül. Kovák Verona
szivhártyavizkór következtében élte 6'J.
évében e hó 21 é n —- C s é t a y I l k a sor
vadás következtében élte 26. évében e hó
23 án és Y i s s á k A n t a l 75 éves, végel
gyengülés következtében e hó 25-éu jobb
létre szenderült! Áldás, béke poraikra!
--- Lapunk olvasói bizonyára emlékezni
fognak azon famosus cikkekre, melyek a
prágai „l’olitik" hasábjain s egy a külföld
sajtójából kikerült röpiratban láttak nap
világot. E eikkek már megjelenésük alkal
mával nagy botránkozást szültek, nemcsak
a beunök foglalt vádak és állítások való
színűtlensége, hanem azon modor miatt is,
a melybe azokat szerzőjük öltöztette. Hogy
többet ne említsünk a sok közül, sem több
sem kevesebb nem foglaltatott bennük,
mint liogy a pécsi kir. tszék az ügyvédi
karral egyetértőleg összejátszik a legalja
sabb gonosztevők javára s ártatlan embe
reket Ítél el a valódi tettes helyett. Miuekutánna a szerző nevét mindenütt aláírta,
az olvasóikat scaudalumokban gyönyörköd
tető s Magyarországot úton útfélen gyalázó
lapok kapva kaptak az alkalmon s szíve
sen közölték „a szerző felelősége" alatt e
cikkeket. Nagy megnyugtatására fog tehát
szolgálni nemcsak mindazoknak, akik elleu
ama légből kapott üres vádak irányozva
voltak, hanem azoknak is, kik e gálád
állításokban cicitől fogva joggal kétked
hettek, a bécsi es. kir. országos tszéknek
mint büntető bíróságnak 1*77. évi april hó
20-án 1790 sz. a. kelt s a pécsi kir. tszékhez intézett azon átirata, melyet kleebergi
Strohmayer Károly elleni r.igalmazási büuperben lejuttatott. — E szerint ugyanis a
pécsi kir. tszék megkeresése folytán, neve
zett egyéu ellen folyamatba tett büuvizsgálat azon indokból sztiutettetett be, mert
az incrimiuált cikkek szerzője: klebergi
Strohmayer Károly, tszéki hites orvosok
véleménye szerint, teljesen beszámithatlau
állapotban szenved. Nem is lehetett ez
másként. Rcinélljtik, hogy collegáiuk, kik
nem restelltek annakidején c tárgyban sensatiót keltő cikkeknek tért adni lapjaik
hasábjain, most is sietni fognak satisfactiót nyújtani az érdeklettekuek.
— A communisták — kiknek tudva
levőleg az a főelvök: a mi a tied az az
engéin is — gomba módra kezdenek itt
itt Pécsett szaporodni. Rendőrségünk alig
győzi őket összefogdosni s megbüntetni.
E héten nem kevesebb uiiut 9 kisebb-uagyobb lopás, tolvajlás s betörési eset lordult elő, melyeknek rendezőit azonban
mind kézrekeritette már argusszemü ren
dőrségünk. De mit haszna? Egyet befog-

nak s tiz támad helyébe, annyira elterjedt
már a nyomor és erkölcstelenség. Az
jgyen veszélyeztetett közbiztonsági állapot
mindenki részéről a legéberebb vigyázatot
követeli.
— Nem rósz! Egy helybeli zenei
, génié' legközelebb egy polkát szerzett
ez időszerű címmel : „Deficit polka.' Bi
zony még megérjük, hogy valamelyik honi
zeneszerző úgy hevenyében holmi „ Bank
os vámügyi, — avagy rövidebben —
..Kiegyezési' polkát és csárdást ír, mely
címhez még hozzá lehetne tenni: „Fújja a
német, járja a m agyar.' Dedicalni pedig
Tisza Kálmánnak kellene.
— Moskva az ó orosz főváros egy
millió rubelt szavazott meg az orosz sebesüleudők ápolására, a lefolyt török-szerb
harc alkalmával is nagy összegekkel se
gítette a pánszláv célokat. — Mig a pénzt
egyfelől milliókban dobja ki, otthon a
legborzasztóbb nyomor dühöng, legközelebb
hivatalosan megállapítottak tizenegy éhhagymázbóli halálesetet. — A betegek
kórházba szállításuk után egy pár órára
rendesen meghalnak. Ez aztán igazi
muszka humanitás!
Megszüretcllv a fagy. Múlt évben
május 20. és 21-én, ez évben már ápril
22-én virradóra köszöntött be a fagy a
pécsi szellőkben. — A korai fajokban és
magasabb fekvésű a hideg szélnek kitett
szőllőkben a kár általános, mérsékeltebb
a hegyaljakban fekvő részekben. — Evek
óta a pécsi szőllőkben, felváltva vagy
együttesen dühöng a fagy, jég és az
exeeutió; százankint már eladók a szőllők
értékük '/,, l/„ részén, de vevő nem ta
lálkozik, az elhagyott parlag szőllők száma
ijjesztő mérvben szaporodik.
x. Lapunk mai számának hirdetési
rovatában foglalt llekseher S. hamburgi
hankiizletéuck „szerencse hirdetméuyé'-re
felhívjuk a t. olvasó közönség ügyeimét.
A banklizlet a sok helyütt nyert összegek
pontos és szoros titoktartás mellett eszkö
zölt kiűzetése által széles körben nagy bi
zalomra tette magát érdemessé.

K üvi«l h irek.
Ilyet még nem ért magyar szer
kesztő. Szalay Istv. budapesti magánzó, a
ki a napokban meghalt, végrendeletében a
„Fővárosi Lapok-'ról is megemlékezve
szerkesztőjének .">00 ltot hagyományozott.
Bizalmas egyénektől értesülünk, hogy
>v....cs bátyánk követve e példát végren
deletének codicilusában 1000 ftot testált a
„l’écsi Figy.' újdondászának. Hihetetlen!)
A dunagözhajó társaság bécsi la
pok szerint felhagyott a tervvel, hogy há
ború esetén is feutartja a közlekedést úgy
a felső, mint a háború által közvetlenül
nem érintett alsó Dunán is. — A társa
ság hajói csak Viddinig fognak küzlekedui
s az uszályhajók felszállittatnak.
- Nyolc házasulandó ügyvéd Eger
ben mint — értesülünk — arra kötelezte
niagat, hogy mindnyájan zsidó leányt
veszuek feleségül, még pedig olyant, a
kinek legkevesebb 50,000trt „baares ÍJeld'
hozománya vau. A nyolc közül már egy,
B. ur meg is találta a magáét, — a többi
hét pedig erősen hiszi, hogy nem keres
hiába.
Közbiztonság. Fehérmegye börtö
nében jelenleg 10 adóvégrehajtó van el
fogva visszaélések miatt.
— Egy tervekben termékeny elméje
a „Fővárosi I.apok'-nak szépnek találná,
ha a nemzet egy pompás koszorút küldene
a szultánnak a Corvinákért. E koszorú
minden egyes levelét egy-egy külön me
gye és város készitetíué, felirattal s a me
gyei és városi címerrel.
— Mohamed zászlóját, midőn a tö
rök szultán a harctérre menend, ki fogják
bontani. E zászlóról a törökök azt tartják,
hogy' maga Mohamed hordozta. Most foly
ton 300 katona őrzi a törökök ez ereklyéjét,
háború alkalmával külön sátorban fog elhe
lyeztetni.
<Ingyilkosság. Szebenyi Máté, a
jászberényi hitelegyesület pénztárnoka, miu
tán minden váltót, készpénzt és könyvet
megsemisitett, — agyonlőtte magát.
- A ki mindent elfeledett. Egy te
mesvári 18 éves ifjú hagymázban szenve
dett. Midőn kigyógyult, mindent elfeledett:
nevét, szüleit, testvéreit, Írni olvasni és be
szélni: állati hangokat ad, senki sem érti.
I gy kell újra felnevelni, mint a csecsemőt.
- Majdnem hihetetlen!________________

I R O D A LOM.
UJ KÖNYVEK és ZENEMÜVEK
kaphatok:

Dell’ Adami magánjog. 1.
1 frt. 50. kr.
Uzoni. A birtokról.
40 kr.
Pugin L. Francia nyelv.
1 frt. 80 kr.
Mikes Róza. Nyár- éji álmok
1 frt.
Jókai M. A magyar nemzet története kötve 3 frt.
Magvarorszagi rendeletek tára 1877.1 -sö füzet50 kr.
1876. évi Törvények kötve.
2 frt. 60 kr.
Váltótörvény és eljárás
90 kr.
= Az 1877 évi Szántó József-féle „Jogasz
naptárhoz41 a f. é. márcins 15-ég történt változá
sokat feltüntető függelék jelent meg Budapesten
Tettey Nándor bizomanyaban. a hol a naptár is
megrendelhető.
= A „Vasárnapi Fjság“ 1877. évi 16-ik
száma következő tartalommal jelent meg: Gerster
Etelka (arcképpel). — „A beteg király'. Költemény
Greguss Ágosttól — Déryné naplójából: V. A ki
kötőben. Az első föllépés és az első tapsok. A tár
saság tagjai. Énekes darabok repertoirja e század
elején. — Az első országgyűlés Konstantinápoly
ban (2 képpel). — Abdul Hatóid szultán (képpel).
— „8ervadac Hector kalandos vándorlása a nap
rendszeren át.“ Verne legújabb regénye (2 képpel).
— Mik azok a Corvinák? — „Beszéd a in. akadémia
megnyitásakor' Kisfaludy Sándor irodalmi hagya
tékából. — Irodalom és művészet, közintézetek,
stb. rendes rovatok. A „Vasárnapi Újság' januármareiusi evnegyedi folyamából teljes számú példá
nyok 2 írtjával, egyes havi füzetek 70 krjaval még
folyvást kaphatok. A „Vasárnapi Újság' és „l'olit-kai Újdonságok' együtt negyedévre 3 írttal, foly
vást megrendelhető, az előfizetést bármelyik hónap
elejétől száinitva.
= 1 „Magyarország é s u .Vagy vilá g f. é .
16. szamának tartalma Osiky Gergely. — Janus.
Költ. Csiky Gergely.) — Eltévesztett utak. Regény.
(Vértessi Arnold. (XV. folyt.) — Gerster Etelka.
Két mese. Költ. (Greguss Ágost.) — Ebfajok.
(F. J.) — Egv boldogtalan története. Jack. Regény.
(Daudet Alfonz.) [XV. folyt.) — Fővárosi tárca
levél: Kecskeinéthy Aurélról. (Porzó.) — Zene.
[s. m.) — Az ágyú torkában. — A török képvi
selőhöz terme. — Vásárra menő oláh asszonyok.
Deák Ferenc emlékezete, l’alyanyertes költe
mény. [Sándor József.) — Különfélék. — Sakkfeladvany. — Szórejtvény. - Szerkesztői üzenetek.
Rajzok: Csiky Gergely. — Getster Etelka. — A
török képviselőhöz terme. — Az ágyú torkában. —
Ebfajok. — Vásárrá me.iő oláh asszonyok. Előfi
zetési ára félévre 5 frt.
= Tisza Kálmán 1877-ben. Az „Egyetértés*ben megjelent és nagy figyelmet keltett vezércikk
sorozatát külön füzetben kiadta Mezei Ernő. Megje
lent Rosenberg testvérek bizoalanyában. Ára 40 kr.
= Az „Összehasonlító irodalom történeti
lapok* 7-ik szamának tartalma: Revue litéraire.
— Philosophie des Romans. — Cassone: II. Trombettiere di Sákkingen-Canto XII. — Brassai: Fennice aut Mongolice? — Irodalmi szemle. — Simmikta. Magyarische Volkslieder X. — The Forsaken
Motber. Translated írom the Hungárián oí Vörös
marty — Bibliographie. — Correspondance. Meg
jelenik Kolozsvárt.
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tér*)

N yllvánot* kÖNzunet.
Alulírott bár szomorú, de elmulaszthatlan kötelességemnek tartom mind
azoknak, kik felejthetlen leányom : Ilká
nak az e hó 25-én végbement temetésé 11
szives megjelenésükkel tanúsított őszinte
részvétük által az én és családom mély
bánatát és szomorúságát enyhíteni töre
kedtek: szívből eredő hálámat és köszönetemet e helyütt kifejezni.
Cséfay Imre,
és csaladja.
*)Ezen rovat alatt megjelentekért nem vallat
felelőséget
a szerk.

S z e r k e s z tő i ü z e n e t e k .
Egy ártéri kisbirtokosnak Mohács. A dunaszekcsöi levelek nem egy alapos aggályt közöl
nek a tervezett véggátra nézve. Ezek megvitatása
nagyon érdekében volna az ártéri birtokosságuak.
Az ártér vizmentesitését, mennyiben lehető, és a
hasznot meghaladó károkkal nem jár, amúgy sem
ellenzi senki.
P. G. Baja. Zsenge kísérletek; szorgalmas
tanulmányok, és gyakorlat majd jobbat is hoz
letre. Ezek még nem közölhetők.
L. I. urnák Tengerin. A görcsönyi postáról
felbontva vett csomag és egy példány hiánya iránt
közelebb a helybeli kir. posta gondnokságnál léNAGV FERENCZ
laptulajdonos.
UAKS CH EMI L
K I S S JÓ Z SE F
felelős szerkesztő.__________ szerkesztő társ,

HIRDETÉSEK

P é c s e t t V a le n t in K á r o ly
könyvkereskedésében {főtér a „Nádor4* telett.)
bánié Fleury. Koma és a római birodalom törté
nete.
2 frt.
Molnár A. A nöképzés hazánkban
1 Irt. 60
Keresztszegliy I,. Kereskedelmi bíróságok tárgyi
illetősége peres ügyekben.
84 kr.
Keresztszeghy L. Az úrbéri perekbeni eljárás. 1 Irt.
Mayer M. Vezérkönyv az alkotmánytan oktatá
sában
f Irt- 20
Dr. Wilibald Müller's Gescháttsbucli in Liefe25 kr.
rungen a
Dr. Wilibald Müller's Rechtsbuch in 15 Liefe25 kr.
rungen a
Prochaska's Eisenbahn-Karte von Oesterreich-Ungarn 1877. 38 Auflage
1 frtProchaska's General-Karte von Oesterreich-UBgarn
in vier Farben
1 ®*
Prochaaka's Verzeichniss aller Stationen des Post,
Eisenbahn-, Telegraphen- und Dainpfschiff- Verkehrs in Oesterreich-língarn 1877
1 üProchaaka’s Kilometer-Zeiger dér Eisenbahnen in
Oesterreicb-Ungarn 1877.
*lr*
Procbaska'a Statistische Tabelle dér Eisenbahnen
in Owterrech-Ungarn 1877.
ÜO kr,

Árverési hirdetmény.
«/
A vaiszlói vallás alap. urodalom szám
tartósága részéről felsőbb meghagyás kö
vetkeztében ezennel közhírré tétetik, mi
szerint a vaiszlói nagy vendéglő bor, sör,
és pálinka mérési joggal 1877. évi julius
1-töl 1880 évi december 31-ig 3112 forint
kikiáltási ár mellett a vaiszlói számtartói
irodában 1877 évi május hó 7-én napján
reggeli 10 órakor nyilvános árverés utján
haszonbérbe fog adatni.
Bérleni szándékozók l()°/0 bánatpénzei
ellátva meghivatnak, azon megjegyzéssel,
miszerint zárt ajánlatok is elfogadtattnak,
ha azok kellő bélyeggel és bánatpénzei
ellátva május 6 án esti 6 óráig a számtartóságnál átadatnak.
Bérhátralékosak, vagy az urodalommal perben álló felek a versenyből kizáratuak.
Vaiszló 1877. évi april 17-én.
96. (3—2)
\±Kir. alap. számtartóság.

Házeladás.

Árverési hirdetmény.

Hirdetmény.

Pécsett, Agoston-utca 53. szám alatt
lévő ház, előbb vott C s o n k a - lé le v e n 
d é g lő , mely áll 5 szoba, 2 konyha, 1
speis, igen jő pince, 300 Dől gyümölcsös
kert, kedvező feltételek mellett eladó. Bő
vebb értesítést tulajdonosoknál fő-utca 27.
szánt alatt.__________________ 97 (3—2)

Ezennel közhírré teszem, miszerint va
gyonbukott Spitzer Antal csődtömegéhez
tartozó és Billitz Viktor bőrkereskedő, úgy
ug. Tallián Károly és Jeszenszky Zoltán
urak házában levő raktárakban elhelyezett
és 5061 frt. 89 krra becsült porcellán kőe
dény és üveg nemitekből álló árucikkek
1877 é r t m á ju s h ó 1 -én d . e. tt ó r a 
k o r egyszerre egy tömegben, — esetleg
pedig a csődleltárbau felvett tételek szerint
Billitz Viktor ur házában nyilvános árve
résen eladatni fognak.
Azon vevők, kik a fenti árucikkek
egy tíimegbeui megvételére retlectáluak a
tárgyak megtekintése végett alolirott tö
meggondnoknál jelentkezzenek.
Pécs april 25-én 1877.
S te r n K á ró l y

Mely szerint ezennel közhírré tétetik,
miszerint a szentbenedeki alapítványi ura
dalomhoz tartozó Ujfalusi pusztán létező
lóistálló helyreállítási s illetőleg átalakítási
munkálata alulírott tiszttartói hivatalban
Lakócsán f. é. április hó 30-án déle’ötti
11 órakor zárt ajánlatok utján ki fog adatni.
A költségvetési lég előirányzott mun
kálatok a szükséges anyagokkal együtt
következők:
1. Kőműves munka . . .
163.19 frt
2. Ács, asztalos, lakatos és üve
ges munka . . . .
2530.06 „
Összesen: 2893.25 frt
Az 50-kros bélyeggel és 30 > írt bá
natpénzzel ellátandó zárt ajánlatok, melyek
ben a feltételek ismerete és azok elfogadást
jelzendő, f. é. ápril hó 30-án d- letölti 11
óráig alulírott hivatalnál annyival is inkább
beadandók, mert később beérkezt!, vagy
a feltételektől eltérő ajánlatok tekintetbe
vétetni nem fognak.
A feltételek, terv és költségvetés idő
közben alulírott hivatalnál bármikor meg
tekinthetők.
A tárgyalásban csak kőműves és ács
mesterek, avagy építészek versenyezhetnek.
Bakácsán, 1877. évi ápril hó 18-án.
a m. kir. közalapítványi
98 (2—2)
tis z tta r tó is á g .

"•(3-D Házeladás.
Pécsett, Papnövelde-utca, 7 számú ház,
11 szobával, két udvarral és 5 külön la
kásra osztva, kerttel együtt sz a b a d k é z 
b ő l kész pénz-fizetés mellett minden lírában
eladó. Értekezhetni ugyanott a tulajdonosnővel.

107. [1—1)

Hirdetmény.
A Szt.-Lőrinci bér uradalomhoz tartozó

Szt.-Lőrinci nagy ven
déglő és a közös falusi
k o rC S m a
a kacsotai, Szt.-Déuesi
Mindszenti, Monosokori, Helyesfai községi
és a Tárcsái pusztai korcsmák 1878-ik évi
Január hó 1-töl 3 egymásután következő
évekre bérbe adandók.
A bérleti feltételek Szt.-Lőrincen (l’écsBarcsi vasút állomása) az uradalmi irodá
ban bármikor megtekinthetők.
91. (8—3)
az uradalmi föbérnökség.

,4

P ályázat. (3_2)

A pécsi takarékpénztár igazgatósága
részéről közhírré tétetik, hogy egy új
k ő n y v v iv ö l állás 1200 frt évi fizetés,
1 próba év, és a megállapított évi tizetmény kétszeregéig terjedő, készpénzben
vagy árfolyami érték szerént papírokban
nyújtandó biztosíték mellett reudszeresittetett.
A pályázók ezzel felhivatnak, hogy
a magyar és német nyelvbeni, valamint
a kettős könyvvitelben! teljes jártasságu
kat, szakképzettségüket, vaíamiut feddbetlen erkölcsi maga viseletűket és életkorukat
igazoló folyamodványukat folyó évi m á ju s
h ó 15-éig alólirt igazgatósághoz bekül
deni szíveskedjenek.
Pécsett, 1877. évi april hó 14-én
a pécsi takarékpénztár

igazgatósága.
1585
””TsTT”
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Árverési hirdetmény.
A pécsi kir. tszék tkönyvi osztálya
részéről közhírré tétetik, hogy Krasznay
Mihály, mint v. b. Kilik Mária férj. Hiller
Bábomé csődtömeggondnokának kérelme
folytán a nevezett csődtömeghez tartozó a
pécsi 369. sz. tjkben felvett 630 hszsz. 410
sorszámú a Mária-utcában levő ház és hozzá
tartozó udvartér 18.00) frt. 0. é. becsár
kikiáltása s az alább következő feltételek
alatt közárverésen eladatni rendeltetvén,
arra határnapul 1 8 7 7 . ju n . 2 8 . n a p ja
és szükség esetén az árverésnek becsáron
alól is eszközlésére második határnapul
1 8 7 7 . j u l i u s 3 0 . n a p ja mindenkor a
pécsi kir. törvényszék tkkvi irodájában
d . e . ÍO ó r á r a kittizetik.
Feltételek:
1. Az árverés kezdetével a becsár
10°/0, vagyis 1800 frt bánatpénzül az ár
verező biró kezére leteendő, mely a vevő
től az utolsó) vételári részletbe számítás
mellett visszatartatván, ez tartozik a vételár
*/t részét az árverés után három hó alatt,
V, részét az árveréstől számítandó hat hó
nap és */4 részét az árveréstől számítandó
kilenc hónap alatt és
részét egy év
alatt, mégis az összes részletet mindenkor
6°/0 kamatokkal ezen tszéknél lefizetni.
2. A vevő az árverés után azonnal
birtokba léphet, a tulajdonjogi bekebelezés
azonban akkor fog eszközöltetni, ha a vevő
az árverési feltételeknek eleget tett.
3. Vevő tartozik a házat tűzkár ellen
biztosítani, még pedig a kikiáltási ár erejéig.
4. Becsárou aluli eladás a 2-ik árve
résen csak akkor fog eszközöltetni, ha a
választmány beleegyezését adja a tett Ígé
retre s igy a második árverés beszüntetése
iránti jog a választmánynak fenntartatik.
5. Felszóllitatnak a jelzálogos hitele
zők, hogy kik nem ezen tkkvi hatóság
székhelyén, vagy annak közelében laknak,
a vételár felosztása alkalmával leeudő képviseltetésök végett ezen hatóság székhelyén
megbízottat rendeljenek s azok nevét és la
kását az eladásig jelentsék be, ellenkező
esetben a hivatalból kinevezendő gondnok
által fognak képviseltetni.
6. Végre felhivatnak mindazok, kik a
lefoglalt javak iránt tulajdoni vagy más
igényt, avagy elsőbbségi jogokat érvénye
síthetni vélnek, igénykereseteiket jelen hir
detmény közzétételének utolsó napjától szá
mítandó 15 nap alatt, elsőbbségi bejeleutvényeiket pedig ingóságokra nézve az
árverés kezdetéig, habár külön értesítést
nem vettek is, ezen tkkönyvi hatóságnál
benyújtsák, különben azok a végrehajtás
folyamát nem gátolván, egyedül a vételár
fölöslegére fognak utasittatni.
A pécsi kir. törvényszék mint telek
könyvi hatóságnak Pécsett, 1877. márc.
30-án tartott üléséből.
Kiadta:
D e k le v a B é l a .

kir. törvényszéki aljegyző

6340.
sz.
1877.

tömeggondnok.

105. (3 —1)

Árverési hirdetmény.

A pécsi kir. tszék tkvi osztálya részé
ről közhírré tétetik, hogy a Mihics Ferencz
féle csőd választmányának önkénytes ké
relmére a nevezett csőd tömegéhez tartozó
és a pécsi 4658. sz. tjkben felvett 839.
hszsz. 565. sorszámú a pécsi király (fő)
utcában levő földszintes ház 7500 frt. o. é.
becsár kikiáltása s az alább következő
1401
Mohácsi járás szolgabirájától
feltételek alatt közárverésen eladatni ren
k.
i.
1877"
deltetvén, arra szükség esetén az árverésnek
becsárou alól is eszközlésére második ha
tárnapul 1 8 7 7 é r i m á j u s h ó 11 napja
mindenkor a pécsi kir. törvényszék telekkvi
Maiss és N.-Nyarad községekből álló
irodájában d . e. 1 0 ó r á r a kittizetik.
m aian! k ö r je g y z ő i á lla m á n a volt
F e lt é t e le k :
jegyző elhalálozása folytán üresedésbe jo
vén, annak Maison a község házában vá
1. Az árverés kezdetével a becsár 10°/0
lasztás utján eszközlemlő betöltésére f. e
vagyis 750 frt. o. é. bánatpénzül az árve
á p r il h ó RO-ik napjának reggeli P
rező biró kezére leteendő, mely a vevőtől
ó r á ja tűzetik ki.
az utolsó vételári részletbe számítás mel
Felhivatnak a pályázni óhajtók, mi
lett visszatartatván, ez tartozik a vételár
szerint szabályszerűen felszerelt folyamod
’/j részét az árverés után azonnal, */# ré
ván y aik a t bezárólag á p r i l ítA S 9 í r
szét az árveréstől számítandó négy hónap
nálam adják be.
és V, részét az árveréstől számítandó nyolc
M ohács, 1877. április 9-éu.
hónap alatt, mégis az utóbbi, két részletet
mindenkor 6°/„ kamatokkal ezen tszéknél
S i\v L u ju ü ,
lefizetni.
88 (3—3)
szolgíbiro.
2.
) A vevő az árverés után azonnal
birtokba léphet a tulajdonjogi bekebelezés
azonban akkor fog eszközöltetni, ha vevő
az árverési feltételeknek eleget tett a bir
tokkal járó terhek a vétel napjától, a ve
vőt terhelik.
3.
) A vételári részletek Fekete Mihály
csődtömeggondnok kezeire fizetendők.
4.
) A mig a vételár teljesen kifizetve
nem lesz, a vevő tartozik a házat 3000 frt.
erejéig tűzkár ellen biztosítani, ennek el
mulasztása esetében minden történhető ká
rokról ő felelős.
5.
) A vevő a házban levő lakósokat
szabályszerű */* évi felmondás után köl
töztetheti ki.
6.
) Felszőlittatnak a jelzálogos hitele
zők, hogy kik nem ezen tkkvi hatóság
székhelyén, vagy auak közelében laknak
a vételár felosztása alkalmával leendő képviseltetésök végett ezen hatóság székhelyén
megbízottat rendeljenek, s azok nevét és
lakását az eladásig jelentsék be, ellenkező
esetben hivatalból kinevezendő gondnok
által lógnak képviseltetni.
7.
) Végre felhivatnak mindazok, kik
a lefoglalt javak iránt tulajdoni, vagy más
igényt avagy elsőbbségi jogokat érvénye
síthetni vélnek igénykereseteiket, jelen hir
detmény közzé tételének utolsó napjától
számítandó 15 nap alatt, habár külön ér
tesítést nem vettek is, ezen tkkvi hatóságnál
benyújtsák, különben azok a végrehajtás
folyamát nem gátolván, egyedül a vételár
fölöslegére fognak utasitatni.
8.
) Ha a vevő az árverési feltételek
nek a kitűzött időben eleget nem tenne,
annak kárára és veszélyére, fog az általa
megvett vagyon újra és csak egyszeri sza
bályszerűen hirdetendő árverésen eladatui,
és ha ekkor a vevő áltai Ígért összeg meg
nem igértetnek tartozik az a hiányzó össze
get pótolni; — a nctáui többet ez esetben
szintén a csődtömeget fogja illetni, beszá
Olcsó é n tartós !
mításnak vagy beruházásnak hely nem
adatik, de a csőd javára elveszik még a
bánatpénz befizetett összege is.
czipőgyára,
Kelt a pécsi kir. tszék tkkvi osztályá
Budapest,
király-uteza
1. szám a/ánlja
nak 1877. april l én tartott üléséből.
N őknek:
Kiadta
Fázó* topánok Briinellból fényű)mos begy
M uraközy
gyei, szép tü z e s s e l............................. 2 tt. 10 kr

Pályázati hirdetmény.

T em esvári Manó

kir. tszéki jegyző.

Erzsébet Sósfürdő Budán
A gyógyhely keserüviz forrásai legjobb
sikerrel használhatok következő betegségek
nél: V érb ő ség , fejfájás, fiilzúgás, szédülés,
ájulás, szívdobogás, mellszorulás, idült bél 
hurut , makacs székszorulás, m á j é s e p e b a j o k , lépdaganat, aranyér, rászt és méhkor, túlságos elhízás, köszvény, idült bőrkütegek, a görvélykor enyhébb alakjai és
női bajok, idült méh, és petefészeklob,
tisztulási zavarok, fejhérfolyás. stb. Egész
séges fekvés, tiszta üde levegő jutányos
lakások, jó vendéglő több nemű szórakozás.
A * E r z s é b e t k e s e r ű fo r r á s
b e ls ő és külső használata, mindennemű
fUrdők méhzuhanyok stb.
Rendelő fUrdőorvos Dr. Bruck Jakab,
Budapest, bálvány utca 1 sz. Mocsonyiléle ház.
A f ü r d ő id é n * m á j u s h ó I-ém
k e z d ő d i k . A társas kocsik, Pestről (állo
mási hely Józseítér) óránként közlekednek.
Egyéb felvilágosítást nyújt a fttrdőorvos
és az
1 0 3 . (3-1)
I g u sg a tó sá * .

Fűzős topánok erős bőrből fényrnázos begygyei, szegezve és csavarral ellátva, kettős
talppal gy-akori használatra és esős időre 3 ft. — kr.
Topánok inézga betéttel Brünnelból fenyraazos hegygyei, magas szabással, finom
k iá llíta s s á l.......................................... 3 ft. 50 kr.
Topánok mézga betéttel erős chagrain vagy
borjubörböl, szegezve és csavarral ellátott
kettős talppal, igen tartós és meleg . 3 ft. 5 ) t
Fűzős topánok erős borból fénymazos orral
szegeit és csavarral ellátott kettős talppal 3 f t 2J

I ' r a k m ik :
Topánok finom chagrin kettösbörból . 3 ft. 60 ki.
Topánok fénymazos vagy bagariabörból sze
gezett és csavarral ellátott kett.s talppal
igen e r ő s ........................................... 4 ft. — kr.
Topánok finom bőrből díszes fénymazos hegygjrel, termek és b a lo k r a ................... 4 ft. 50 kr.
Topánok orosz fénymazos bőrből, szegezett
kettős talppal, csavarral a legjobb lábbeli a
nedves időben, igen tartós és meleg . 5 ft — kr
Vadas* csizmák vízhatlan kettős bagaria vagy
fénjrmazos bőrből, háromszor csavarral el
látott kettős t a l p p a l........................ 10 ft. — kr.
Ugyanaz orosz fénymazos vagy bagariabörból 9 „ - „
Topánok fiuknak fényrnázos vagy bagaria
bőrből csavarral elíatva kettős talppal 4 ft. — kr.
Topái.ok leányoknak Brünelból vagy bőrből
igen erős szegezett talppal . . . . 2 ft. — kr.
Gyermekczipók Brünellböl vagy bőrből sze
gezett talppal igen ta rtó s ................... 1 ft. 80 kr.
Topánok mainzi fénymazos termi borjnborból Bismark m i n t á j ú ........................4 ft. 50 kr.
0 0 - Részletes árjegyzékkel ingyen és bérmentve,
levélheti megrendelések posta utánvét mellett pon
tosan eszközöltetnek.
277.(20—16)
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Felhívás jégkár elleni

Ab'dirutt tisztelettel jelenti a t. ez. közönségnek, hogy

a trieszti „Általános biztosító társaságtól" (assicurationi generáli)

A főügynökséget

*«_<,

Kir. ( J p szab.

Azienda Assicuratrice

Pécs város és Baranyamegye részére
$
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átvette és egyszersmind ajánlja magát tűzveszély és j é g k á r ellen Vaio Ugy mint az ember életére
szóló biztosítási bevallások felvételére.
Az assieiirationi Cdenerali, mely 45 évi fenállAsa alatt több mint l l O milliónyi
kártérítést fizetett ki, mintegy 58 m illió forintnyi kezességi alappal bir és a legjutónyosabb
dijak és teltételek mellett biztosit.
i megyében felállított
Közelebbi felvilágosítással szívesen szolgálnak az alólirott, úgy mint az
íynökségek.
Melt Pécsett, 1877. évi ápril liavában.

l e g r é g i b b b i z t o s í t ó - i n t é z e t a b i r o d a l o m b a n , f e n n á l l 1 8 2 2 > ik
év ó ta . T ö k e és k e z e s s é g i a la p

12 millió forint. "3*6
A fennevezett biztosító-intézet főiigynöksége mindennemű biztosítá
sokra ajánlkozik nevezetesen tt tz k s tr o k e l l e n épületekre, készületekre,
gabna- és széna-kazalokra, gépekre stb. j é g k á r o k e l l e n a biztosított
kárösszeg becslése utáni teljes kártérítésével és a z e m b e r é l e t é r e (a
csatatéren elesettekre is kiterjed.) mindezeket a legolcsóbb dijak mellett.
A j é g k á r o k elleni b i z t o s í t á s i i d ő s z a k k ö z e l í t v é n , bá
torkodik az alólirt főügynökség a t. ez. közönséget az általa képviselt in
tézet használatára e biztosítási ágban ezennel tisztelettel felhívni.
Az Azienda jégbiztositási dijjait, 55 éves üzleti tapasztalatai alapján
— mely idők közt több mint ÍO Ó m i l l i ó f o r i n t o t k á r p ó t o l t —
az 1877. évre is olcsóbbra állította, mint minden más társulatok dijjai, és pedig 100 forint biztosítási érték után:
Minden gabna nemekért és
Tengeriért és takarmány
cznkor répáért 1 ft. 75 kr.
füvekért — ft. *0 kr.
9 „ — »
Repcze és más olajuöv. 2 „ 25 r í ISzőllőért és dohányért
Miután a díjfizetés ugyanaz marad, akár későbben történik a biz
tosítás, a biztosítónak csakis saját érdekében fekszik, azt mielőbb tftigküíni,
s igy a biztosítás érvényre jutásával a legelső jégverésnél kárpótlást jogát
élvezni.
Eziránt, valamint tűz és életbiztosításokat illető közelebbi felvilágo
sítással és a nyomtatványokkal legnagyobb készséggel szogál,
A kir szabadalmazott A z i e n d a A s s i c u r a t r i c e
P É C S I F Ö Ü C iY iV é liS É liiE Baranya és szom
107 (3—1)
szédos vármegyék részére

Ullmann M. Károly,
és váltóüzlet (városházépület.)

1 pécsi kcszénbánya és gépgyár
1877. mártius 31. mérlege.
Vagyon:
Trhcr:
Pénzt, készl. 1*77. márt. 31. frt 5447.06 Részvénytőke
frt 250000.—
Cselekvő követelésünk
„ 2500.— Tartalék
frt 2500.—
192.47
A takarékpénztárba letett fel „ 1200.— Múlt ’/jévről fel nem vett oszt.
nem vett osztalékok
( „ 7*0.— Régibb időtől fel nem vett oszt. „ 1980.—
Kőszénb. épületei, felszerelése,
Jövő félévre előre befolyt
„ 505.49
szőlők, gesztenyés, gépgyár,
1876. október 1-től 1877. márt.
rétek és szántóföld
frt 250000.—
31-ig elosztandó nyereség . 3750,—
<isszeg: frt 250927.06
<Isszeg: frt 25992 96
Festi llujmár, Wutzet Miklós, Hölbling M., Küff'el Emil, Szontagh, Piácsek József,
lg. elnök.

ig. tag.

ig. tag.

ig. tag.

ig. tag.

> > T

b d il

H e rm á im és JPiernikur.ski,
Púcsctt, Ferenciek-utca 4. sz.

pénztarnok.

i

Ezen mérleget és a hozzácsatolt számadásokat a törvény és alapszabályok
értelmében átvizsgálván és összehasonlítván, annak pontos és lelkiismeretes készítéséről
meggyőződtünk. Pécs, 1877. ápril hó 18.
Angyal Pál,

F e lü g y e lő b i z o t t s á g :
Danitz Antal,

Lakits X . Fér.,

let ügyelő bizottsági tag.

felügyelő bizottsági tag.

felügyelő bizottsági tag.

_______________________________ 100 (1—1)

SÍREMLÉKEKRE.

A p. kosziéi bánya és gépgyár részvénytársulat
i igazgatósága részéről 1877. évi ápril hó 22-re hirdetett rendes közgyűlés az alapszai bályok 20. íj-bau megbatározott részvényesek jelenlétének hiánya miatt meg nem tar
tathatván: hivatkozással az alapszabályok 23. §-ára

|| ! - ! | 7 K ! . s i Í
!V ®
!! =

Legolcsóbb bevásárlási forrás

&&K. x
78 (6—5)

I jón nyitott s dúsan berendezett síremlék-raktáromat ajánlom
a t. e. közönságnek mint legolcsóbbat e nemben. Közvetlen össze
köttetésben állván az illető gyárosokkal, azou szerencsés helyzetben
vagyok, hogy minden e szakba vágó cikkel a legjutányosabban s
leggyorsabban szolgálhatok. Egyúttal biztosítást nyújtok tiszta, sza
batos föliratért s valódi aranyozásért.
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a rendes közgyűlés
a már közhírré tett tárgysorozat mellett, mégis az alapszabályok 25. §-nak betartá
sával, 1877. évi m f iju s (5-án d . e . 10 ó r a k o r a társulat helyiségében fog meg
tartatni.
A pécsi kőszénbánya és gépgyár részvénytársulat igazgatósága részéről 1877.
j évi ápril 22-én tartott üléséből.

Kószics Szilárd,
(1 —-1)____________________ ________________________________ társulati titkár._____

375.000 márka

Szerencse hirdetés

az eshető

főnyeremény

Bosenbaum József
* í r e in l ó k - k e r e s k e d ó * e ,
Budapest, ország-ut, Károly-laktanya.

A nyereménye
ket az állam
b izto sítja .

Meghívás egy n y e r e m é n y k í s é r l e t b e n való részvételre.
Ezen a hamburgi állam által biztosított sorsjátékban

4 m illió 4 7 0 .0 0 0 m órka

106..(3—1)

jut a nyereményekre.

Az (‘lsó magyar gyapjumosó s
részvénytíírsulat Budapesten
104 (3—1)

anyi

a bekövetkező gyapjumosás idényének alkalmából, tisztelettel felhívja, a t. ez. gyapjútermelők és kereskedőket, hogy izz-, hát-, tímár-, bőr- és bárány gyapjúikat gyárszerü
mosás és bizományi eladás végett beküldeni szíveskedjenek.
A hozzánk beküldött gyapjúkra kívánatra az érték *j.yáig olcsó kamat mellett
előlegeket adunk. Az eladás bei- és külföldi gyárosoknak lehető legmagasabb árak és
készpénzi fizetés mellett törtéuik.
A gyár mindeu beküldött bármely mennyiségű gyapjú mosását 4 bét alatt
eszközli.
A hozzánk beküldött gyapjúnak a pálya-udvarról vagy hajóállomásokról gyá
runkba való beszállításáról gondoskodunk. — Az eddigi árjegyzékünkben foglalt dija
kát, mint raktár dijt, biztosítási- és mérleg-dijt, ugysziute a mellék-költségeket a t. ez.
megbízók előnyére megszüntettük, és a gyapjút raktár- és biztosítási dij nélkül helyez
zük el.
A • 'je g y ié k : mosásdij izzgyapjnért 53 í frt, timár-gyapjuért d'/g frt, hát
gyapjúért 7 */s frt 100 kilogrammonkint számítva. Eladási üzérdij I10/101 esetleg
nők használatnál '/a°/0 alkuszdij is.
Vállalkozunk izz- és hát-gyapjúnak bizományi eladására is, azt raktárdíj fel
számítása nélkül elhelyezzük s kívánatra előleget adunk.
Ez évi programmunkat kívánatra bérmentve küldjük.
Mindennemű tudósításokkal a városbau, or.:zág-ut 44, Iluszárféle házban be
rendezett irodánkban szívesen szolgálandunk.
(L tánnyomat nem dijaztatik.)

A tervszeriileg 79.500 sorsjegyből álló sorsjáték nyereményei a következők: első nyere
mény 37Ö.OOO marka, továbbá másod nyeremények 250 000. 125,000. 80,000 tÚbOOO. 50.1100.
40 000. tltí.OOO márka, 4 nyeremény a 30,000 és 25.000, 4 nyeremény a 20.000, 28 nyere
mény a 15.000. 5ti nyeremény a 5000 és 4000 2Hi nyeremény a 2500. 2400 és 2000 415
nyeremény á 1500, 1200 es 1 0 0 0 , 1358 nyeremény a 5 0 0 , 300 és 250 . 25081 nyeremény a
2Ú0. 150, 138. 24 es 120, 14-3'i nyeremény a 94, ö7, 55, 50. 40 és 20 marka. É nyeremé
nyek 7 havi időközben biztosan kihúzatnak. Az első búzás hivatal san vau megállapítva. K
búzásra

egy egész eredeti sorsjegy ára csak 3 frt 40 kr.
egy fél
„
„
v r
1 frt 70 kr.
e g y negyed „
„
,
8 7 kr.
Ezen az állam által biztositol! eredeti sorsjegyek (és nem tiltott Ígérvények)
bérmentesen vagy postai utánvét mellett általam még a legtávolabbi vidékekre is elküldetnek.
Minden résztvevő a sorsjegyen kiviil egy az allamciinerrel ellátott játéktervet, valamint az
egyes húzások után minden felszólítás nélkül egy hív. huzási kimutatást is kap.

A n y e r e m é n y e k k i f i z e té s e egyenesen általam s a legnagyobb titoktartás
mellett történik.
Minden megrendelést egy egyszerű levelezési lapon lehet megtenni.
SW~ E megrendelések a közel álló búzás napja m iatt

1. é. máj u n hó 15-ig
teendők meg.
Tisztelettel

H ekaeh er Sám uel senr,,
Banquier und Weehsel-Comptoir in Hamburg.

A legolcsóbb s legjobb lábbelik

TEMESVÁRI’ MÚRICZNÁL

A * ig a z g a tó s á g .

kaphatók Budapesten, kerepesi-ut 2. szám alatti bazárban.
H ö lg y e k szám ára:

SCHAFFER és SCHÖNBERGER
j'7o (3o—*;)

elhelyezési Intézete
Budapesten, váczi körút 63. sz.

Kihelyez és megrendel azonnal ügyes és megbízható eg yeneket mindeu szakmából
K u. m .: könyvvezetőket, pénztárnokokat. Írnokokat, házfelügyelőket, mezőgazdászat! ér
ÍS erdészeti tiszteket, kereskedői segédeket, nevelőket, nyelv-, zene- és rnjzlunitóknt.
^m érnököket, gépészeket, gyári munkasokat stb. Raktárnokokat, felügyelőket, kapusokat, ház-1
17?mestereket, mfi- és zöldségkertészeket, szakácsokat, irodaszolgakat, komornákat, inasokat,
[JS
továbbá:
^gazdaasszonyukat, kulcs írnokét, társalgónőket, utazási kísérőket, német, franczln,_
r augol. olasz és magyar nevelőnőket, pénztárkezelő-nőket, számvevő-nőket, bolti leányokat,I
garuló-nöket. dohány-tőzsdék, szállodák, vendéglők s kávéházak számara.
|

f
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. Gyors és pontos kiszolgáltatást biztosítva becses megbízásokat kér:

SCHAFFER és SCHÖNBERGER

jg

elhelyezési intézete.

ÖMW A t ez. uraságoknak a szükségelt egyének díjmentesen njánltatnak. "I
Állomást keresők minden szakmából 8. legfeljebb 14 nap alatt nyernek bizto
si
sitás mellett jó állomást
ÉS* ’A

v

Papucsok minden színben
.
.
.
.
.
.
.
.
70 k*
Komótcipők eberlastin- vagy b ő r b ő l ...............................................
90 r
Komóteipők eberlastin- vagy bőrből sarokkal
.
.
.
.
1 ft. 70 n
0 ■ 20 r
Fűző topán eberlastinből a legszebb hímzéssé! diszitve
Topánok eberlastinből ruganybuzóval magas kivágással, rokoko-sa2 ft. 90 kr.
rokkal finom k i á l l í t á s b a n ........................................................
Topánok ruganyhuzóval erős chagrin vagy borjubőrből, szögezett
vagy csavart kettőstalppal esős időjáráshoz, tartós
3 ft. — kr.
48. (10—8)
U ra k f á m á r a :
Topán chagrin-bőrből jól készítve
.....................................
3 ft. 60 kr.
Topán chagrin-bőrből finom díszítésű lakszegélylyel, legújabb divatu
3 ft. 90 »»
Topán borjubőrből szögezett, csavart kettős talppal, igen erős
4 ft. —■ *
Topán orosz fénymázos bőrből szögezett csavart kettős taippal esős időre
4 ft. 80 *
T opáu salon-fénymázos, maizin bőrből, kesztyű vagy chagrin szárral,
legfinomabb hímzéssel
.
.
4 ft. 80 kr,
Párisi féltopán kötésre chagrin bőrből .
.
.
.
.
.
3 ft. 50 krCsizma térdig érő vízmentes bagariabőrből háromszorosan csavart
kettős t a l p p a l ...........................................................................
8 ft. 50 kr.
Csizma borjú vagy ehagrinbőrből magas szárral s ránccal
8 ft. 20 kr2 ft. 50 kr1 iu-topán borjú vagy chagrin bőrből erősen szögezett kettős talppal
Leány-topán eberlastinből vagy bőrből légiin, díszítésű lakszegélylyel
1 ft. 80 kr.
Gyermekcipők eberlastin vagy b ő r b ő l ..................................... 50 krtól 1 tt. 20-ig
Megrendelések póstán utánvét mellett vagy az összeg beküldése után gyorsan s
pontosan teljesittetnek. Nem alkalmas lábbeli a legkészségesebben kicseréltetik. Rés*'
letcs árjegyzékek kívánatra bérmentve küldetnek meg.
___

Nyomatott '1 W , .Uiaaíyuái PJc-ictt 1877.

