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KOSSUTH LAJOS.
Kiszenvedett. Kossuth Lajos nincs többé az élük között. A szabadság t'enkölt apostola, a 

hazaszeretet törhetetlen bajnoka átadatott egészen a történetnek.
A magyar nemzet géniusza lelkét, szellemét megcicsőülten a halhatatlanságnak engedte át. 

A test romba dőlt, a gyarló hüvely porrá válik, de neve élni fog örökké, mint maga a szabadság 
szent eszméje, melynek ő életét, munkásságát, törekvéseit, mindenét szentelé. A természet örök 
törvényének áldozatul esett az élet, de a lélek megszabadulva bilincseitől, annál fényesebben tün- 
döklik az örökkévalóságban.

Az isteni bölcsesség kipuhatolhatatlan határozata elszólitá azt a férfiút, kinek élete egygyé 
vált nemzete életével és nincs magyar a magyar hazában, a ki vérző szívvel, mély komolysággal 
és kesergő bánattal nem gyászol a legnagyobb magyar ravatalánál.

Sirjunk-e ? Midőn honszeretettöl lángoló szive megszűnt dobogni, midőn fönkölt tökéletes
ségű elméje beszüntette csodás munkásságát, midőn dicső tettekre lelkesítő hangja elnémult és áldó 
kezei megmeredtek. Xagy és végzetes csapás sújtott le reánk és oly veszteséget értünk, mely meg- 
siratlan, könyezetlen nem maradhat.

És mégis újra meg újra elénk tolul a kérdés: sirjunk-e ? Xagy férfiak mint éltökben, úgy 
a halálban is kiválnak a mindennapiság közönséges tüneményei közül; egész nemzedékek vesznek 
el a feledés mély tengerében, még nyom sem marad, mely létezésükről tannságot tenne, az enyé
szet örvénye elsülyeszt mindent, de a nagy férfiban csak az esik zsákmányul a halálnak, a mi rajta 
földi volt, ő maga, nemes lénye, tiszta lelke él átszellemülve köztünk és velünk, eszméiben, mun
kásságában, alkotásaiban, mint egy neintö védőleg, bátorítólag, buzdítva, lelkesítve és példát adólag. 
Éppen ezért a nagy embert más gyász illeti meg. A könyek fölszikkadnak, a sóhaj elszáll, a leg
zajosabb gyász után következik be leghamarabb a feledés — Kossuth Lajost csak akkor gyászol
hatjuk méltóan és hazafiságunk ihlettségével, ha megihletve a megdiesöültnek körültünk lebegő 
leikétől, szivünkbe zárjuk nemesült fájdalmainkat és elmerülve nagyságának, dicsőségének és 
magasztos erényeinek szemlélődésébe, megérleljük szivünkben és elménkben azon áldásos eszméket, 
a melyeket lelki szent hagyományként hazájának és igy mindnyájunknak örökségül osztott ki.

Mi nagyobb a fájdalom-e vagy a büszkeség ? A fájdalom, hogy Kossuth Lajos megszűnt 
élni, vagy a büszkeség, hogy Magyarország ily férfiút adott át a halhatatlanságnak. Oh, sirassuk meg 
halandó sorsunkat, midőn látjuk, hogy azt, a legnagyobb magyarnak, a legtökéletesebb férfiúnak 
sem lehetett elkerülni. Méltán ült magára gyászt a magyar haza, midőn édes atyja, a nemzet dicső
sége örökre elköltözik. Fájdalmunk nagy és megmérhetetlen, hogy elenyésztél, de hálánk és büszkesé
günk még ennél is nagyobb, hogy voltál és szellemed örökké él. Xein enyésztek el a te érdemeid, 
melyeket szereztél, nem omlanak testeddel együtt sirba az emlékoszlopok, melyeket Ilii néped szi
vében halhatatlan tetteiddel emeltél, dacolni fognak azok, mig a mindent megemésztő időnek dúló 
hatalmával is föltartják áldott emlékedet nemzedékről nemzedékre, mert munkád, müved, eszméid, 
terveid, gondolataid és törekvéseid csak magával dicső nemzetünkkel egyszerre múlhatnak el. Mig 
magyar él, élni fognak a te érdemeid, a nemzet alapkövére önmagad rá írtad nevedet és ki töröl
hetné le arró l?

Csak akkor gyászolhatunk méltóan, ha honszereteted egy-egy sugarat beveszszük szivünkbe 
és a haza boldogitásában és szeretetében az általad elénk állított és tündöklő fényben ragyogó 
magasztos példányképet tőlünk tellietóleg utánozni törekszünk.

Add Isten, hogy az elköltözött szellemétől 
egyedüli rugója hazánk boldogitása lehessen!

áthatva és vezéreltetve, minden tettünknek
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Pécs város gyásza.
Mai külön kiadásunkban jelzett 

értekezletre, ma délelőtt 1 0  órakor 
rendkívül nagy számmal gyűltek ösz- 
sze a városi bizottság tagjai, habár a 
meghívó csak a késő reggeli órákban | 
s legtöbbje az értekezlet előtt pár 
perccel érkezett el az ileltő biz. tag I 
ciméhez. Ez a nagy számmal való 
megjelenés méltó volt ahhoz a nagy 
gyászhoz, melybe ma az ország bo
rult s mely a mi városunkat, mint | 
olyant, mely Kossuthot díszpolgárai | 
közé sorolhatta, feketébe borította. I 
Pécs — büszkén mondjuk együtt 
érez az ország minden magyarérzelmll 
városával, maga is eklatáns bizonyí
tékát adta annak, hogy hazafias ér
zületében semmi más törvényható
ság által fölülmúlni magát nem en
gedi. Hozott határozatai tényleg 
olyanok, melyek talán más munici- 
piális városoknak mintaképül szol
gálhatnak s melyek a legigazabb ki
fejezői ama mély részvétnek, hazafias 
fájdalomnak, melyet az egész ország
gal együtt annak mindig hű fia, 
Pécsvárosa érez a turini remete, 
Pécsváros díszpolgárának halála fölött.

A gyűlést melynek bő leírá
sát az alábbiakban adjuk — Aidinger 
János kir. tanácsos, polgármester 
nyitotta meg.

Mielőtt az értekezletet A id itg er  Já 
nos polgármester megnyitotta, Egry  József 
bizottsági tag emelt szót az egybehívott 
értekezlet címének megváltoztatása iránt. 
Szerinte az ezen rendkívüli esemény al
kalmából kibocsátott meghívók annyi bi
zottsági tagot hoztak ma össze, hogy az 
értekezlet címet, bátran megváltoztat hatja, 
óhajtja, hogy az összejövetelnek értekez
let helyett rendkívüli közgyűlés címet ad
janak és mint olyan határozna. Aidinger  
János polgármester reflektálva az indít
ványra, összejövetel célját adja-e elő ne
hány szóval, minthogy bevezető szavai 
amúgy is magukban foglalják a választ a 
kérdéses indítvány fölött.

Fölöslegesnek és teljesen meddő do
lognak tartja szavakkal előadni azt az in 
ditó okot. mely arra késztette, hogy a bi
zottsági tagokat összehívja, mert hiszen a 
gyászos esemény, melynek súlya a hazára 
nehezedik mindenki előtt ismeretes, tudja 
mindenki, a legfényesebb palota lakója ép- 
ugy, mint a legutolsó kunyhóé,hogy szabad
ságunk apostola és mártírja, kinek szive min
den dobbanása a haza szabadságára és ja 
vára volt irányozva, megszűnt élni, mindenki 
tudja, hogy a gyász e haza minden pol
gárát egyformán érinti és hogy az ennek 
következtében teendő intézkedések csakis 
azon mély kegyeletnek lehetnek folyomá
nyai, mely minden igaz hazafi szivét el
tölti. Teljesen igaza van Egry .József 
úrnak, ha azt mondja, hogy összejövete
lünket magunk kereszteljük el rendkívüli 
közgyűlésnek; ő maga is gondolt már 
arra. de a törvény rendelkezéseit szem 
előtt kell tartania. Ha az indítványt a 
közgyűlés elfogadja, határozottan a tör
vény ellen cselekednék, mely azt rendeli, 
hogy rendkívüli közgyűlésnek összehívása 
a főispán hatáskörébe tartozik, mely össze
hívást kell, hogy ai törvényben megha
tározott idő is megelőzze. A főispán je
lenleg nincs Pécsett, de meg be kell tar
tania a 24 óra időt is, tehát csak holnap- 
ntánra hívhatta volna össze a közgyűlést 
és igy, azt hiszi, hogy a kegyelet ellen

vétett volna, ha a törvényes formák be
tartása miatt a kegyelet nyilvánítását olyan 
bosszú időre halasztotta volna el.

De hogy a megállapodások értéke 
legkevésbbé se fog szenvedni csorbát, 
ajánlja az értekezletnek, hogy minden, a 
mire nézve itt megállapodás történik, 
Írásban terjesztessék a legközelebbi rend
kívüli közgyűlés elé, hogy határozattá 
emeltessenek. Megjegyzi, hogy a törvény 
értelmében ő is rendelkezhetett volna a 
saját hatáskörében, de sokkal nagyobb 
súlya és fontossága van mindezen intéz
kedésnek, ha azok nem egy embertől ered
nek, hanem az egész város képviseletének 
határozatából folynak. Ne tegyük ki ke- ) 
gyeletünknek ezen nyilatkozását azon es
hetőségnek, hogy az legkevésbbé is a  tör- I 
vényei lenesség árnyékával legyen vádol- | 
ható, mert gondoljuk meg, hogy azon i 
alapon állunk, a melyet az teremtett meg, i 
ki fölött részvétünket akarjuk kifejezni és j 
éppen az ő emlékét fognék nem a kellő 
tszteletben részesíteni, ha a törvény tisz- j 
teletén és rendelkezésein túl tennék ma- j 
gunkat. Ezek után előterjeszti előzetes ja- ■ 
vaslatait, melyek a következők;

Pécs város közönsége azon veszteség j 
fölött, mely a hont a nagy halottnak az | 
élők sorából történt kiszólitása következ
tében érte. mélyen érzett fájdalmát és 
részvétét jelentse ki és ezen kijelentésnek 
külső jelekben is kifejezést adjon. A vá
ros összes középületei gyászt öltsenek, 
a lakosság szólittassék föl, hogy gyász
lobogók s más hasonlók által adjon kife
jezőt részvétének. A polgármester a maga 
hatáskörében intézkedett már erre nézve. | 
A hatóságok fölszóllittatnak, hogy épü- j 
léteikre hasonlókép tűzzék ki a gyászlo- | 
bogót. A pées-belvárosi templomban tar- 1 
tassék ünnepélyes gyászistentisztelet, me- j 
Íven a _Pécsi dalárda" is közreműködjék. J 
Á többi kegyuraság alatt levő templomok- ! 
bán szintén tartassanak gyászistentisztelet, j 
l ’erls Ármin dr. főrabbi indítványára az ! 
értekezlet elkatározta, kogy valamennyi [ 
templomban felekezeti különbség nélkül j 
tartassák gyászistentisztelet. A város ősz- ! 
szes iskoláiban gyászünnepélyek tartas- ' 
sanak, a hol az illető tanítótestületek erre j 
legalkalmasabb tagjai az ifjúságnak ma- j 
gyűrűzzük meg és véssék mélyen szivükbe j 
és elméjükbe, mit köszön a haza Kos- \ 
sut Írnak.

A közönség intézkedjék aziránt, hogy | 
a nagy halottnak, ki különben is diszpol- j 
gára volt városunknak, eltakarittatásánál | 
magát képviseltesse és ravatalára díszes 
koszorú helyeztessék. A küldöttséget a 
polgármester maga fogja vezetni.

Bolgár Kálmán indítványozza, hogy 
a kormány és országgyűléshez táviratilag 
felirat intéztessék, hogy egész súlyát vesse 
latba, hogy Kossuth azt a nyugalmat, 
melyet külföldön nem szerezhetett meg, 
a haza földjében találja föl. Az inditvánvt 
az értekezlet egyhangúlag elfogadta, fíp 
úgy Bolgár Kálmán második indítványát, 
hogy Kossuth arcképe a közgyűlési terem 
részére megfestessék és ünnepélyesen lep- 
leztessék le.

Blauhorn Antal indítványa, hogy az 
összes gyászistentiszteletekre különösen 
egy nap szenteltessék, tárgytalanná vált 
azáltal, hogy az értekezlet a további in
tézkedésekben a főváros erre vonatkozó 
intézkedéseit fogja bevárni.

HÍRROVATUNK.
— Kossuth halálhíre Pécsett. A „Pécsi 

l ’jság" tegnap délután 5 órakor megjelent 
száma már a gépben volt, mikor a Tu- 
rinban délután 3 órakor föladott táviratot 
vettük, bőgj* Kossuth Lajos agóniában ; 
fekszik és mesterséges belélegzést kell al- 1 
kalmazni. Ily körülmények között előre

látható volt, hogy a katasztrófa immár 
csak órák kérdése. Remegve vártuk a le
sújtó halálhírt, és éjfél volt, mikor buda
pesti tudósítóink hírül adták nekünk, hogy 
Kossuth Lajos meghalt. Az éjjeli munkát 
végző szerkesztőket hideg borzongatás 
futotta át. A halálhír, melytől napok óta 
remegtünk, mintha meglepő, mintha uj 
lett volna, lesújtó erejével első pillanatban 
mindenkit munkaképtelenné tett. De a 
hírlapíró nem ér rá, hogy érzelmeinek 
soká rabja legyen. A közönség gyorsan 
értesülni akar mindenről, hát még oly 
fontos eseményről, mint Kossuth Lajos 
halála, mely egyszerre háttérbe szőrit 
minden más tárgyat. Elnémul a kicsinyes 
perpatvar, még a legfontosabb politikai 
kérdés is eltörpül, mindenkinek a szive 
megrezzen e szóra : meghalt Kossuth La
jos és mind érezzük a z t: a magyar nemzet 
elvesztette ezen századnak legkimagaslóbb 
alakját.

Mikor még csend borult a városra, kez
dődött meg nálunk a munka. Az egész szer
kesztőség talpon volt, hogy vállvetve dol
gozzék, hogy már a hajnali órában min
den olvasónak kezében legyen az uj lap, 
mely meghozandja a gyászhirt, hogy el- 
némuljon a vigság, hogy mindenki gyor
san megtudja, mit vesztettünk. Nagy mun
kát végeztünk ma éjjel. Lehetőleg kime- 
ritőleg közöltük ma reggel megjelent 
lapunkban Kossuth életrajzát, a katasztrófa 
lefolyását, sőt megemlékeztünk még azon 
fontos mozzanatára Kossuth életének, mi
dőn Pécs szab. kir. város egyhangúlag 
kéviselőjévé választotta meg. Kihordóink 
reggeli 5 órakor már a kész lapot kapták 
kezeikbe, melyekkel legelsőnek adtunk 
hirt a katasztrófáról. Sokakat álmaikból 
csengettek föl buzgó kibordóink.

Kora hajnalban igy értesült a közön
ség a szomorú hírről. A pécsi napilapok 
voltak az elsők, melyeknek szerkesztősé
génél gyászlobogó tűzetett ki, a délelőtt 
folyamán minden iskola egyesület, hi
vatal, templom és magánosok kitűzték a 
gyászlobogót. Nem emlékezünk rá, hogy 
bármely előbbi alkalommal ennyi fekete 
zászló lobogott volna búsan a házakról. 
A kereskedők egy része gyász ki rakatot 
rendezett be, sok helyen Kossuth élet
nagysága mellképe van a kirakatba ki
téve gyászfátyollal körítve. Mindenütt a 
gyász, a bánat jelképei! Mélyen megren
dítette a gyászosét a magyar sziveket, de 
osztozik Magyarország bánatában az egész 
civilizált világ, mert Kossuth hírnevét 
ismerték az óceánon innen és túl az 
óceánon.

Hogy a nap közben érkezett fon
tosabb távirati értesüléseket is lehető 
gyorsan közöljük a közönséggel, kiadó- 
hivatalunk (Wolf Miksa könyvkereskedő) 
kirakatába kitettük az eredeti táviratokat 
és rendkívüli eseteknél épugy fogunk el
járni ezentúl is. Mai lapunk technikai 
okokból csak 4 oldal terjedelemben jelenik 
meg, de ezért kárpótolják olvasóinkat a 
reggel megjelent rendkívüli terjedelmes 
kiadása és mai kimerítő távirataink.

-  Baranyamegye részvéte. S z i 1 y 
László alispán intézkedése folytán Baranya
megye székháza is kitűzte a gyászlobogót 
és táviratilag intézkedett, hogy Baranya- 
vánnegye közönsége nevében díszes ko
szorú helyeztessék Kossuth Lajos ravata
lára. A megye részvétének az április hó 
9-én tartandó rendes közgyűlésen fog ki
fejezést adni és erről a családot értesí
teni fogja.

— A siklósi takarékpénztár ügye. Sik
lósi értesüléseink alapján már említettük, 
hogy a siklósi takarékpénztárnál az eddig 
megállapított hiány 43.000 forintot tesz ki. 
Erre a hiányzó összegre fedezetet adott a 
könyvelő 3000 frtot, a könyvelő apja 5000 
forintot, az igazgatóság Ifi,500 forintot, a



1804. március 22. „Pécsi Újság' 3

tavalyi fői nem osztott nyereség tMXK) frt 
és a tartalékalapból 10,000 forint. A rend
kívüli közgyűlés e hó 31-ére van egybe- 
hiva. A siklósi takarékpénztár el van arra 
is készülve, hogy a hitelfölmondások ese
tén zavar be ne álljon. A pécsi takarék- 
pénztár hajlandónak nyilatkozott az igaz
gatóság egyetemleges kezessége mellett a 
siklósi takarékpénztárnak 100,000 forint 
hitelt nyitni. A hangulat nem fordult ed
dig a megbízhatónak ismert siklósi inté
zet ellen. A szakértők vizsgálata a hiány 
mibenlétét eddig meg nem állapíthatta, de 
annyi kétségtelen, hogy az évekre veze
tendő vissza, és a hiányt a részvényesek 
kapták üzleti haszon fejében.

— A 10. huszárezred uj állomáshelye. 
Kz év őszén a 4-ik hadtest kebelében több 
rendbeli változás várható. A pécsi 10-ik 
huszárezred, mely alig egy éve, hogy 
Pécsről Székesfejérvárra helyeztetett át, 
újólag állomást cserél és Székesfejérvárról, 
illetőleg Paks, Tolna és Mohácsról Nyír
egyházára helyeztetik á t;  helyébe jön a 
12-ik ulánns ezred, melynek törzse Szé
kesfejérvárra, egy divízió és 3 eszkadron 
pedig Tolnában, Pakson és Mohácson 
helyeztetik el. Közös hadseregbeli hu
szárjaink tehát egészen elhagyják vidé
künket és helyüket az ulánusok foglal
ják el.

—  A honvéd önkéntesek második éve.
Azok a honvéd egyévi önkéntesek, kik a 
második évet tényleg tartoznak szolgálni, 
de az első évet betegeskedésük miatt csak 
a szabályszerű határidő (szeptember hó 
30-ika) után fejezik be, a honvédelmi mi
niszter legujabbi rendelete szerint, mint 
értesülünk, a tényleges szolgálat megkez
désétől számított két év lefolyása után a 
tartalékba helyeztetnek. A törvény szerint 
ugyanis az ily önkéntesek teljes két évet 
tartoznának szolgálni, azonban a betegségre 
való tekintettel úgy kezelik őket, mintha 
a tényleges szolgálatba lépésük első nap
jától kezdve tényleg és megszakítás nélkül 
teljesítették volna a  szolgálatukat, vagyis 
mintha az egész szolgálati idő alatt szol
gálatképesek lettek volna.

Két krajcár adomány egy iskolának. 
Szászvárról Írja levelezőnk : M a g y a r -  
E g  r e g y községben van az a külön
ben Kamcsatkába illő állapot, hogy e g y  
szűk iskola helyiségében e g y s z á z  
ö t  v e n  t a n u l ó v a l  k e l l  h o s s z ú  
i d ő ó t a  v e s z ő d n i e  a szegény, 
jobb sorsra érdemes tanítónak. Minthogy 
az állapot tarthatatlan voltát maga a tan- 
fölügyelő is belátta, elrendelte egy uj te
rem fölállítását. Hja, de honnét ? miből ? 
a nép szegény, — tönkre tette a filloxera. 
Gonoolt egyet az elöljáróság és abban 
állapodott meg, hogy erre a nemes célra 
gyűjtést indítanak. Síivel pedig a magyar- 
egregyi iskola felekezeti jellegű, kezdték 
a gyűjtést a pécsi káptalan tagjainál . . . 
Hogy mennyi jutott azokból a jól javadal
mazott satllumokból az Egregyen fölépí
tendő felekezeti iskola uj termére, azt 
eléggé aposztrofálja D o b s z a y  Antal 
kanonok két krajcáros adománya. Dacára 
a gyűjtés eredménytelenségének és hogy 
az egész káptalan ajándékából nem telik 
többre, mint 50  vá yogra,mégis az uj te
rem fölépítését április hóban megkezdik.

—  Nagy ékszerlopás. A budapest-péesi 
vasútvonalon a fiumei gyorsvonaton teg
nap valamelyik utazó tolvaj kitűnő fogást 
csinált. Ö r ü l i  Sándor fiumei kereskedő 
fölutazott feleségével a fővárosba, hogy itt 
üzleti ügyeit elintézze s feleségével, aki a 
fővárost még nem láta, a város nevezetes
ségeit megszemlélje. Mikor a vonat a fő
város közelébe ért, nem csekély ijedelmére 
azt vette észre*, hogy a zöld bőrből készült 
kis kézi táskája, melyben több, mint öt
ezer forintot érő ékszer és száz forint 
készpénz volt, eltűnt. A házaspár egyedül

volt a kocsiszakaszban; Uj-Dombováron 
egy középkorú ur szállt a szakaszba, a 
kinek Budapestre szóló utijegye volt. Kö- J 
szöntötte a házaspárt s azután helyet fog
lalt a szakaszban. Budapesten az ur ki
szállott. de csak mikor Kellonföldet elhagy
ták, vették észre, hogy a kis kézitáska 
eltűnt. Mikor a vonat megérkezett, azon
nal a rendőrségre hajtattak és megtették 
a följelentést. A személyleirás után a 
rendőrség egy híres utazó tolvajra ismert, 
a ki nemrég került ki a fogházból. ENóga
tása iránt megtették az intézkedéseket. A 
kis kézitáskában egy 2(>00 forintot érő 
gyémánt melltű, azonkívül egy aranyóra, 
több aranygyűrű és egy pár opál fülbe
való volt. A károsult kereskedő ötszáz 
forint jutalm at ad annak, a ki a tolvajt 
elfogja, vagy a rendőrséget nyomra vezeti.

Sztrájkoló esküdtszék. Egy magán - 
becsületsértési perben kedden tartott es
küdtszéki tárgyaláson a kolozsvári esküd
tek újból kijelentették, hogy nem vetik 
alá magukat a fogvatartásnak, a mi eddig 
valóságos abuzus volt. Az elnök kijelenti, 
hogy nem gátolja ezt, mire a déli szünet 
alatt az esküdtek szétoszlottak és csak 
délután 3 órakor gyűltek össze a tárgya
lás folytatására.

—  Nyugdíjazás. M ohács nagyközség 
tanítója, Herz Miklós nyugdíjaztatok. Herz 
850 forint nyugdijat fog élvezni, mely 
összegből az országos tanitói nyugdíj
alapra 23  évi szolgálat után 6 7u/o, az isko
lát föntartó községre pedig 33  ̂0 esik.

Táncmulatság. A Zsolnay Vilmos 
gyárában működő kerámiai festők önképző 
köre március 3 1 -én a Scholz-féie sörcsar
nok helyiségében az alakulandó kör pénztára 
javára társas táncvigalmat rendez. Kezdete 
este 8  órakor. A zenét a Zsolnay Vilmos 
léle jól szervezett gyári tűzoltó-zenekar 
szolgáltatja. Belépti-dij előre váltva szemé- 
lyenkint 40 kr., este a pénztárnál 50  kr. 
Jegyek előre válthatók Mi kóla Ignác, 
Marmorstein Adolf és Lippai Jánosnál.

TÁVIRATAINK.
A halál.

Turin, március ‘21. (Eredeti táv
irat.) Pontban 1 i órakor hunyta le 
Kossuth Lajos hosszú nehéz léleg
zetet véve csodálatos fényben ragyogó 
két szemét. Agya körül ott volt egész 
családja, némán, elfojtott zokogással 
nézte a nagy szenvedőt. Kezét Ká
rolyi (iábor gróf tartotta, inig lábánál 
Figyelmessy ezredes állt. Látszott 
még, hogy eszméletnél van. Utoljára j 
még egyszer körülnézett a kis tábo
ron, várták a szót, melylyel az élet
től búcsúzik, erre a szóra azonban 
hiába vártak. Azután szempillái be
csukódtak. feje élettelenül esett vissza 

meghalt. Cár le orvos feje alól a 
párnát kivette, kiment a szomszédos 
ebédlőszobába, amelynek zöldernyös 
lámpája alatt Eötvös Károly és a 
magyar hírlapírók virrasztónak ; né
mán intett csak kezével, de mindenki 
megértette.

A nagy halott arca initsem vál
tozott. Az utolsó pillanat elsimította 
a fájdálom zilált vonásait. Nyugodt 
szent fej az, mely a legyűrt fehér 
párnákon álmodik.

Turin, március 21. (Eredeti táv
irat.) Az utolsó percekben a szobában 

i voltak Ruttkayné. Kossuth Ferenc és 
Lajos, Ambrózovics feleségével, gyer

mekeivel, Helfy Ignác és neje, Ká
rolyi Gábor gróf, az össze* orvosok 
és Benyovszky gróf. Mindannyian 
zokogtak. Csókolgatták a kihűlt kezet. 
Károlyi szelíden fölnyomta a boltnak 
állát, az asszonyok kimerülve leros
kadtak az ágy mellett. Az idegenek 
elhagyták a házat. A család maga 
maradt. Éjjel Kossuth Ferenc virrasz
tóit a halott mellett. A  családi tanács 
ma határoz a temetés ügyében. Dél
után Giacomi tanár bebalzsamozza a 
holttestet.

A félhivatalos a Kossuth haláláról.
(A ..Pécsi Újság" eredeti távirata.)

Budapest, március 21. (A Budapester 
C’orrespondenz félhivatalos comnumiquéje.) 
A Budapestéi* Correspondez a következő
ket je len ti:

A magyar közélet egyik legna
gyobb. kimagasló alakja ma az ön
kiválasztotta számkivetésben Torinó
ban örökre lehunyta szemeit. Kossuth 
Lajos ma este 11 órakor meghalt. 
Magyarország gyászba borult. Nincs 
is semmi kétség, hogy az egész nem
zet méltóan kifejezést fog adni mély 
gyászának, őszinte kegyeletének.

A jobbágyság eltörlése és a jog
egyenlőség megalkotásának e diadal
mas bajnokával, az első magyar al
kotmányos. felelős kormány pénzügy- 
miniszterével szemben az ország
gyűlés két háza részvétét e veszteség 
fölött jegyzőkönyvileg is nyilvánítani 
fogja és a részvét-nyilatkozatról érte
síteni fogja a család tagjait. A ház 
koszorút fog küldeni a nagy férfiú 
ravatalára és a háztagjai részt fognak 
venni a temetési ünnepségen.

Hacsak a család másként nem 
intézkedik, vagy az erre vonatkozó 
végrendelkezési akadályok fönn nem 
forognak, a hült tetemek haza hozan
dók. akár most azonnal, akár későb
ben. Kossuth Lajos hült tetemei a 
magyar földön adandók át az örök nyu
galomnak. Sietni fog az egész magyar 
társadalom, hogy egyrészt az egész 
gyászszertartás költségei fedeztessenek 
és másrészt, hogy Kossuthnak méltó 
emlékszobor emeltessék.

Arra azonban úgy hiszszük senki 
sem gondol, hogy a törvényhozás, 
mint ilyen oly határozatokat hozzon, 
melyeknek érvényesítésére a korona 

j külön szentesítése is szükséges, azon 
korona hozzájárulása, melynek tör
vényes voltát és alkotmányos jogo
sultságát hisz épen Kossuth tagadta 
élte fogytáig.

A képviselöház értesülésünk sze
rint pénteken, március 23-án délelőtt 
1 1  órakor ülést tart.

T u r in  é s  K o ssu th .
Turin. március 21. (Eredeti táv

irat.) Turin város ma küldöttséget 
menesztett Kossuth családjához, mely 
küldöttség fölajálta Kossuth nyugvó
helyéül a turini pantheont, hol Pie- 
inont híres emberei nyugosznak. A 
család nem adott határozott választ.



B u d a p e s t  g y á s z a .
Budapest, március *21. (Eredeti 

távirat.) Az összes fővárosi lapok 
gyászkeretben jelentek meg. Fájda- 1 

lomtelten keseregnek a nagy vesz
teség fölött. Számos házon már ki
tűzték a gyászlobogót.

K o ssu th  holtteste B u d a 
pesten .

Turin. március 21. (A „Pécsi 
Újság* eredeti távirata.) Kossuthot 
ma bebalzsamozták. A holttest a ha
lottas házban marad, mig a Bu
dapestre való szállítás 
tárgyában az utolsó intézkedés 
megtétetik. Kossuth Lajos 
holttestét Kossuth fele
ségének és leányának 
Genuában nyugovó holt
testével együtt Kossuth két 
fia. Ferenc és Lajos kisérendik Buda
pestre.

A  p o lg á rsá g  — és  K o ssu th  
tem etése.

Budapest, március 21. (Eredeti 
távirat.) A fővárosi polgárság nevé
ben nagy horderejű mozgalom indult 
meg. Fölmerült az a szép eszme, 
hogy Kossuth temetésének ügye ne 
lenyen egy párt ügye. de a képviselő- 
ház ügye sem. hanem az egész nem
zeté és ez abban jusson kifejezésre, 
hogy úgy a temetés, mint a fölállí
tandó emlék költségeit országos gyűj
tés utján fogják előteremteni. Az ügyet 
a fővárosi polgárság ma esti értekez
letén fogja kezébe venni.
A  fü g g e t le n s é g i p á rt  r é s z 

véte.
Budapest, március 2 1 . (Eredeti 

távirat.) A függetlenségi párt délben 
értekezletet tartott. Justh Gyula el
nök hivatalosan közölte a gyászhirt. 
Bartha Miklóst és Meszlényi Lajost 
hivatalosan Turinba küldöttéi*. A 
párt Pénteken a képviselóházban 
előterjeszti ismeretes javaslatát.
A z  o sz trák  h iva ta lo s  K o s -  

suth ró l.
Bécs. március 2 1 . (Eredeti táv

irat.) A bécsi magyar egylet kitűzte 
a gyászlobogót, az osztrák hivata
los lap röviden közli a gyászhirt.

A  k é p v ise lö h á z  ü lése .
Budapest, március 2 1 . (Eredeti 

távirat.) Báró Bánffy Dezső értesü
lésünk szerint f. hó 23-án péntek d. 
e. 1 1  órára hívta egybe a képviselő
házat ülésre, mely ülésnek kizárólag 
a Kossuth Lajos halála fölötti rész
vét nyilatkozat és ezen halálozás 
következtében szükségesnek látszó 
intézkedések fogják tárgyát képezni.

A főrendiház ülésének egybe- 
hivása iránt még nem történt intéz
kedés.

K ü lö n fé le  in tézk ed ések .
Budapest, március 2 1 . (Eredeti 

távirat.) Kossuth liai még az éj fo
lyamán táviratilag értesítették Föld- 
váry Mihály pestmegyei alispánnal 
atyjuk halálát, mire Földváry rész
véttávirattal felelt. Ma Beniczky fö-
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ispánt rendkívüli közgyűlés egy behí
vására kérik föl.

A budapesti tőzsde elhatározta, 
hogy ma és a temetés napján gyász 
jeléül zárva marad.

A fővárosi tanács ma délelőtt 
rendkívüli közgyűlést tartott. Elha
tározták. hogy Kossuth fiaihoz rész
véttáviratot intéznek. A tanács java
solni fogja, hogy 11 a g y o b b k ü 1- 
d ö t t s é g menjen Turinba. 
Márkus polgármester és Kun Gyula 
azonnal Turinba utaztak. Ma dél
után és holnap délután e tárgyban 
rendkívüli közgyűlés lesz.

Budapest, március 21. (Eredeti 
távirat.) A népszínház plakátokon hir
deti. hogy a mai nagy nemzeti gyász
napon a színház zárva marad.

Hamis válsághírek.
(A „Pécsi Újság* tudósítójának táviratá.)
Budapest, márciué 2 2 . Levelező

jük legjobb forrásból értesül, hogy 
a kormányválságra vonatkozó hírek 
alaptalanok. Maga a kormány he
lyesli a holttest haza hozatalát Bu
dapestre.

A főváros utcái telve vannak 
fekete lobogókkal. A nemzeti ka
szinó, a képviéelóház, a politikai 
pártok kitűzték a gyászlobogót. Meg
ható volt a jelenet, mikor a halálhir 
a honvéd-menházba érkezett. Az üz
letek feketével annak drapirozva.

TÖRVÉNYKEZÉS.
** Anya és fiú. Friedman Gábor volt 

siklósi bútorkereskedő jelenleg kereske
delmi utazó gyakori pénzzavarában édes 
anyja, Friedman Rozália aláírásával váltó
kat hozott forgalomba. Az anya bízván 
fiában, megengedte, hogy fia egy 180 frtos 
váltót az ő nevével elláthasson és azt bi
zonyos Blum Vilmosnál értékesítse. Ez 
meg is történt, de Blum visszakérvén a 
kölcsönt, Friedman a kitöltetlen váltót 
anyja tudta nélkül, más hitelezőnél újból 
értékesítette. A váltó nem fedeztetvén, 
perre került a dolog és az anya megeskü
dött, hogy fiát ezen váltóra nézve az alá
írással nem bízta meg. Így lett vádlója 
saját fiának. Az ügy kényessé vált, mert, 
ha a megbízás igazoltatik, úgy a fin fel
mentésével az anya lesz hamis eskü 
miatt bűnössé. A vádlott aggódván hely
zetén, a végtárgyalásra Friedman Bernát, 
hírneves budapesti ügyvédet hozta le. De 
a kiváló kriminálistának nem nyílt alka
lom elismert tehetségét ezúttal nálunk is 
érvényesíteni, mert a végtárgyaláson ki
derülvén a váltó újbóli értékesítése és ek
ként úgy az anya, mint a fiú jóhiszemű 
tévedése V is y  Pál kir. alügyész a vádat 
elejtette és igy a védő föl'szólalásaiban 
röviden csakis a vádhatóság loyalis és 
tárgyilagos eljárásának elismerésére szo
rítkozhatott.

Irodalom, zene és művészet.
Uj zenemüvek. Id. Á brányi Kornél zenekritikus 

a Következőket írja  két uj m ű m egjelenés; alkal- 
m ából: •, Dalkeringő. (Szerelem) í r ta :  Ábránvi 
Emil. Énekre .cs zongorára szerzetté Grill Ríchárd. 
(i8-ik mű). A ra : 2 korona. 2. A pró hirdetések 
Keringő sze rze tté : Cirill Riohárd (i9 -ik múl. Á ra! 
zongorára két kézre 1 Irt 20 k t\ négy kezp  2 Irt ' 
Katonai zenekarra 2 forint. Grill e kiadványait, 
am elyek a zenepiac legfiisebb term ékei, méltán 
lehet egvszesm ind a tánc- és zeneirodalom két lég- 
illatosabb gyöngyvirágának is nevezni. A legdalla
mosabb. a legnépszerűbb k-ringök hazája eddigelé 
tudvalevőleg Bécs, a császárváros volt. ( )tt tró-

Holtak sokáig fejede'm eik, s  o tt m ég m ost is fényes 
udvart tartanak. De újabban a dualizmus ez t az 
atm osférát is m egosztotta, s  ha a  teljes udvarta r
tás  még- mindig a császárvárosnak  ju t ki ; de m ár 

j nálunk 'B udapesten  is van olyan önálló képviselője 
• aki sokszor egym aga is képes hadat üzenni a 

bécsi alliancenak. Szerzó e  két legújabb keringő 
! müve is ilyen hadizenet, am elyre bizony sokáig 
I nehéz lesz a bécsiek felelete. De ne beszéljünk 

képletekben. Oly linóm dallam szövet e két keringő, 
hogy ha közülök válasz tásra kerül m a a  dolog : 
a  legtöbb zenész utoljára is mind a  kettőre lóg 
szavazni. A ztán valljuk m eg ószintén- nagy  feladat 
m anapság  a keringóirodalom terén  olyat Írni, még 
pedig párjával, daliami invenciójával s választékos 
ízlésével. H a a szerző Bécs szülötte, m ár régen 
tcletorokkal harsogná a nevét az egész bécsi és 
ném et sajtó. De igy sem  zárkózhatik  el sokáig 
előle, m ert ami életrevalót e té ren  kifejt, az olyan 
szellemi higany, am ely a legvastagabb szarvasbórön 
is á ttö r. Ö rvendjünk ra jta , hogy m ár a keringő 
sem  kell mindig a bécsi m inta szerint lejteni. A 
tánezzenét kedvelő közönség ped ig  ne mulaszsza 
cl gyönyörködni bennük. t \  hangverseny-énekesnők 
az elsót nagy  hatással föl is vehetik a  műsorukba.

— Magyar tánc vidéken. K in s k i  Károly 
kassai tánctanito, a berlini táncmesterek 
kongresusán bemutatta / hreenberger Jó
zsef magyar társas táncát a „ 7ársafgó-t“ . 
A berlinieknek annyira megtetszet ez a 
kerves magyar tánc, hogy tegnap 100 
példány „ Társalgó11-ért telegrafáltak a 
szerzőhöz.

1894. március 22.

Legújabb.
Az állami középületek nem gyá

szolnak. A Pécsett létező állami hi
vatalok nem tűzték ki a gyászlobogót.
A hatóságok fejei ezt megtenni önként 
nem merték és Budapestre intéztek kér
dést, fültüzzék-e a lobogót. Budapestről 
az a válasz érkezett, hogy az állami 
hivatalok a gyászlobogót ki ne tűzzék.

Felelős szerkesztő  és  laptulajdonos: 
L E N K E I  L A J O S .

Nyomatott a ..Pécsi Újság" nyomdájában.

Egy kezdő ügyvédjelölt
vag>' ügyvédi írnok d r  I l l é s  S a m u  dárdai 
ügyvéd irodájában azonnali alkalmazást 
nyerhet. Szerb nyelv tudása okvetlen szük
séges. Föltételek kölcsönös megaila; o.iás 

tárgyát képezik. 4H49
illő. szóm. 1894.

Árverési hirdetmény.
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. 

évi LX. t.-cz. 102. §a értelmében ezennel 
közhírré teszi, bog}* a pécsi kir. járásbí
róság 1894. évi 3898. számú végzése kö
vetkeztében dr. Stein Henrik ügyvéd által 
képviselt Frey Hilda javára Günsbcrger 
Mór ellen 1500 frt s jár. erejéig foganato
sított kielégítési végrehajtás utján lefoglalt 
és 1208 frt 90 krra becsült arany és ezüst 
ékszerek, órák, orresiptetők, üzleti beren
dezések. szobabútorok és fölszerelésekből 
álló ingóságok nyilvános árverésen el
adatnak.

Mely árverésnek a pécsi kir. jhiróság 
4080. 1894. számit végzése folytán 1500 frt 
tőkekövetelés, ennek 1894. évi frebruár 
hó 24. napjától járó 8 százalék kamatai 
és eddig összesen 78 frt 50 krban meg- 
állapitott költségek erejéig Pécsett, Irgal- 
masok utca 14. és végrehajtást szenvedő 
lakásán leendő eszközlésére 1894. évi 
márczius hó 24. napjának d. u. 2 órája ha
táridőül kitűzetik és ahhoz a venni szán
dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintett ingóságok az 1881. évi 
LX. t.-ez. 107. és 108. §-a értelmében 
készpénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígérő
nek becsáron alul is el fognak adatni.

Kelt Pécsett, 1894. évi márczius 15. 
napján.

Engler Kálmán.
kir. jbirósági végrehajtó .
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