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A népgyülések.
A magyar hazában alig találunk
számba vehető várost, mely népgyüléseu nem nyilatkozott volna, e g y 
hangúlag iszonyát, megbotránkozá
sát nem fejezte volna ki az országrablásra kiindult orosz barbárnak
népirtó vérengzéssel, rablók és hó
hérok százezreinek segítségével in
dított háborúja felett, melylyel az al
kotmányos reformok életbe lé ptetését
és a nyugoti civilisátió terjesztéséta
keleten csirájában megfojtani sietett.
Pártkülömbség nélkül egyhangú
eziránt a közvéleméuy édes magyar
hazánkban, egyhangúlag, szívvel,
lélekkel együttérezve szóllalt meg
városunk is múlt vasárnapon a népgyiilésen megjelentek ezrei által, de
még kísérlet sem tétetett arra, hogy
a nép „fegyverre" kiáltásainak hamis
visszhangjaként, mint a fővárosban,
becsempésztesseuek a kormány által
tetszés szerint magyarázható kitételek.
Pécsvárosa ismét méltó volt ön
magához, levetette még a kormány
tól függő elem is a mameluk meghuuyászkodás és szolgai bizalomsza
vazás szennyes ruháit, nemcsak
nem vegyitett idegen haugot a nép
szaváin, hanem nyíltan is csatlako
zott hozzá. — E gy szép, szivemelo
napja volt ez városunknak.
Kormányunk, de Becsben is tisz
tában voltak rég a népgyülések előtt
is a ír agyar nép érzülete felől, mu
tatja ezt eléggé azon aggodalmas
titkolódzás, m elylyel a hármas császárszövetség pontozatait elrejtik,
mutatja ezt miudeu mozzanat, min
den interpellátióra adott tekervényes
viiasz, de mutatják a szerbtörök
háború kezdetétől napjainkig tapasz
talt tények azt is , hogy külügyi
politikánk kötve ama szövetség meg
állapodásaihoz és azokhoz vakon
ragaszkodva merő ellentétben áll a
nép érzületével, hogy hanyat-homlok rohan saját vesztének, hogy a
monarchia megmentését máris csak
a török fegyverek diadalának kö
szönhetjük, a mint is az osztrák
független sajtó és közvélemény úgy
van meggyőződve, hogy az osztrák
magyar külügyi kormány vaksága
miatt most csakis a török fegyverek
küzdenek az osztrák-magyar mon
archia fennállásáért.
Minden kitelhető kedvezmény
kijut a nyíltan kijelentett és beval
lott törekvései és érdekei miatt ha
zánk legveszélyesebb, leggyülöltebb
külellenségnek, milliókat áldoznak
arra, hogy javithatlan, mert háladatlan belellenségeiuk szaporodjanak,
erősbödjeuek, semmibe sem veszik
a kijelentett népakaratot, ha csak a
sugalmazott lapok tekervényes, taktikás népelámitási fogásaikat uem
tekintjük azon deferentiáuak, m ely
lyel a népakarat kifejezésével szem
ben viseltetnek.
De ez legkevésbé se tartóztas
son vissza attól, hogy akaratunknak
hangosan kifejezést ne adjunk; tud
ják jói állami ügyeink intézői, hogy
sokáig nem tanácsos játszani a köz
véleménynyel , hogy ez példásan
szokta magát megboszulni azon, ki
ellene tör; tudják, hogy a népek
immár nem mozgatható bábok, me
lyeket milliónkint lehet érdekeik, ér
zelmeik elleni csatatérekre, mészár
székre hurcolni, hogy hadfiaink uem
prktoriánusok, hanem a népből valók
és a néppel éreznek, akárhogy ig y e 
keznek is belőlük minden hazafiul
és polgári érzelmet kidressirozni.
Már a török győzelm ek hirére,
bár azok még nem elhatározók, megfujták Becsben a takaródét, mielőtt
kiindultak volna, — a mozgósítási
— t. i. Bosznia-Hercegovina meg
szállására irányzott részleges mozgó

sítási kölcsön beszerzése nem sürgős,
a bécsi politika ismét a lesben álló
vadász szerepére m egy vissza, mig
majd onnan fel nem lesz riasztva és
azt uem veszi észre, hogy ő reá va
dásznak, mig ő prédára lesett! Ek
kor fordul meg a kocka, nem lesz
senki barátja, az orosz-porosz pedig
nyílt ellen sége!

k PÉCSI NÉPCYOLÉS.
— Aug. 5-én. —
A népgyülésnek e lapok szerkesztő
sége által felkarolt eszméje szép kivitelre
jutott. A lakosság minden osztálya őszinte
érdeklődéssel fogadta a tervet. Szerkesz
tőségünk kezdeményezése folytán pénteken
alakult meg egy húsz tagú bizottság, mely
elnökéül Hakseü Emil ügyvéd és szerkesztő
urat választotta. Szombaton reggel nagy
plakátok hirdették a népgyülés célját, s
megtartásának idejét és helyét. Minden
utcasarkon kisebb-uagyobb csoportok ala
kultak, melyek mohó kíváncsisággal ol
vasták a raphsodikus felhívást. Vasárnap
— noha a havi-b.-asszony-napi búcsú a
budai külvárosból ezreket visszatartott,
már reggel 9 óra felé sűrűén gyülekezett
a nép, úgy hogy 10 óra felé mintegy 5
ezeren lehettek a Széchenyi téren, a Ribay kávéház előtt, melynek erkélye nem
zeti, török és városi zászlókkal feldíszítve
volt. Az erkély a válogatott közönséggel
zsúfolásig meg volt telve. A főtéren a nép
egvre szaporodott. Lehettek már vagy 6
ezeren, midőn Haksch Emil elnök kevés
sel 10 óra után az erkélyről a következő
beszéddel nyitotta meg a gyűlést:

Tisztelt polgártársak! A népgyülés
előkészítésére alakult bizottság által azon
megtisztelő megbízást nyertem, hogy a
népgyülést megnyissam, vezessem, és a
hozandó határozatot kimondjam. — Ezen
megbízásnak megteleini polgári és haza
fiul kötelességemnek tartván megnyitom a
népgyülést:
.Alkotmányosan kormányzott államok
ban a népgyüíéseknek jutott azon nagy
és üdvös feladat, hogy nyilatkozzanak és
a közvéleménynek kifejezést adjanak oly
nagytóntosságu politikai és társadalmi kér
désekben, melyek a képviselő választások
idejében még nem voltak napirenden és
melyek felett a képviselői választási prog
ram jukban az illetők nem is nyilatkoz
hattak.
A népgyülések határozatai által érte
sül a kormány a nép érzülete, — a köz
vélemény felől, melyet tekintetbe venni, —
melynek megfelelni kötelessége egy alkot
mányos kormánynak.
A magyar nemzet életérdekeit érintő
egy ily kérdést képez a monarchia kül
ügyi kormányának megtartása szemben
azon véres, embertelen harccal, mely ha
zánk délkeleti határain túl dühöng, — e
miatt szükségesnek látták hazánk főváro
sának vezérlete után a többi népesebb
városok polgárai is, hogy kifejezzék néze
teiket és óhajtásukat.
Felhívom ennél fogva t. polgártársa
imat a népgyülés tárgya iránt nézeteik
előadására.
*
N a g y F e r e n c z , országgyűlési kép
viselő : T. polgártársak! A nép szava Isten
szava és ha ezen hatalmas szózat azon
körig, mely ma az ügyeket intézi, ha ezen
hatalmas szózat addig el nem juthat, ma
gának tolróhajtja azon kör, hogy köuiggratzi babérait újakkal tetézte. Az Isten,
mikor az embert teremtette, az által kü
lönböztette meg az oktalan állatoktól, hogy
adott neki észt és szabad akaratot, adta
pedig azért, hogy gondolkodjék, adta a
szabad akaratot, hogy intézze saját sor
sát. Ha volna oly hatalom, mely vak ke
vélységében ezen isteni hatalomnál na
gyobbra akarná magát tartani, az pró
bálja meg elvenni ezen isteni adományo
kat, de jól vigyázzon magára, hogy úgy
ne járjon, mint a paradicsom angyalai,
kik kevélységükben Istenhez hasonlították
magokat s azért büntetésül kiüzettek és
örök kárhozatra Ítéltettek el. A magyar
népnek nemcsak joga, sőt k ö t e l e s s é g e
a szóban forgó ügybe beleszólni. J o g a
van, mert ez hazánkra nézve életkérdés,
életkérdés, mondom akkor, midőn egy
kannibál a szomszéd határoknál, mi több:
saját határainknál dúl, gyilkol, öldököl,
tüzzelvassal pusztít; — igenis, joga van
akkor a szomszédnak fölszólalni, hogy az
akadályoztassék meg. K ö t e l e s s é g e p e 
dig azért, mert Európa-szerte ismeretes a
magyar nép arról, hogy a civilisátió azon
fokán áll, miszerint a kannibál! vérlázitó
gyilkolásokat, pusztításokat csendesen,
minden beleavatkozás nélkül nem tűrheti,
nem nézheti. Európábau minden civilizált
ember megkívánja a magyar néptől, hogy
súlyba vesse hatalmát és erélyét, megkí
vánja, hogy mint civilizált nemzet ajánlja

föl segedelmét testvérének. Azért vagyok
hogy a semmittevő henyeségnek immár
bátor indítványt eléterjeszteni, mely ha
vége, hogy irtózattal nézzünk ama lát
elfogadtatik, határoztassék el, hogy egy
ványra, melyet egy féktelen hatalmú ural
küldöttség hozza azt tudomásul kormány
kodó szolgahada egy testvér nemzet elle
elnök úrnak, hogy,a nép határozata figye
nében! kegyetlenkedéseivel E u r ó p á n a k
lembe vétessék. Átadom az indítványt
nyújt.
jegyző úrnak s kérem annak fölolvasását.
Mi osztjuk a kinyilatkoztatást, a mi
#
szavaink egyesül azokéival. Hiszen mi a
Z á r a y K á r o l y a rendező bizottság
magyarnak e szó, e fogalom .muszka"?
jegyzője felolvassa a határozati javaslatot:
Mennyi gyűlölet, megvetés, iszony, félelem
„récs szab. kír. város polgárai és
foglaltatik e szóban! E szó szemeink elé
lakósai, a magyar nemzet közvéleményé
idézi a múltat, midőn e szolgahad arra
nek vélnek kifejezést adui, midőn tiszte
vállalkozott, hogy egy szabadságáért és
lettel felkérik a m. kir. kormányt, hogy
alkotmányáért küzdő nemzetet bilincsre
törvényes hatalmát az ország érdekei inegverui segítsen, eszünkbe jutnak mindazon
óvására irányozva, tekintélyének és befo
vérlázitó kegyetlenségek, am i barbár rém
lyásának egész snlyával, és ha kell a
tettek, miket az orosz hadsereg elkövetni
hatalmában levő minden eszközökkel has
merészelt a huraanismus álarca alatt: eszünk
son oda:
be jut, hogy már országunk határain dúl
1-ször. Hogy a vérlázitó öldöklések
a háború, hogy a kozáknak lova már a
s mészárlások, a jelen korban példátlanul
mi Dunánk vizét issza, hogy minden győ
barbár s embertelen hadviselés mielőbb
zelemre, melyet a hős tőrökön kivívnia
meg8züntettcssék.
sikerülend, mi felénk suhintja kanesukáját.
2
szór. Hogy az orosz hatalom terje
Eszünkbe jut, hogy valamiut a'jas mi din
désének és hódításainak gát vettessék.
fellázította a szultán alattvalóit, úgy ké
3szor. Hogy a török birodalom terü
szül bujtogatni a mi szlávjaiukat is, és
leti épsége és függetlensége senki által
hogy ha elfoglalja Bulgáriát, ha ő lesz
ur Tirnovában, úgy ez ünkénytelenüi a
meg ne csonkittassék. — És
századok óta hagyomány szeriuti prog
48zer. Hogy a magyar nemzet ereje
ramra keresztül vitelére lóg vezetni: egye
semmi szín és ürügy alatt, a török biro
síteni a sláv népeket a mindenható cár
dalom fenhatósága alá tartozó országok:
uralma alatt.
legyen ez Bosznia, Szerbia, Hercegovina,
Előttünk a kérdés: ha Törökország,
vagy bármely más ország s tartomány
e hősiesen küzdő testvérnemzet, megtörik
— megszállására vagy fegyveres elfogla
a szörnyű munka terhe alatt: mi fog tör
lására fel ne baszniltassék; kivéve, ha ez
ténni akkor? És mi e kétséges helyzetben
a magas porta előleges szabad beleegye
maradjunk továbbra is, tétlenül várjak,
zése folytán történnék.
mi lesz velünk; és s jó szerencsére, a vé
Kinyilatkoztatván ünnepélyesen Pécs
letlenre bízzuk magunkat, vagy tán a dip
sz. kir. város polgárai és lakósai, hogy
lomatától várjuk a segélyt? Tétlenül
valamint egyrészt — az ország létérdekeit
nézzük, hogy az a nemzet, mely egykor,
képező azon célok elérésére minden tőlök
midőn bennünket mindenki elhagyott, mi
kitelhető áldozatokra készek, agy más
dőn a honfiak legjobbjai bujdosni kény
részt minden ezzel ellenkező eselekvény
szerültek, melegen szivére ölelt kimondván
ellen a magyar haza, a monarchia két
a múltak feletti engesztelődóst; nézzük,
állama életérdekeinek, aj állandó európai
hogy annyit és oly borzasztóan szenvedjen,
békének is egyensúlyának, a szerződéses
tétenül nézzük, hogy a török nemzet, mely
nemzetközi jognak, és az örök igazságnak
mely megértve az idők követelményeit,
nevében erélyesen tiltakoznak.“
alkotmányossá vált, e szolgahad által
A jelenvoltak harsogó s szűnni nem
leigáztassék, elnézzük, hogy a békés, csen
akaró éljenzéssel nyilatkoztatták ki, hogy
des, e minden hibái dacára nemes iellemü
a javaslatot egyhangúlag elfogadják.
•
szomszéd helyett egy gyűlöletes nép csor
dái pusztítsanak, raboljanak és lángra
Erre Bolgár Kálmán ügyvéd lépett
fejlesszék amaz Uszköt, melyet Magyaror
elő. Valóban talpra esett beszédeit tartott,
szág szláv népei közé vetettek? Hazánk
melyet a jelenvoltak gyakori éljenzéssel
érdekelve van e háborúban, mert a musz
s más tetszés nyilatkozásokkal fogad
ka győzelem esetére állami létünk, a ma
tak. Néhány bevezető szó után igy folygyar nemzetnek, mely immár 1000 évi
ta tá : .Bármerre vezet is utad széles e
fennállásának ünneplésére készül, léte van
hazában tisztelt polgártársaim, nincsen
kockára téve, ránk nézve nem lehet kömagyar ember kinek fel nem dobogott
zönbös, ki uralja Bulgáriát és a Duna
volna szive ama nagyszerű esemény hal
partjait; a mi meggyőződésünk az, és e
latára, hogy múlt hó 2<i-án Budapest pol
meggyőződést nincsen hatalom, mely ki
gárságának ezrei összegyülekezének és
irtsa szivünkből, hogy a török nemzet
kimondották, hogy Oroszország hatalmá
érdeke a miénk is, az ő ellensége a mi
nak terjeszkedését Magyarország érdekei
elleuségüuk is és a mi érdekeinket semmi
vel összeférbetlennek találják, hogy megmás nem veszélyezteti úgy, mint Oroszor
botránkozva szemlélik az oroszok e had
szág és politikája. Hiszen jól tudjuk, hogy
viselési módját, miért is elhatározták fel
a pánszlávizmus apostolai nyiltau hirdetik,
kérni a kormányt, hogy az oroszok
hogy a török után mi következüuk, hogy
kegyetlen, embertelen, és minden népjoggal
amily könnyen sikerült a szultán szláv
ellentétes eddigi hadviselési módjának
alattvalóit eltántorítani az igaz útról, úgy
folytatását akadályozza meg, hogy érde
fognak meghódolni a mi horvátaink a mi
keinket az orosz terjeszkedési politikával
szerbeiuk és tótjaink is.
szemben bármi eszközzel védje és érvé
Nem szükséges bizonyítanom e ve
nyesítse.
szélyt, hazájukért küzdött és tapasztala
Nemes és nagyszerű volt a szabad
tokkal edzett honfiak figyelmeztették erre
magyar nemzet közvéleményének e nyi
a népet; de ez ösztöuszerüleg érzi a ve
latkozása. A nép szólalt meg, komolyan
szélyt, mindnyájan osztályrészesei leszüak
és ünnepélyesen. E nyilatkozatnak vissz
egy érzelemnek, melyek ecsetelésére a kellő
hangja hoz/ánk is eljutott és ki lenne
szót nem tudom megtalálni, gyűlöletnek
oly gyenge akkor, midőn szivünket az
nevezhetjük, gyűlöletnek az orosz elleu,
öröm fogja el, elfojtani a megelégedés
mely vakon megkódolva egv ember ön
kifejezését, elfojtani magában ama meg
kényének, irtózik a műveltségtől és raingyőződést, hogy a nép szava bármikor
deu culturális eszmétől, mely az igazsághangozzék is fel, jogosait, kétellyé emelni
talauság és brutális erkölcstelenség oly
a hitet, hogy a néptől eredett ezen tilta
fokára süllyedt, hogy látására elborzad
kozás, hatás nélkül nem marad el, és ki
az emberi s:iv. A orosz hadviselés pél
lenne mondom oly gyenge megsemmisíteni
dátlan barbarismusa még akkor is. ha
magában a reményt, hogy a magyar nem
nem volnának speciális érdekeink veszé
zet szavára hallgatni fognak azok, kik hi
lyeztetve, kell, hogy tiltakozásra találjon,
vatva vannak országunk érdekeit megóvni,
mert az orosz háború nem a török had
mert hiszen szavunkat a legtisztább erköl
sereg, nem a török nemzet ellen vivatik;
csi érzet és a hazafiai aggodalom sngalták.
ártatlan nép ezrei, a védtelen nők, az ár
Midőn önök meghívásunkra ily óriás
tatlan csecsemők és tehetetlen aggok ki
számmal összegyülekeztek, lelkesedés, öröm
áltottak bosszúért és esdekeltek segélyért
és büszkeség fog el; a lelkesedés hogy
a diplomatiához, de ez, mely elég gyáva
Pécs városa, mely hazafiságában minden
volt meg nem akadályozni e háborút, uem
kor az elsők között volt, most is kész és
hallotta meg jajgatásaikat, nem akarja
bátor a küzdtérre lépni; az öröm hogy ott,
hinni, hogy az orosz civilizátorok útját
hol a haza veszélyben van, hol szükség
a vér és tűz jelzi, — és mi ne hallgassuk
van egy szabad és tüggetlen nyilatkozatra,
meg esdeklésüket, panaszaikat?
megszűnnek a vallás-, rang- és párttekinMég küzd bátran és hősiesen a nem
tetek és egyértelmüleg sietünk érvényesí
zet, még eddig nem ért célt az orosz, sőt
teni szavazatunkat, végre a büszkeség, hogy
az elbizakodolt cár a vereségek súlya alatt
az elhatározás pillanatában nem kétségesszégyentelyesen visszafutamodik, de ha
kedtünk követni a budapesti polgárok
megfordul a hadiszerencse kockája, mi
példáját
lesz akkor? Mi fogja megvédeni testvé
Éppen e mai napon, talán ez órában
rünket a véreng/.éséek ellenében, ki fogja
Magyarország minden vidékén összeseregmegakadályozni, hogy az elpusztított vá
lenek a nép ezrei kinydatkoztatni azt,
rosok és falvak romjai a hazáért elhunyt
hogy az orosznak a török elleni háborúja
hősök emlékköveivé váljantk? Csak ha
a mi érdekeinket sérti és veszélyezteti,
zánk, csak mi, vagyis a magyar és osz
hogy a magyai ember nemzete jövőjét
trák monarchia, mely megállíthatja az
nem akarja könnyelműen kockára teuui,
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orosz hadakat; és ezt kettős érdek k i ve
teli tőlünk, az aggodalom jövőikért és
az aggodalom Törökországért, mely ne
künk testvériséget fogadott. De ez aggo
dalmat fokozza az orosz elleni gyttiönt,
vagy hát ne nevezzük gyűlöletnek azon
érzelmet, mely a magyar ember kebelében
a muszka szó hallatára felgerjed, nevez
zük megvetésnek, megbotránkozásnak, ára
ezen érzelem jogosult, mert ezzel erki.cn
érzetünk ébredt fel.
Kérdem tehát tisztelt polgártársaira
nem tartják-e önök is érdekeinket össz:férhetlenuek az orosz hatalom terjeszke
désével? Nem b)trá:ik.»',*nk inig Ölik
is az orosz halsereg vérlát’tó kegyeibe íségein? Nem látják-e szükség:sa:k kije
lenteni a kormánynak, hogy a mi gyír
nép az orosz kegyetlenkelését tóvárira
is közönynyel nem uízheti? Készek-e önök
is hazánk érdekeit, h í kell fegyveres erő
vel is védeni ? H i igen, s. a. t. Ezután a sz inok újból a nép ház afiságára appelálviu
e felkiálltással végzi beszédét: éljen a
magyar, éljen a török!
Végül D.\ K o h u t S á n d o r ur, &
p'csi izr. hitközség mily tudománya rab
bija szólott. Beszédével nem re nélt bitást
keltett. Az oroszok kegyetlenkedését olyan
élénken festette le s az orosz pilitika galádságát olyan megragadó ékesszólással
fejtegette, hogy a közönség min Ju ital au
hangoztatta : .Fegyverre a maszka ellen",
„Gyalázat", „Vesszen a muszka" stb. Ki
hűt igazi népszónok. A pécsi izr. hitköz
ség büszke lehet rá, mist olyanra, ki hattfisága, képzettsége és szónoki tehetsége
által a boldogult Löw Lipót ntán a leg
népszerűbb rabbivá kttzdheti fel magát.
Szépen stylizált beszéde — melyet igazi
magyaros dialectnssal s nemes bérrel adott
elő — a következő:
Vannak a népek életében elhatározá
sok, melyek korszakot alkotó jelentőségi
ékké nemcsak nagy horderejű fontosságuk
nál fogva, hanem különösen azáltal válnak
olyanokká, mert mintegy varázsütésre ke
letkeznek, mint Mi n e r v a , a bölcsesség
s a háború istennője a hellén hitrege sze
rint egyszerre tökéletesen vérttel és sisak
kal lépett ki Jupiter agyából, mihelyst a
görög népnek rá szüksége volt. Ilyen elha
tározás, mely a magyar népélet s érzület
egy közlüktetéséből veszi kiin ialási p lat
ját, kétségkívül a jelenleg szitun forgi,
melynek értelmiben a magyar közvélemény
utat tör magának a szívből, hogy ismét
szívre hasson, szívig hatoljon. lg mis az,
amit mi ma mondandók és határozanlVt
vagyuuk, Magyarország szivhúrj-ain zen 111
meg és rezgett át hozzánk is. Oly érkötési
igazságot akarunk határozat erejére emdni,
melyről csak azt állíthatjuk, hogy nem
tudjuk, váljon elfogadásával inkább örül
jünk, vagy a miatt szomorkodjuak-e, hogy
a müveit Európa eddigelé csak édes ha
zánk kezdeményezését várta be, szomorkodjuuk továbbá, hogy mi is eddig vesz
teg maradtunk, mert vannak igazságok,
melyeknek nyilvánosságra vitelében a
pereznyi elodázás a mulasztási bűn jellegét
ölti föl. Midőn tehát a nemzet érzemény
árja szivünkig hullámzott, egy percet sem
szabad mulasztanuuk ez erkölcsi igazság
f.ranen való hirdetésében és elsajátításában.
Hogy minő erkölcsi igazságról van szó,
fölösleges, hogy szóhalmazban magyarázgassara. Mindenki széles e hazában tudja,
hogy itt ó v á s t é t e l r ő l van szó: a hum a u i s m u s tiltakozik a b a r b á r s á g
ellen, melynek neve: Oroszország; a test
vérszeretet szollal föl a testvéraép lakta
ország mellett, melynek neve: Törökország.
Mi az előbbit illeti, úgy bajos a mérsék
let hangján és szép szífüzéshoa a g >n i ilatok rendezett ramste szerint nyilaik u.i',
mert már magában véve Migyarország és
Oroszország egy má«utá<ii fölewlitésére a >n igyar szívben fölzú túl minden csepp v *r
és teljes államférfim hidegvérüség szüksé
ges arra, hogy kezünket kinuyiliiió szi
vünkre és ne a kard markolatára tegyük.
De még akkor is, ha nem a hazafiéi sz *u
pontból, hanem a merő tárgyilagosságé ii
akarnék megítélni O.oszo^zágnak a ra
gadozó álattal versenyző dühös felbőszttltaégét, melylyel vérlázitó. vórr'agylaló tetteit
viszi véghez i.z isten képmására teremtett
emberek ellen: úgy az erkölcsromlottság ha
sonló példái idézheíése végett hiába tartunk
szemlét a törtéuel hajdani, középkori, hogy ne
mondjam njabhkori lapjain, mert a keresve
keresett kegyetlenségek furfangjaira. mikre
e legvérengzőbb háborúban vetemednek
az Oroszok hasonmást nem találnak. M:rt
ha azoii szomorú korszakot elevenítjük fel
egy pillanatra emlékezetünkben, raidő i az
emberek önkészitetto farag.'áuyaik elért
bálványozás végett a pírban tstreug’ek és
az anyák a Moloeh tüzesitett órciste i <ire
gébe sajátkezüieg betotrék elé jós vég itt
csecsemőiket, hogy ezzel a fötbőszillt istiu
séget kiengeszteljék, úgy az ilyen, m a hú

meseíierünek", teifnghatatlannak látszó ész len és megsebesült arszlánhőseit mint e m i g
r a n s o k a t ki fogadta, ki táplálta, nern-e
járást menti az akkori tévhit babonaságá*
Törökország és ennek derék népe? Mi
nak szomorú rajongása. De Oroszország,
tagadás beune, ezen mozzauat tekintetbe
a n i h iliz m u s n a k hódoló Oroszország,
vétele, a háladatosság érzeménye ösztönzött
e r a jo n g á s t nőm táplálja. íuevt kiszámí
leginkább arra, hogy az engem oly nigy
tott hidegvért!séggel öl s gyilkol. Ha a
mérvben megtisztelő felszállttá m ik eng :dve,
középkor ama sötét századait idézztlk tol,
mertem egy ilyen tiszteletet parancsoló
melyben az ököljog volt a törvényt szabó
gyülekezet elé lépni. Mi tagadás benue,
igazság, úgy ez ellen is tiltakozik az az
bennem igaz első s o r b a n a m a g y a r 
Oroszország, mely — risum teneatig amiéi
b a n , a z s id ó és a r a b b i is leiszó I— barátok ne nevessetek, mely a liu in au i
lal, 14‘Já-ik évi octóoer 11-én — tehát
t á - t tűzte öldöklő fegyverei élére! Ilit
Amerika fölfedezését egy nappal meg
milyen idő, milyen néppel hasonlítsam össze
előző uapou Spanyolhon, az azóta isten
Oroszországot, hogy kellőképei! méltányol
két kezével megbüntetett Spanyolhou, el
hassuk esőt' eljárását Törökországgal szem
űzte 400 ezer létszámú, az országot virágzás
ben V Én csak egy időt és egy népet is
elébe vezetett zsidó lakosságát, mely zsidók
merek: Az ókor Arnalek népét. Olvassuk
egyike, névleg Abrabauel, épeu akkor volt
ugyanis a sz. írás hiteles kntforrásában,
Spanyolhou minisztere. Ki fogadta tárt
mi-iöu Izrael négyszáz évi testi és lelki
karokkal az elrongyosodott, vagyonfosztott,
ovtlgét lerázta, az áegvpt. rabszolgaság bécsak a szeutirást az egyik, a koldusbotot
kóit széttépte, midőn tiizlelkll és lángszivll
a másik kézben tartó zsidókat? - ki
vezjre Mózes alatt útnak indult, hogy a
egyéb, mint Törökország és annak derék
szabadság tejjel mézzel áldott Ígéret földét
népe! A zsidó tud háladatos lenni, a ma
felkeresse; ekkor négyszáz mértfóldnyi
gyar zsidó kétszeresen háladatos a 15-ik
távolságból hegyen, völgyön és pusztát)
és :t 19-ik században Török kézből vett
keresztül utat tört magának egy nép, mely
jótéteményekért. Azért méltóztassék elhinni,
nek neve Arnalek, azaz v é rs z o m ja z ó
bennem a helybeli zsidó község, de merem
nép. Utat tort magának pedig azon szán
állítani, az egész honi zsidóság, mely Ír á s 
dékkal, hogy a f e g y v e r te le n Izraelt
ban szintén áldozott vérével s péuzével, és
megtámadja, megtámadja csak azért, mert
a s z a b a d s á g o t hirdette és a szabadság
mely mint minden időben és körül
honát elfoglalni kószltlt. És hogyan támadta
mények közt osztozkodik az édes
meg? bili megelőző háború üzenet után?
haza
jé- balsorsában, óhajában,
nem! ólálkodó lesbe helyezte el magát és
a gyenge ta rta lé k csapatot, nem a sereg
sóhajában, reményiben, rémeiben,
zömét, nem is a hareképes férfiakat, ha
diadalában,
viadalában, örömé
nem a v é d te le n g y e n g e n ő k e t és
g y e r m e k e k e t m é s z á r o lta le és tán
ben ürömében : ú g y m o s t is, midőn
megsemmisítette volna a szabadság szárnye négy határozati pontozat e g y h a n g it
próbálgatás idejét élő Izraelt, ha Mózes
elfogadását kérem önöktől, együtt érez a
egy magas hegyre föl nem kúszik és ott
nemzet szivdohbanásámil és bilié, mélyéből
ég felé kitárt karokkal a népet buzdító
toluljong: elivn Törökország, éljen az első
1 fkes imákkal lelkes tettekre nem éleszti
magyar ember, I-sö Ferenc József dicső
vala. Nem csoda tehát, ha a szent irás, mely
királyunk!
*
megírta .szeresd felebarátodat mint tenraagadat*, mely megírta továbbá .ne légy
Ezek urán a népgyü'ési elnök feltéve
bosszúálló és vissza korló* A m a le k k e l
a kérdést, valljon eltögadtatik-e a határo
szemben kivételesen pyilatkozik, mondván:
zati javaslat? ezernyi .elfogadjuk* hang
.ha urad Istened elhelyezőid tégedet az
zott el, mire a határozatot egyhangúlag
igoret tőidén i r t s d ki A m a le k e t, ki
elfogadottnak kijelentvén, feloszlatta a
kezét kiuyujfá Isten thrönusa ellen, irtsd
gyűlést, éltetve a hazát és királyt. Még
ki faját, de el ne (elejtsd! mert minden,
mielőtt a közönség szétoszlott volna ,
ami isteni ellentmondásban, nyílt harcban
a vörös, fehér és zöld papirosra kiáll Amatekkel. “
nyonott határozatot szórták le az er
kélyről. Mindenki igyekezett egy-egy pél
Eddig a szentirás elbeszélése és a ta
dányhoz juthatni, hogy azt emlékül eltenulság az alkalmazás Oroszország Atualék
hesse. A jelenvolt közönség a társadalom
népére szembeötlő. Törökország körülbelül
miiiden osztályát képviselte. Ott láttuk vá
egy év óta inaugurálta alkotmányos életének
rosunk összes intelligentiáját, közös had
szabadságkorszakát Miduát (a Törökök Mó
seregbeli és bonvédtiszteket, iparosokat,
zese) lángeszű vezérének vezénylete alatt. E
papokat, földműveseket, munkásokat stb.
szabadságszáruypróbálgatásidejéthasznáita
a nép kevéssel 12 óra előtt a legnagyobb
föl a modern Arnalek óiálkodó, előbb bujrendben távozott el a főtérről.
togaté, később nyílt megtáraadásáimn szin
tén azzal kezdvén vérengző duló-fuió, taj
tékzó dühét, hogy ezt a gyengéken, a
védtelen aggastyánokon, nőkön és gyerme
— Mennyi felesleges kidobni
keken elégítse ki. .Azért ezen Amalékról
való pénze van a közös kormánynak, ki
is, inely nem várta be a szabadság gyü
derül abból, hogy a legutóbbi félév alatt
mölcseit, melyek mármár érlelődtek, hanem
a még mindig
hazánkban olálkodó
felkeresett messze-messze földről egy né bosnyák menekültek — t. i. munka elől
pet, mely akár műveltség, akár a huma
menekültek részére, mert senki és semmi
nitás pontjában, hogy egyébb előnyeit el
sem gátolja őket a hazatérésben, — már
hallgassuk, összehasonlithatlanul moraiiter
félmillió forint lett Rodtch és Mollinárynak
fölöttébb áll nálánál: azért ezen orosz
kifizetve, most ez sem elég. ismét utalvá
Amalékrc-l is áll: hogy megérdemli, misze
nyoztak Mollináry nevére 109,000. frtot.
rint kiirtasséka slá v k é r d é s s e l e g y ü tt
— Hozzájön ismét Despotovics lefegyveraz európai népcsoportozat kebléből, mert
zett bandája, ennek hizlalását ismét nya
niínden, mi dicső és isteni ellenmondásban
kunkba sózzák. — íme igy' magyar em
áll Amalékkel, ki kezét isten thrónusa, az az
berek magyar péuzen segélyzik a magyarnak
a s z a b a d s á g e lle n szentségtörőleg kiiegelkeseredettebb ellenségeit a helyett,
nvujtá. A már-már belsejében férges éjszaki
hogy haza utasítanák őket a hol semmi báncolossus megsemmisítése nem a m i dolgunk
talmuk, ba magukat békén viselnék. —
— is te n müve leend, ki megírta a törté
Mig ekként a magyartól az adóexecutió
net lapjaiba és az emberek szivébe, csak
által kisajtol: pénzt kidobják a magyar
igazság, emberszeretet és erköles veti meg
elem tönkretételére, addig fukarkodnak a
a népiét széles alapját. M i egyebet nem
közművelődési célokra szánt kiadásokkal:
tehetünk, mint Mózes példáját követve,
addig a kisbirtokosok hitelszövetségére
buzgó' imában az igazságos nép. a Török
kért félmillió kölcsön még mindig késik
fegyverek győzelmét leesdekeljük. fis mit
az éji homályban. — Hja hazánk adó és
szóljak Törökországról? Engedjék meg,
uzsora által szorongatott népe várhat, leg
hogy e komoly felszóllalás dacára is egy
első feladat az orr és fülvágó hercegovác
igen tanulságos mesét kockáztassak. Á
felbizlalása!
huhogó bagoiy és a kakas, igy meséli a
— A zágrábi jelentéktelen
Talmud, együtt töltötték az éjiéit. Mire
népgyülés, melyen horvát lapok öabeismevársz, kérdi a kakas a bagolyt? én várok
rése szerint is csak körülbelül 1209 an
a hajnal hasadtára, oh te hazug leikül
vettek részt, és mely azonfelül botrányo
szól a kakas, hiszen a te elemed a s ö t é t 
san megzavartatott, minthogy egy szóno
ség , éu vagyok az, ki hirdetem a hajnait.
kot megakadályoztak véleményének kifej
Nem jellemző-e, még az éjmadara is akarná
tésében. mondva csinált határozatában meg
elhitetni, hogy szereti a világosságot!
van győződve, hogy monarchiánk nem
Ha már minden hazugságot eliiisz Európa,
fogja emelni fegyvereit a törökök védel
de már azt még sem hiszi, hogy az orosz
mére, hanem megfelelő módon védendi a
a v i l á g o s s á g és s z a b a d s á g hirdetője.
monarchia érdekeit, melyek egyúttal Hor
Azt azoubau lehet biuui, hogy mint Ma
vátország érdekei és a végvidék 8 Dalma
gyarország úgy a betegnek hiresztelt T ö 
tia hozzácsatolásával, Bosznia és Herceg
r ö k o r s z á g is .n em v o lt, h an e m lesz*.
ovina megszállásával hozzájárulaud a hor
Már-már várja a hajnal hasadtát és még
vát királyság visszaállításához. 'Program
csak akkor fogja élni valósággal nappalát,
juk tehát anuexió, azaz országrablás, és
ha a bagoly aludni ment. Ezzel a szabadságot
fliggetlenités a magyar koronától.) — Az
szerető és ápoló Törökországgal rokonszen
egész kettős monarchiában ez az egye
vez a szabadság népe, Magyarország népe.
düli gyűlés, mely Bosznia és Hercegovina
A 150 évig szabadságunkat gyászos leíremegrohanását természetesen rövidlátón és
i•'méréséből rokon származásunknak tipró
rosszul felfogott délszláv érdekben helyesli.
Törökországgal nincs semmi közünk, az
— A délszláv elszakadásra izgató lapok
ébredő és testvérkezét kiengesztelésre már
nagyon meg vannak elégedve Tisza Kál
rég nyújtott Törökországot szivünkre ölel
mánnak feleletével, melyet a népgyülési ha
jük. De nem csak a szabadságszereteten,
tározatokra adott. — Természetesen, mert
hanem az é r d e k k ö z ö s s é g e n is alapul
malmukra hajtja a vizet.
nemzetünknek a rokonnépérti lelkesedése.
— A zá g rá b b l, m e g ren d elésre
Az integritásában és igy alapjában meg
csinált nép (?) gyűlés küldöttségét a háti
ingatott Törökország romjai Magyarorszá
fogadva megígérte, hogy a határozatokat
got temetnék el, azt a Magyarországot,
a külügyminiszterhez s azok másolatait a
melynek sírján a fehér c á r p a l o t á j a
királyhoz juttatja. — Bezzeg egész nagy
emelkednék! De ha, mit ugyan nem hi
Magyarország népe hamis tatlan nyilatko
szek, mindazonáltal találtatnék magyar
zatairól Tisza uram egy szóval sem ígéri,
ember, ki a szabadságot és érdekközössé
hogy a király eleibe terjeszti!
get tekintetbe venni haboznék, úgy még
egy szót veszek ajkimra, melyről meg va
gyok győződve, hogy csak elhangzania
KÜLFÖLD.
kell e szónak és már is a szívbe vésődött
az ebből kifolyó lelkesítő érzeményekkei
K o n s t a n t i n á p o l y . A porta felegyütt: ez a szó, mely iránt fogékony min
szóliitofta a keresztény községek elöljáróit
den magyar kebel, a h á l a d a t o s s á g .
k e re s z té n y e k b ő l á l l ó m i l i c z i a
Dicső 1848. szabadságharcunk szerencsét
szervezésére, mely a csendőrökkel közösei, ,

őrködjék a közbiztonság fentartására. A
szultán a hivatalnokok fizetését ^felére 1 szállított a bábom végéig. A fővárosban
ne uzetőrség aíakitsvtik, me y vallás kü
lönbség nélkül minden alatvalot m igában
foglalaud. A a rifi pisa a sauatus elme
kévé neveztetett ki. Alidul Keriin és liedif
pasák vád alá helyezését elrendelő hatá
rozat császári iráde által is níjgerősitettvén, annak folyajnathatétele közhírré ada
tott. Alidul-Kerim nyugodtan várja pörén-k kimenetelét. Önvédelmének lényege
ez: „Éu csak a fővezéri címet viseltem,
mert tulajdonképpen a Dolmabogdse pa
lotából és a hadügyminisztériumból ren
delkeztek a hadsereggel. így történt, hogy
egy napon, midőn épeu kevés csapat volt
kőzetemben, azt parancsolták nekem, hogy
nagyobb ellenséges haderőt támadjak meg;
mikor meg jelentékeny haderővel rendel
keztem, azt parancsolták, hogy cl ne tá
vozzak Sumlából. Én nem félek a hadi
törvényszéktől, sőt azt kivánám, hogy a
tárgyalás nyilvános legyen, mert oly bizo
nyítékaim vannak, melyekből ki tűnik,
hogy teljesen hibátlan vagyok.*
* Béé s. A svéd kormány a „Pol. f orr.*
értesülése szerént, tekiutettel a háború ál
tal teremtett európai helyzetre, néhány
katonai intézkedést akar tenni.
1s c h 1 ang. 8 .1Ö felsége poroszt.! bornoki ruhában, Mondel szárnysegéd kísére
tében 10 órakor indult a német császár
üdvözlésére Strobiba, hová 11 órakor ér
kezett a német császár. A két uralkodó a
legszivélyesebben üdvözölve egymást ölel
keztek és csókolódtak. Innét lseidbe ko
csiztak, hol az „Erzsébet" szálloda előtt a
koronalierczeg üdvözölte a német csiszárt,
ki kétszer őt megcsókold. Azután a ré
szére rendelt lakás! elfoglalván, onnét a
királynét látogatták meg.
l’é te r v á r ang. 7. Mihály nagvherczeg ide érkezeti. Á támadás mielőbb újra
megkezdődik. — Usernajefl tábornokot a
Kaukázusba várják.
L o n d o n . A rabszolga kereskedés el
nyomására vonatkozó angol-egypfömi szer
ződés aláiratotf.
M a d rid . A cubai felkelők a SanPedró folyó mellett egymás után Hat csa
tában megverettek.
l’á ris. A hatóságok betiltották Tltiers
arczképénék árulását.
K r a k k ó . Orosz-Lengyelországban
népfelkelés szerveztetik, melybe mind m
fegyverfogható 15—45 férfi összeiratik.

A hAboni,
A plevnai véres ütközetről, mely a
muszkákra nézve oly végzetszerüleg vég
ződött, még mindig jönnek részletek, mik
Osmau pasa katonai talentumának fényes
bizouyitékai. Ugyanis Usman pasa az első
ütközetek után csak is hadállásának vé
delmére szorítkozott, az oroszok ennek
okát abba vélték rejleni, hogy a török
sereg gyenge és kifáradt. Magukhoz vonva
tehát minden uj erőt, a végső küzdelem
rohamával támadták meg a törököket. A
török hadsereg gyeugeségébeni hitük azon
ban nagyon téves volt. Mig az oroszok,
semmit nem gvanitva előre nyomultak,
addig sikerült Ösmauuak egy hadosztályt
hátuk mögé küldeni, mely aztán hátulról
csapván rájuk, a két tűz közé került oro
szok vad futásba kerestek menedéket, tár
szekereiket, ágyúikat, felszerelvényeiket
legnagyobb részt a győzők kezében hagyva.
A nagyhercegnek tehát nem sikerült Konstáutiuápolyban augusztus elején a beteg
ember sírja felett diszkoszorut tétettui
fejére, hanem kijutott neki halottainak
ezreit eltemetni s szétszórt hadát össze
szedni. Most már egy császári ukáz az
összes gárdatestek és több sorhadi osztály
haladéktalan mozgósítását és 188,600 hon
vég behívását rendelte el- Ez a végső eről
ködés. Annak a híres gárdának mozgósí
tása Oroszország belsejében is beláthatlau
következményű zavarokat idézhet elő, az
tán mire harctérre érkeznek azon hősök,
tán nem is lesz más teendőjük, mint a
szétvert orosz hadaknak romjait összeszedni
s a szabad hazába azzal visszatérni.
A plevnai győzelmet több más győ
zeleiu is követé. Adil pasa Szeleit elfog
lalta. Szu éj mán pasa Jeni-Zágránál az
oroszokat megverte, a várost visszafoglalta
s uz ellenséget a hain-hoghazi szoroson túlra
visszavetette. Kazanltkot is megszállták a
törökök Sistocát és az ottani hidat a törökök
fenyegetik. Ahmed F.jub és Mehetned Ali
elönyomultak égést Bjela közelébe. — Me
hetned Ali föhaivezér és Ozmán pasa egye
sült serege Tirnova mellett véres ütközetet
vívott, mely alkalommal az oroszok 15,000
halotat és sebesültet vesztettek. — Ezen hir
azonban még megerősítésre vár. — Általában
úgy a dunai, mint az ázsiai harctéren a
török fegyverek babért aratnak. A mon
tenegrói csatatéren az ellenség mit sem
árthat. A felkelők szótszórattak. Izmet pasa
múlt szombaton a Despotovics vezérlete
alatti felkelőket Karapotuknál rettentően
megverte, elvett több ágyút, 1000 puskát
és 67 szekrény lőszert. A megmaradtak
Despotoviescsal együtt osztrák magyar te
rületre menekültek, hol állítólag lcfegyvereztettek. (Majd suttomban csak haza sza
badulnak megint fegyvereikkel együtt.)
Ennyi sok kudarc után a hetvenkedő
feliér cár szükségesnek látta újra Becsben
kuuyorálni. Hírlik, hogy Bécsben nem is
fog találni süket fülekre.

Baranyavármegye bizottsága
t. é. augusztus hó 13-án Pécsett évnegyedes rendes közgyűlés tart, tárgyso
rozata következő :
1. Alispán évnegyeden jelentése:
A megye állapotáról, ügyforgalomról,
s tett nevezetes!) közigazgatási intézkedé
sekről.
..

2. Belügyminiszter leirata:
A gyámsági és gondnoksági Ügyek
relézéséről szóló törvény életbeléptetése
alkalmából teendő intézkedésekről.
3. A körorvosi fizetések megállapitása tár
gyában,
4. A haranyavári járásbau felmerült, és
részben még fódözetlen közpénz hiányok
fedezése végeit teendő intézkedések iránt.
5. Stern Mór pécsi lakos részéről, a me
gyei szolgaszemélyzet ruhaneműinek szállí
tása iránt tett ajánlat tárgyában.
6. Traub B. és társa pécsi kereskedői cég
részéről, a megyei iroda szükséglet szállí
tása iránt tett ajánlat tárgyában.
7. Pénzügyminiszteri válaszleirat:
Az adóvégrehajtásoknak kérelmezett
ideiglenes felfüggesztése tárgyában.
8. A közadók kezeléséről szóló törvény
12-ik §-áuak kért megváltoztatása tár
gyában.
9. Földművelés-, ipar- s kereskedelmi mi
niszter körrendeleté:
A mértékhitelesítők ellen bizonyos ese
tekben megindítandó fegyelmi eljárás ügyé
ben.
10. Igazolási választmány jelentése:
Sellye és Okorágh községeknek bekeblezése folytán a törvényhatósági bizott
ság összes létszámának, továbbá a bizott
ság választás alá eső s legtöbbadótfizető
tagjai számának újbóli megállapítása, és
a választó kerületek szabályozása tárgyában.
11. A legtöbbadótfizető megyei bizottsági
tagok lS78-ik évre megállapított névjegy
zékének megerősítése iránt.
12. A szabályszerű hat évet kitöltött vá
lasztolt bizottsági tagok kilépése iránt, s
helyeiknek betöltésére nézve teendő intéz
kedésekről.
13. Állandó választmány előterjesztése:
IVeller Simon dárdai rom. katii. ta
nítónak nyugdíjazási ügyében.
14. A szeutlőrinci járás körjegyzőségeinek
újabb rendezése tárgyában.
15. A Siklós- trinitási uj ut építéséről.
16. Több nem nchézményitett községi számadadás tárgyában.
17. Alispán jelentése:
A fekete és mellékvizek érdekeltségé
nek, vizszabályozó társulattá lett alakulása
tárgyában.
18. Küldöttség! jelentés:
A „Karasica* szívó csatorna vize sza
bad lefolyásának akadályozz a miatt emelt
pauasz tárgyában.
19. A herceg-mároki zsilip kezelése iránt
hozott megyei határozat végrehajtása kö
rül felmerült akadályok megvizsgálásáról.
20. Laskó, Daróc, községek azon kérelme
tárgyában, hogy a kopács-vörösmarti töl
tés hozzájárulási költségek lefizetése felfüggesztessék.
21. A hg. Schaumburg-Lippe-féle ösztön
díjra kiirrt pályázat eredményéről.
22. A mohácsi úgynevezett „cselepataki*
malmok redezése tárgyában.
23. Közigazgatási bizottság jelentése:
A darázsi iskola használata iránt, Da
rázs és Herceg-Márok községek közt lét
rejött egyezség tárgyában.
24. Főszámvevő előterjesztése:
A berkesdi körjegyzőséghez tartozó
községek és a pécsváradi kir. alapítványi
urodalom között, a községi pótadók fejé
ben fizetendő átalány iránt kötött egyez
ség jóváhagyása tárgyában.
25. Siklósi járás szolgabirájának jelentése:
Nagyfalu község által alkotott legel
tetési szabályrendelet iránt.
26. A közegészségi körök megalakításáról,
és a körorvosok fizetésének meghatározása
iránt.
27. Baranyavári járás helyettesített szol
gabirájának jelentése:
A f. évi közmunka felosztás értelmé
ben Magyarbóly község által vásárlandó
kő árának mikénti fedezése tárgyábau
hozott községi határozatról.
28. Herceg-Szőllős község részéről, a kishirák járandóságának szabályozása tár
gyában hozott határozat iránt.
29. Mohácsi járás szolgabirájának jelentése:
Ziegler Károly mohácsi lakos által
kérelmezett zálogházi üzlet iránt.
3U. Liptód, Szajk és Versend községek,
továbbá a pécsváradi alapítványi urodalom
között, a községi pótadó fejében fizetendő
átalány iránt kötött egyezség jóváhagyása
iránt.
31. Pécsváradi járás szolgabirájának je
lentése:
Pesti János és Reder János nádasdi
patakmalom tulajdonosok panaszos malom
ügyében.
32. Nádasd község tulajdonát képezett
házhelynek őz. Hauk Henrikné nádasdi
lakosnak lett ajándékozása iránt.
.33. Hegyháti járás szolgabirájának je
lentése:
Szászváron felállittatni szándékolt fiókgyógytár iránt.
34. Nagybaj más község által elhatározott
ingatlan vagyon eladása tárgyában.
35. Prettl János és érdektársai Jánosi la
kosok által kérelmezett vadvizszabályozási
ügyben.
36. Szentlőrinci járás szolgabirájának je
lentése.
Biedermann Gusztáv üszöghi birtokos
által kért vadvizszabályozási ügyben.
37. Gerde község által kért vadvizszabá
lyozási ügyben.
38. Sellyeköz8ég azon kérelme tárgyában,
hogy ott állandó pandurőrállomás szerveztetnék.
39. Megyei erdőmester előterjesztése:
Maroesa község által kérelmezett erdő
letarolási ügyben.
40. Sósvertike község által kérelmezett
hasoti tárgyú ügyben.
41. Hevesniegye átirata:
A bőrgyártásnak törvényhozási utón

leendő betiltása és megakadályozása téri
gyában.
42. Sárosmegye átirata:
A megyei házipénztár célba vett beInz it ila tárgyában.
43. Tornamegye átirata:
Az izraelita congressusi költségek be
hajtása körül követett eddigi eljárás mó
dosítása iránt.
44. Somogymegye átirata:
Törökországban daló orosz-török há
borúval szemben elfoglalt álláspontjáról.
45. Barsmegye átirata:
Melyszerint a kivételes nősülési enge
délyek megadásával az alispán, illetőleg
a közigazgatási bizottság bízatnék meg.
46. Pécsi m. kir. pénzltgyigazgatóságnak
átirata:
A jövedéki kihágások alkalmából ki
állíttatni szokott községi bizonyítványok
tartalmának szolgaidról hitelesítéssel leendő
ellátása tárgyában.
47. Az aradi kereskedelmi és iparkamara
átirata:
A szeszadóról szóló törvényjavaslat
njbóli átdolgozása iránt.

Baranyavár, 1877. évi aug. 5-éu.
B á rá n y a v á r község a májusi me
gyei közgyűléshez panaszt nyújtott, mely
szerint a bellyei uradalom t-ször a br*id a f ö ld i (helyesebben besetined) zsilipet
folyton nyitva tartja. 2-szor az a lb e rtf a lu s i csatornát a víz lefolyása ellen
elzárja és 3-szor öiikéayszerüleg kezeli
a h e r c e g - m á r o k i zsilipet, minek követ
kezése az, hogy a baranyavári legjava
rétek berkekké váltak.
Ezen panasz megvizsgálására a me
gyei közgyűlés egy bizottságot küldött ki,
mely f. é. junius 12-én tek. Frank József
megyei főjegyző elnöklete alatt a braid á f ö ld i majorban megjelenvén, elnök ur
a két első panaszpontot tűzte ki tárgya
lásra, azon megjegyzéssel, hogy a harma
dik panaszpont junius 14-én Herceg-Márokon a helyszínén t ü z e t e s e n tárgyal
tatni fog, miért is azt jelenleg említeni
setn kell.
E század elején jött létre a németbolyi, dárdai és bellyei uradalmak küzdj
működésével az úgynevezett N ag y -K ár a s ic a csatorna, hogy a Pécsvárad tájáról
lejövő vizeket magaslatokon kártétel nélkül
a Dunába vezethesse; — ezen csatorna
ugyan megfelelt feladatának, de a mé
lyebben fekvő talajokon összegytilekező
vizeket, kivált az ilocskai, henyei (lőcsij
baranyavár-monostori és baáni tavak és
berkek vizeinek félfogadására magasabb
fekvésénél fogva nem volt alkalmas és
gy voltak a dárdai és bellyei uradalmak
kényszerítve ezen mélyedésekben egy ki
sebb parallel, az úgynevezett s z í v ó csa
t o r n á t Villánytól Darázsig a Dunába
vezetni. De ez sem felelt meg egészen a
céljának, mert Villánytól Bengeig ugyan
a tavakat berkekké, a berkeket pedig
szép rétekké változtatta, de a Bengén alól
fekvő bengei, monostori, baranyavári és
baáni tavakon és berkeken mit sem segí
tett, miért is a bellyei uradalom 1817-ben
ezen vizek lefolyását Bengénél egy töltés
(ugynevett Spickdamm) által elzárta, a
monostori Hály erdőn a karancsi. keskeodi
és albertfalusi határokon keresztül egy
nagy csatornát vezetett és midőn ,1820.
évi szeptember 29-én gróf Eszterbázy a
dárdai uradalom akkori birtokosáfóPezen
csatorna vezetbetésére a karancsi határón
keresztül az engedélyt megnyerte, e csa
torna csakhamar elkészült.
E csatorna a bengei Spickdamniuu
felüli vizeket Albertfalura levezette, minek
következtében a berkek Villánytól Béngéig
csakhamar kiszáradtak, termő szántóföl
dekké és rétekké váltak, szintúgy a Spiok
dátumon alul Darázs felé nyúló fente tnlitett berkekből és tavakból legjobb rétek
lettek, meri a Spickdammba beillesztett
felhúzó zúgó csak nagy árvizek alkalmá
val huzatott fel, hogy a vizek folyása az
albertfalusi és a Darázsra vezető szívócsatornába felosztva gyorsabban lefolyhas
sanak és igy kárt ne tehessenek; — a
veszély megszűnte után azonban ezen zúgó
azonnal lezáratott, miáltal ezen rétek óly
jó állapotba jöttek, hogy azokat az ötve
nes években az úrbéri rendezések alkal
mával az illető községek úrbéri illetősé
gükbe elfogadhatták, ezen rétek helyett
pedig az uradalom a laki és lipovieai
puszták nagyobbitására és a braiaaföldi
puszta alakítására szárazán fekvő legszebb
szántóföldeket vette. Az úrbéri rendezések
után az uradalom a Spickdamm fölött $g_
uj — a braidatöldi — majort építette ^
készült a laskói és daróci határban egy
töltést a Dana ellen építeni, miért is az
albertfalusi csatornán lefolyó viz neki al
kalmatlan kezdett lenni, azért ezen csa
tornát nem csak elhanyagolta, a beiBiapoiásnak és bedölésnek átengedte, hanem
a zúgót a Spickdammban folyton nyitva
tartja sőt még 1872-bén ezen Spickdammban öt két-két öl széles nyílást vágatott,
hogy minden viz bizonyosan Baranyavár
Darázs és nem Albertfalu felé folyhasson.
Ennek következtében az alig néhány év
vel azelőtt kiadott használható úrbéri rétek
ismét berkekké váltak, miért is Baranya
vár község 1873-ban és 1876-ban a me
gyei közgyűlésnél panaszkodott, de tek.
Frank József megyei főjegyző ur elnöklete
alatt kiküldött bizottság javaslatára mind
annyiszor a l a p t a l a n kérésével elutasittatott, mert: „a megejtett vizsgálatból ki
derült, hogy az albertfalusi csatorna elég
tágas a Braidaföldnél összegyülekező vizlevezetésére és ha az itteni zsilip elzáratik,
a víznek lefolyása Albertfalu felé nem, de
Baranyavár felé gátoltatik, miért is a
község alaptalan kérésével e h U a s i t t a t i k é

Bbgjen a* a bai, hogy a kérelem nem
alaotala'1. mert már 1870-ik évben midőn
kiküldött szakértők Neuman Jeromos
. Qjyecssri István mérnök urak azon év
october 27-én beadott szakértői vélemé
nyük szerint „az albertfalusi csatornán a
yiz mindenkor szabadon lefolyhat és ha
a braidaföldi zsilip leeresztetik, akkor a
Baranyavárra siető, nem pedig a Keskendre
, \ibertfalura) menő viz gátoltótik,„ mon
dom már akkor volt az albertfalusi csa
jo m a vizlevezetésre alkalmatlanná tévé
a braidafóldi zsilip folyton nyitva,
annái inkább volt az 1873-ban és 1876han, midőn még 5 tágas nyílás a Spickdanímban tátougott, melyeket persze a
küldöttség tek. Frank Jőzsef megyei főjegyző nr elnöklete alatt nem tekintett
meg és igy a községet alaptalan (?) ké
résével elutasította.
A fentemlitett tárgyalásnak, melyen
semminemű jegyzőkönyv nem vezettetett,
az lett a vége, bogy a szakértők utasi
tattak. szakértői véleményüket 30 nap
alatt beadni.
Június 14-én a baranyavári elöljárók
választott szakértőivel a 3-ik panaszpont
tü z e te s tárgyalására Herceg - Márokon
megjelenvén; ott a tüzetes tárgyalás he
lvett hallottunk (mert én alulírott is ott
voltam mint a községnek választott szak
értője) bogy még a múlt évben a bellyei
nrodalom és H.-Márnk község között oly
egyezség jött létre, mely szerint a viz egy
méte rnyi magasságánál a zsilip bezárandó;
— f. é. tavaszán a nagy Karasica csa
torna úgy meg telt vízzel, hogy a bellyei
uradalom, kénytelen volt a csatorna tölté
seit Baán községen alul felvágatni és a
vizet az úrbéri, nem pedig saját birtokára
ereszteni, egyúttal pedig elzárta a h.-mároki zsilipet, minek következtében a her
ceg mároki buzavetések viz alá jöttek, a
nép kérte az uradalmat, hogy nyitássá
fel a zsilipet, de az uradalom a múlt évi
úgynevezett egyezségre utalva nem nyi
totta fel a zsilipet, a nép elkeseredve el
tért a törvényes úttól . . . . az gondolná
az ember, hogy az a törvényszék dolga,
hová már át is adatott- dehogy? . . . .
Baranyavár község panaszáuak megvizs
gálására és tárgyalására kiküldött bizott
ság elnöke tek. Frank Józset megyei fő
jegyző ur jóuak találta a tárgyalás helyett
a h.-márokiakat a zsilipnek erőszakos
felnyitása miatt 6 évi börtönnel ijeszteni,
és mikor már jól megijesztette, azt mon
dani. hogy az uradalom kegyeskedik jö
vőre a zsilipet csak másfél méternyi víz
magasságnál lezáratni, a h.-márokiak
haiígattak és az elnök ur tudtára adta a
baranyavári bírónak, hogy itt egy uj
egyezség köttetett. Erre alólirott mint
szakértő kért szót, de alig szólt 3—4 szót,
midőn Frank József megyei főjegyző ur
és a kiküldött bizottság elnöke a szakér
tőnek szavába vágván rárivalt: hallgasson
és ne beszéljen olyan dolgokról, melyekhez
nem ért*

A baranyaváriaknak nem maradt
egyéb hátra mint távozni, és a megyei
közgyűléshez egy más bizottság kiküldé
séért folyamodni, melynek feladata lenne:
„a választott községi szakértőt szintúgy
mint az uradalmit kihallgatni, és nyilat
kozataikat jegyzőkönyvbe felvenni............
Gareis József, mérnök.

Még egy népgyülés!
Múlt vasárnap tartottunk itt Pécsett
a keleti kérdés ügyében népgyülést. Ugyan
i t tették hazánkban mintegy 200 helyen.
A nemzet egyhangúlag emelte fel tiltakozó
szavát az oroszbarát politikai intentiók
ellen. É s még is napról napra mind hango
sabban nyilatkoztatják ki a hivatalos kórok,
hogy az cccupatió s a török birodalom megsemmisítésére készített tervek megvalósítása
bizonyos Országgyűlésünk csak septemberben (s talán előbb is) ül össze. Addigra ha
boritlanul befejezik a tervet, s az országgyii
lés csak azért lesz cgybehiva, hogy az occupatiónahs „hadjáratra* a szükséges pénzt
megszavazzák. Ámde kettőn all az alku. Ott
lesznek képviselőink s mögöttük helyén lesz
a nemzet. M i pécsiek leszünk az elsők, kik
— ha e sejtelmünk megvalósul — ismét
egybegyűl unk, s egyhangúlag, komolyan
fogjuk városunk képviselőjét megkérni, hogy
semmiféle oroszbarát törekvések megvalósí
tására, az orosz érdekében viselendő hábo
rúra vagy mozgósításra s a tervezett occupatio keresztülvitelére egy fillért se szavazzon
meg. Igen, mi pécsiek leszünk az elsők, kik
ezt tenni fogjuk, s hisszük, hogy az egész
ország követi majd példánkat.
H IV A T A L O S .
Adó iránti megintés. Az 1876-ik évi
XV. t. c. III. fejezet 40. §. és következő
szakaszai értelmében a f. é. közadók befi
zetésére vonatkozó III. részlet határidő is
már f. évi jnlius hó 1-én, illetőleg augustns 15-én elmúlván: Felhivatnak Pécs szab.
kir. város lakósai, miszerint most már a
folyó é. I. II. I llik negyedre eső, vala
mint a mait évről netán még hátralékban
maradt mindennemű állami és városi adó,
úgy nem külömben mindenuemtt közvetlen
illeték és bélyegcsonkitási hátralékokat a
városi pénztárnál, illetőleg a pécsi m. kir.
adóhivatalnál annyival is inkább befizes
sék, minthogy ellenkező esetben azok a
legszigorúbb kényszereszközök felhaszná
lásával fognak behajtatni. Kelt Pécsett,
1877. augustus hó 16-án. A városi tanács.

Különfélék.
— Minthogy városunk lakossága közt
bök a bortermelő: közérdekűnek tartjuk

felemlíteni, hogy saját használatira saját
termesztményéböl adómentesen kiki főzhet
2 akó pálinkát. Csakhogy a szeszadó 89.
és köv. cikkelyei értelmében abbeli szán
dékát, hogy t. i. a jövő, 1878. január 1-től
december 31-ig főzni akar, azt a városi
elöljáróságnál f. évi december 1-ig jelentse
be megnevezvén a bejelentésben lakását,
a kifőzendő anyagot, mennyiséget, a főző
edényt s egyéb törvényileg előirt adatokat.
— A tetyei malmoknak a város által
történt megvételét a kormány helyben
hagyta s igy a létesítendő nagy vízvezeték
elvét elfogadta. Már most a városi bizott
sági tagokon a sor, hogy a terv megva
lósítása s illetőleg a kisajátítások minél
előbb keresztUlvitessenek, mert bizony nap
ról napra jobban érezzük a viz hiányát.
— A városi templom északkeleti olda
léin ásás közben egy nagy sírboltra buk
kantak. A polgármester úr, ki köztudomá
súlag jeles régész és történész megvizsgál
ván a helyet constatálta, hogy e helyen
állott a 16. század első felében az u. n.
szt. Bertalan templom. A sir a templomban
s legvalószínűbben az oltár előtt volt s a
posztónvirók (s talán a szűrszabóknak is)
szolgált temetkezési helyül, mit a sirkövön kifaragott s tisztán kivehető 2 olló
bizonyít. Polgármester úr ebből — s sze
rintünk igen alaposan — azt következteti,
hogy a posztó készítés ipara nagyon vi
rágzó állapotban lehetett itt Pécsett, mert
azon időben csak az igen gazdag céhek
vettek a templomokban temetkezési helye
ket. Ilyen „céh-sírboltok “ hazánkban ugyan
keveset, de Németországban sokat lehet
találni. A sirkövön a két ollón kivltl sem
írás sem évszám nem vehető ki. A sir szí
nig tele volt földdel vakolattörmelékkel,
sziklakövekkel s góth stylusban kifaragott
boltivtöredékek s más kőékitményekkel,
melyeken égési nyomok látszanak. E sír
boltot tehát már századok előtt nyitották
ki s valószínűleg akkor, mikor a törökök
1542-ben az egész várost felgyújtották s e
templomot is elpusztították. Semmi érc
vagy ruhadarabra nem akadtak. Vagy
20 emberi csontváz a földben össze vissza
szórva volt. Érdekesek a versiók, melyek
ezen ásatásról a nép között keringenek,
így az egész budaikülvároson az a bír ter
jedt el, hogy egy aranyokkal telt vasládát
emeltek ki s vittek a városházára, mások meg
arany ékszerek, edények, drága kövek,
szóval Dárius kincsről beszélnek. Az egész
kincs pedig — a nyert történelmi adatoktól
eltekintve — nem más mint egy kis réz ka
pocs (háftli) melyet szenvedélyes régészünk
Horváth A. úr őriz nagy óvatóssággal. Az
ásatási költségek búsásau lutnak ki a ki
ásott nagy mennyiségű kövekből.
— Adóügy. A pécsvárosi jövedelmi
adókivető bizottság a mint egyrészről a
hol csak a törvény korlátái közt tehette,
tekintetbe véve az uralgó pénztelenség
szülte pangást, leszállította az üzletek jö
vedelmi adóját, úgy nem tekinthette egy
kedvűen, hogy nevezetesen a mohács-pé
csi vasút, a dunagőzhajózási társulat tu
lajdonát képező pécsi és vidékbeli kőszénbányák — nem különben nagy kiterjedésben
űzött kőszén és ebbőli termékek Kereske
déséből folyó jövedelem eddig azért nem
került igazságos megadóztatás alá, mert
ezeu jövedelemből a törvényben meg nem
engedett roppant összegű leszámolások és
levonások engedtettek. Minthogy a bizott
ság most csak a törvényben megengedett
leszámolásokat tette meg, az érintett üz
letek adója ez évre aránylag igen tetemes
összeggel növekedett volna, ámde a felszóllalási bizottság ismét helyt adott sok
leszámolásnak és igy ismét sikerült ezen
a hazában szerző társaságnak külföldre
vándorló dús jövedelmeit az állam és a
községi adó tekintetéből a város tetemes
kárára az aránylagos adókötelezettség alól
elvonni. Megfoghatatlan előttünk, bogy a
kir. adófelügyelőség nem is élt fellebezési
jogával, bogy ezzel a m. k. pénzügymi
nisztérium, mint utolsó fórum dönthetett
volna. Mihelyt az adatok birtokában le
szünk, kimutatjuk ez adóleszállitást.
— Góbéi József pécsi önk. tűzoltó, a
jul. 7-ki felhőszakadás alkalmával, mint
azt annak idején fel is említettük, a ro
hanó árból saját élete veszélyeztetése mel
lett egy embert mentett meg, mi a belügymi
nisztériumnak a hatóság utján tudomására
jutván — az elismerésének kijelentése mel
lett, 25 Ittál jutalmazta a bátor férfiút.
— Múlt pénteken este 9 órakor tüzet
jeleztek a városházi őrtoronyou. Az országút
és siklósi ut egyik sarkát képező ház, özv.
Kaltwasserné háza gyulladt ki, s oly roha
mossággal terjedt a tűz, hogy csakhamar
lángban állt az egész épület tetőzete. Éppen
főtéri zene lévén, nagy tömegekben vonultjel
innen a nép a tűz helyszínéhez, hova a tűz
oltók is nemsokára rá megérkeztek. A tűz
eloltására azonban gondolni sem lehetett,
mert Wallerstein kereskedő által bérelt pad
láson, hol a tűz támadt, összehalmozott gyé
kények, ócska bútorok és más fauemück már
miiül tüzet fogtak. E körülményhez a viz
hiáuya is hozzájárult. Az utcai vízfolyást
kellett felfogni, mi azonban nem vezetett
sikerre. A tűzoltók minden tevékenységü
ket tehát a szomszédház megmentésére,
valamint arra is fejtették ki, hogy az égő
házon a tűz a lakosztályokba ne hatoljon
be; s ez sikerült is. Legnagyobb veszély
ben volt Wallerstein fUszerkereskedése,
olyannyira, hogy az egész boltot kihordani
kellett, mely alkalmat egynéhány gazlclkü
„segédkező* a „tüzvéd bizottsági tagok*
éber őrködése ellenére is arra használt fel,
hogy zsebeit megtömje holmi egyetmással;
no de rajta kapták s rögtön hűvösre tet
ték. Más rendetlenség vagy baleset nem
történt, mi leginkább a jelenvolt polgármester ur felügyeletének s a rendőri köze
gek, különösen Jiliy Alajos rendőrfobiztos

ur dicséretes eljárásának köszönhető. Jiliy a
mentési műveletek közt arcán tetemesen
megsérüli. Sem mulaszthatjuk el végül, is
mételni azon már többször tett megjegyzé
sünket, hogy ily esetek alkalmával tűzol
tóinknál nagyon is hiányzik a higgadt
egyetértés. Továbbá a sikeres működtetés
érdekében azt is tanácsoljuk tüzoltóiukuak,
bogy jövendőbeu sohase alteráltassák in igukat a tüzet bámuló közönség megjegy
zései által. A nagy tömeg közt mindig
akadnak olyanok, kik a legjobb igyeke
zetét s az önzetlen önfeláldozást is gáncsol
ják, kifogásolják. A tűz mintegy 3 órán
át dühöngött a házon. A kigyulladás oko
zójául Wallerstein boltosinasát mondják, ki
este gyertyával s szivarozva ment fel a
padlásra egy seprűért. A ház csak 1000
írtig volt biztosítva s igy annak tulajdo
nosnőjét érzékeny kár érte, annyival is in
kább, mert e ház képezi egyedüli jövede
lemforrását, — miután szőllői ez időszerint
Pécsett csak emésztő tőkét képviselnek.

— f Meghaltak: Alt Lipót, pécsi ke
reskedő életének 58-ik évében agyszclbüdés következtében e hó 4-én, M a g y a rly
Gyula pedig e hó 8-án hosszas szenvedés
következtében életének 53-ik évében. Mind
két elhunyt derék polgárai voltak váro
sunknak. Haláluk széles körben őszinte
sajnálkozást és részvétet keltett. Béke és
áldás poraikra!

— Lóversenyügyi körözvény. A lóver
senyt rendező bizottság f. évi augusztus
6-án ülést tartván, a következő határoza
tokat hozta: 1. Az ügető versenynél a
programúi azon pontja, melyszerint a tu
lajdonos maga hajt, oda módosítandó, mi
szerint ez nem okvetlen szükséges, —
mégis azonban megkivántatik, bogy úr
kocsis legyen. 2. Ugyan az ügető verseny
nél, hogy ez a fold mi vés polgárok részt
vevősére nyitva álljon — egy különös osz
tály nyittatik, melynél a kitűzött 10 forintyi pályabér nem fizetendő. 3. A dijjak
a következőkép állapíttattak meg. Ugyanis
a sikversenyuél három dij leend és pedig
az első dij 8 darab, a második 5 db. és
a harmadik dij 3 db. cs. k. arany. Minthogy pedig tizenkét futó ló egy csapatot
képez; ezen di jjak annyiszor ismétlődnek,
a hány ily csapat felállítható lesz. Az ügető
verseny 1-ső osztályánál 75 és 25 forint
értékű tárgyak képezik a dijjat, mig a
harmadik nyertes — betéti diiját menti.
A 2-ik osztályú ügető versenynél az első
8 db., a második 5 db. s a harmadik 3
db. cs. kir. arannyal jutalmaztatik. A vonó
erő próbánál a dijjak 5 —3 és 2 darab
cs. kir. aranyban állapíttattak meg. Kelt
Pécsett, 1877. augusztus 6-án. Nádosy s. k.
elnök. Liebbald Béni s. k. jegyző.

— Nem úgy van a tisztelt fővárosi
laptársak, az ugyanis, hogy Gerőfinét Rá
kosi a népszínházhoz szerződtette volna.
Gerőfi a mull héten járt itt Pécsett s sze
mélyesen mondotta el nekünk, hogy Rá
kosi csak szerződtetési ajánlatot tett neki
és nejének, mit azonban — miután a pé
csi színi bizottsággal az itteni színház át
vételére nézve már megkötötte a szerző
dést — saját jóhirnevttk fentartása érde
kében el nem fogadtak.

— Özv. Alt Júlia umö férje AU
Lipótnak elhalálozása emlékéutk kegye
letéül a házi szegények között leendő ki
osztás végett a pécsi nőegyletnek 50 frtot
adományozott; mely kegyadományért a
pécsi nőegylet hálás köszönetét nyilvánítja
azzal, hogy ezen kegyadomány az ada
kozó úrnő kívánsága s óhaja szerint 28
házi szegény között f. é. augusztus 10-én
kiosztatott.

— Egy serenád története. Ott a távol
dél honában, — a troubadurok korszaká
ban, — nem itt nálunk Pécsett tehát, —
ne értsék félre a históriát, — történe, —
bogy éjeli zenére, — egy ezigány banda
oda álla, — egy kis menyecske ablakába,
— és húzta fájón, édesen, — mintha maga
szerelem, — beszélt volna szelídeden, —
a hurok halk rezegésiben, — egyszerre
bentről, — Ah, mi hang jő, — majd su
hogás, majd más, — majd éles sikoly és
— hatalmas bottal szörnyű döngetés. —
Vaj! mi lehet — azt kérdezed? — Tehát
— lm ládd. — A szerető ad serenád ze
nét, — s a férj eldöugeti e hangoknál ne
jét. — Ez igy ment végbe, — nagy meszszeségbe, — ott a távol dél honában, —
a troubadurok korszakában.

— Öregebb Engel József pécsi borke
reskedő, egy családjához érkezett távirat
szerint tegnap balt meg a haili fürdőben.
Holt tetemét itt Pécsett helyezik örök
nyugalomra. Mikor? Azt még nem tud
hattuk meg.

— A pécsi önk. tűzoltók e hó 7-én

gyűlést tartottak, melyen a legutóbbi tüz
eset alkalmával általuk tapasztalt és ne
hezményezett rendetlenség képezte a ta
nácskozás tárgyát. A hozzánk beküldött
jegyzőkönyvből kivesszük a következőket:
Minthogy a pécsi önk. tűzoltók parancs
noksága azon tapasztalatra jött, hogy
dacára önfeláldozásának, dacára annak,
hogy tüzeseteknél saját egészsége és ru
hája rongálásával életveszéllyel járó
segedelmet nyújt, a közönség által ez
egylet nem hogy pártoltatnék, sőt kigúnyoltatik, tapasztalván azt az ulolsó tűz
esetnél, hol a közönség folytonosan viz
után kiabálva a tűzoltókat rágalmazta,
azt képzelvén, hogy a tűzoltó egyszersmind
isten lévén vizet is teremthet; de azt,
hogy már két ízben kerestetett meg a tek.
városi tanács a tűzoltóság által kidolgo
zott s már év előtt benyújtott tüzrendőri
szabályok életbe léptetése végett, s meg
sürgettetek, figyelembe nem veszi. Megke
restetett továbbra az iránt is, hogy a viz
vezetékek kulcsának egy példányát át
adja, de mind ez nem történt, s mind
ezen hiányok a tűzoltóságnak lesznek fel

róva. Mindezeket tekintetbe véve. de kü
lönösen tekintetbe véve, hogy a város
által mivel sem segélyezve ily sérelnnkot
eltűrni ne kénvtelenittessék, — a 27. sz.
ülés határozata folytán az összes önk.
tűzoltó parancsnokság 14 nan után lemond.
Eddig a jkvi idézet, mely ismét csak arra
indít minket, bogy tűzoltóinkat higgadt
ságra intsük. A mi a parancsnok urakat
leginkáh inditott.i a lemondásra: a tüzet
megbámult cgynémelyik léha s üres fejű
nek ostoba megjegyzései s egy-két rendőri
közeg által ellenük elkövetett illetlen s
durva magaviselet — mindez nem képez
het okot arra, hogy egy közbecsü létben
álló testület fejei tisztségükül lemondja
nak. A mi pedig a városi hatóságra vo
natkozó nehézméuyeikct illeti, arra nézve
történtek már lépések, bogy tűzoltóinknak
a jövőben panaszra okuk ne legyen. H:szgzük tehát a nagy közönség nevében meg
kérlelő e megjegyzésünk megbékíti az
illető urakat, s hogy e város díszére és
javára továbbra is élén maradnak a derék
testületnek, mely különben nélkülük csak
hamar szétzüllenék. Egyébiránt a legkö
zelebbi városi közgyűlés is megteszi a
magáét, hogy az illető urak elálljanak
elhatározásuktól.
— Curiosum. A ked'len, anq. 7-én meg
jelent „Somogy* egy árva szóval sem em
lékezik meg a vasárnap aug. 5-én K iposvárott a keleti háború ügyében tartott
népgyülésröl. — Már most nem tudjuk,
valljon ezen ang. 7-én megjelent lap már
szombaton ki volt e nyomtatva, avagy csak
azért ignorálja a népgyülést, mirt ennek
határozata igen erélyes és a fővárosi la
pok szerint „azonnal és fegyveres erővel*
sürgeti az interventiót
— Jégkár elleni biztosítás Migyarországon. Az ez idei jégesés okozta károk
ért kifizetett összegekről egy bécsi szak
lap a következő érdekes statisztikai ada
tokat közli: Az első magyar biztosító-tár
sulatnál biztosítósokért befolyt egy millió
frt. eddig folyóvá tett károkért 30).090
frtot, a pesti biztosító intézetnél e czimen
bevettek 360 000 frtot, szenvedett károk
ért kiadtak addig 160.000 frtot, az Assecurazioni generáli bevett 300.0)0 frtot, ki
adott karokért 84.000 frtot. A „R unione
Adriatica* bevett 260.000 frtot, kiadott
130.000 frtot, az „Azienda Assicuratrice
bevett 100.000 frtot, kiadott 22 000 frtot.

— Fegyverrel nem keU játszani. Ko
vács István ócsárdi erdész 18 éves fii,
ki molnár mesterséget tanult, hon lévén
atyja fegyverével el ment hazulról s pajkosságból balkarját könyökön a fegyver
csöve végére tette s jobblábával a kakast
emelgette, mely megtette szolgálatát s el
sült, az egész töltény fojtással együtt bele
furodott karjába, s bent is maradt, —
az orvosok véleménye szerint ha karja
nem lesz amputálva, bele hal. Atyjának
csak egyetlen fia, kiben öregségének tá
maszát látta.

— .Madszar pasa.* Klapka tábornok
elbeszélése szerint a törökök a csatatéren
kitűnő, győzelmes vitézeiket rendesen „ma
gyar* előnéwel ruházzák fel. így például
Ozmán pasának már az ujjabbi győzelme
előtt is „madzsar pasa* volt a neve. —
Bizony szép megtisztelés ez a magyar
nemzetre nézve, mert a századokon át
volt ellenség ismeri el ezzel a magyar
vitézséget, de kimutatja egyúttal a török
őszinteségét, egyenes lelküségét mert az
erényt az ellenségben is tiszteli és dicsőiti.
— Két tanuló 40—40 frt havi fizetés
mellett a jövő iskolai év alatt teljes és
tisztességes ellátást nyer egy Budapest bel
város lipót-uteában lakó főhivatalnoknál.
Bővebbet az egyetem-utca 4. sz. a. hirlapkiadóbivatalban.
— Zongora és zeneelméleti tanintézetet
állitt fel Budupesten f. évi szept. 1-vel Zimay László ismert jeles zenetanárunk fiés nő- tanítványok részére; a tanfolyam
egyelőre előkészítő-, közép- és magasabb
zongóra és zeneelméleti osztótokra oszlik.
Tandíj bavonkint, 8. frt. Bővebbet az értesitvény, melyet az intézet nevezett tulaj
donosa és igazgatója (Budapest VI. gyárutca 19.) kívánatra megküld.
— Köttök nvní diplomaták. Taylor
Bayard Éjszakamerikának első költője ame
rikai követnek van kiszemelve a sz pétervári udvarhoz. — Ez emlékünkbe juttatja
általában a költőknek sz.erencsétlen diplo
mádat működésűk .;t. — Ha nem a gyenge
idealista Lamartinc jut 1848. évben a
francia köztársaság elnökségére, ma nem
arról volna szó. valljon köztársaság, vagy
kozák lesz-e Európa? — Ha nem egy te
hetetlen Disraeli lenne az angol kabinet
f je a jelenkorban sem uralogna BismarckGorcsakoff consortium Európa bigvelejü
diplomatiáján. — Szerencsétlen volt a ki
tűnő költő Castellar Emil működése is a
spanyol kormány élén, csúffá hagyta ma
gát tenni haszontalan katonakalandorok
által minden szellemi fensége daeára. —
Hugó Victor idealismusa is folyvást vere
séget szenved a politika terén. — Hatónk
jeles költője és kitűnő regényírója Jókai
Mór mennyit rontott már politikai szerep
lésével eléggé érezzük, de utég a jövő
fogja igazán mutatni. — Bizony elmond
hatja!: „költő maradj a metrum és riin
mellett*! — nem idlatistának kezébe való
az államgyeplő és politika.
~ — Petőfi sírjáról, melyről már oly
sokat s annyiszor Írtak, njabb adatokat
tesz közzé Murvai Sámuel uj-székelyi bir
tokos. Minthogy a közlő neveket nevez,
talán további kutatások kiinduló pontjául
szolgálhat a levél, mely igy szól: „Hoszszas kutatásom után Írhatom a t. szer
kesztő urnák, ha jónak látja közlés végett,
ezeket: „Petőfit a Bem kocsija elrablása
alkalmával a kozákok megsebezték, ugyannyira, hogy csaknem halva maradt a héjas

falvi határon. E'tóvozvAn ‘llnvn ai ellen
ség, s eszméletre jővén sib i közt, benti
szott Héjasfilvái'a egy L tpali* N kn ij
nevll oláh telkére, itt belehajt egy c«oni
szalm iltu'ladékb i. Ezt regg d niegtudt i egy
Vonica Tódor nevű oláh és onnan kihar
colta a miatti bosznjában hogy őt is a
magyarok ra ■ghnrcolrák, mm Iván: „viri,
én is bosznt állok*, és a seb tilt-n oviig!
Petőfit agyonverte s a kapuSi kivitette.
Ennek még élő szemtanai H ;j mf tlvin:
Gergely János 69 éves, L ip adat N tulaj
és Fodor lsrván 53 éves. A holta at;t a
kapu elől fölvette egy Héjasfaivá n 1 ikó
Lőrinc Samu nevezetű ember egv más ts
meretleu emberrel és eltemették H 'ji-d'ilva
alsó vége déli részéu, egy kis p tta't p irt
ján, az úgynevezett Nagy Zsigámul lu
cernása belső felében, a úti míg m *st ilátható. — Hogy e tény eddig világosságra
nem jött, oka, hogy a fönn megnevez*-tt
Gergely János Oláhországbau volt, most
jött haza a tavaszon, és ez ideig ez írás
tudatlan emberek kevésbe is vették; most
az akkori forma és mostani leírás utón
tisztán állítják, a miket leírtaiul* — A „M.
P .‘-ban „egy héjjasfalvi* attonym levél
azonban Murvai S. ezen előadását Gergely
János koholmányának tartja.
— Azt kifelejtette. Egy jámbor plébá
nos szent beszédet volt mondaudó vala
melyik vasárnap. Fölmanve a szószékre,
nagy megbotránkozással kelle tapasztalnia,
hogy az istenházában egyetlen egy em'>*r
van jelen. Megkezdte tehát beszédét: „Ajtatos hallgatóin, mély fájdalommal veszem
észre, bogy kettünköu kivttL senki sínes
jelen az egyházban . . . .* „Oltó — szakító
félbe az egyetlen hallgató, van itten még
valaki.* — „Ugyan hol, ugyan kicsoda?*
kérdezé a plébános forgolódva mindenfelé.
„Olt, a jó isten jelen van* haugzott a jám
bor válasz. „Igaz biz a “ — felelt kissé
meglepetve a plébános, arról egészen ra ‘g
feledkeztem.
— Éretlen gyümölcsnek, vagy minek
nevezzük azt a kékes zöld gömbö!yllséget,
melyet nyári alma elnevezés alatt halma
zával árulnak piacunkon? Hiszen elég csak
rátekinteni, hogy kilelje az embert a hi
deg. Hát még enni belőle? B rr. . .! Fel
hívjuk a városi főorvos figyelmét e körül
ményre, (mely a közegészség tek.i -nyegetőleg és büntetlenül vigyorog szem ? közé),
s hisszük is, hogy gyors és erélyes intéz
kedése által a közegészségügyi rjudsz ibá
lyuknak érvényt fog szerezni s jövőre egy
percig sem fogja megtűrni azt: hogy ve
szélyes élelmi cikkek piacunkon szabadon
áru Itassanak.
— N y ilv á n o s szám adás. A. m últ ra
űrnap itt Pécsett megtartott népgyiiléz költeéeihez, melyeit öaazeaen Zl frt. 70 írt teaméit a
övetkezó urak váltak szívesek hoz* ij iru'ni:
Aiding-r 1, Kiss J. 1. Htlteeh E. 1, sila n m J.
X, Tallian K. 1, Krauez 8. 1, Rosinger J. I. áchadl J.
1. Bolgár K. 1. Warga igáig. 1. estem invi 1,
Angyal Ügyéit 1, Egri J. I, Kisfaludy letv. I,
Böhm C.
1,« a „Pécsi Figyelő* szerkesztő-ég)
6 frt 70 krral. Zaray E.roly, a rendező biiottsag
jegyzője.
- - '

I rak
a f. é. augusztus hó 4-én tartott hetivásáron.
gabona

L oszt. H. oszt. III oszt.
Búza lQQklg. ft. 10.30 ft. 9.20 ft. 9.—
Kétgznre* „ „ . 8-20 . « • „ 7.20 „ 7 . R om
„ „
, 6.— „ 5 50
Arpá
„ „
. 6.40 „ 6.20
Zzb
„ 7.70 , - .4 *
Kukoncza
Hajdina 100 klg. ft. —
Széna
, .
.320
Szabna . • . 1-30

2^T3 r ilt tér*)
Alulírott kötelességemnek tartom mind
azoknak, kik házam égése alkalmiv.tl
úgy az oltás mint az én és lakóim bu*orz»tának megmentése körül igazi feleb trán
szeretettel s önzetlen önfeláldozással f ir tdoztók. legforróbb hálám it e he y ilt is ki
nyi Ivánitani. Különösen pedig fogul,Ak
hálámat: a pécsi tűzoltók az oltás körül
kifejteit tevékenységükért, tek. AiiUngsr
polgármester úr és Jiliy főbiztos úr a rend
és vaeyonbiztosság föntartásiért és a „Mityás Király* vendéglőse: D ck úr ez
kálómmal tanúsított több reudbeli sz veíségeért.
özr. Kaltwasser Rozália.

WKT A helybeli n yilván uh ke*
retskedelmi közép tanodá
ban a beiratások augusztus hő
30-ikától kezdve uapoukiut délelőtt
10 —12 óráig tartatnak meg, az inté
zeti helyiségben, Márit utcza 30. sz.
Ez intézetnek növendékei az
egyévi önkény tea! s x o lg L
lat jogAt élvezik.
2 0 0 .(3 -1 )
Porges Ede, igazgató.
*) Ezen ront alltt megjelentekért nem rallal
felelőséget
a aterk.

S z e rk e s z tő i ü z e n e te k .
K. Gv. barAtunknak helyben. A vumszedők
zárolásnak utjabb eseteit sorolja elő a mait or
szágon raur alkalmából. Mi e részben úgy mint
német lapUr-unk u nem egyszer uóllaltunk fel,
de ennek eredménye nem lem addig, mig az illető
zsarolást szetired-ik minden egyes esetet pan el
lep a rendőrségnek be nem terjesztik, mert a
szerződései bírságot csak concret panasz esetében
lehet kiszabni. — Ha a közönség e resabeu raj
naija idejét és faradaagat és a kényelmet többre
beesüli, úgy a zsarolás tovább is űzetni fog. mert
a kapitányi hivatal panasz ea vizsgalat nélkül
nem büntethet.
NAGYF KKKXCZ
lap tulajdonos.
1IA k 8 ( II E M I L
KIS JÓ Z S E F
felelős szerkeszt-^.
Szerkeszt >t írs.

4%

T renschiner I. W. Pécsett,

k k im g llW o & a i

Hfr
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B U D A 1* E S T E J í .

T. c.
Van szerencséin tisztelettel értesíteni, hogy

üzlethelyiség változtatás

miatt kénytelen vagyok, gazdagon berendezett raktáramat lehető gyorsan elárusitui: mi okból a készletben levő árak

rendkívül leszállított árakon adatnak el.
kliiüunsen ligyelmeztelein a t. c. közönséget a legújabb n ő i r u h a M zövetr" roppant választékára cheviot-, rips-, patent lüslre-, cachmir-,
trrno-, flanelt- és posztó-szövetekből, továbbá: Barege, Pereálok és mindeníéle inosrtszövetek bő készletére. Végre a legjobb hírben álló gyárakból való
cászon- és asztalneműéire; u. m.: valódi rumburyi gyolcs s4 és 9t szélesség
ben lepedők, szalvéták, törlőkendők, zsinór- és piké-barchet, szőnyegek, pokróezok és takarók, valamint minden c szakba vágó cikkekre.
Folyó évi a n g u o z tu * 1 5 -tö l kezdve üzlethelyiségem a Széchényitertii, R i b a y kávéház erkélye alatt leend, hol a ki á r u l á s t még rövid
ideig tólylatandom.
Xagyrabecsült látogatásának vagy megbízásainak örömmel nézve
elébe, vagyok
teljes tisztelettel

IGu (o—7t

Az intézeti vizsgák letevésére előké
szít, és pedig:
az e g y é v i ö n k é n te s e k v i z s g á j á r a
julius 1-jétől,
a ta r ta lé k - és h o n v é d t i s z t i v iz s 
g ára
november 1-jétől,
a té n y le g e s h a d a p ró d i v iz sg á ra
október 1-jétől,
f iu k n a k m in d e n k a t on a - i ut ézete k re
október 1-jétől.
Kívánatra az intézet látogatói az in
tézetben lakást és teljes ellátást is nyer-

Titkos betegségek
a|

és azok következményei —

1r

;

a gyakorlati téreu több mint 30 éven át ^ ^
. szerzett tapasztalat nyomán
gyökeresen >
[gyorsan és a szokott életmód megváltoz- é^p■tatása nélkül gyógyittatnak. — Végre
í kapható egy M e r a kellemetlen l á b - i s i x s d á s ellen. — Rendel naponta 11-től <
11-óráig P é c s e t t , a Deákutcai 1-ső szá
[ mu házban.
1Ő6*) í
Levelekre gyorsan válaszoltatik.

««< »-»

Heimerle Ferenc
tónál eszközölhetők Budapesten, 3
igazgatónál
korona-ntca 16. sz.

Trrnsehiner I. W.
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Egy hat lóerejü jó
karban lévő

cséplőgép
fszőglihon (u.p. Pécs)
eladó.
»*' v—v
Értekezhetni a számta rtósdgi iá1 iígyai iott.

legújabb
szerkezel l tüek. kön" nyü jára
tnak, öt kiilömböző hosszússágra állíthatók,
kézi erővel hajtva óránkint 300. kilogramm
szetskát vágok legolcsóbb árakon vaspá
lyához állítva ajánltatnak jótállás és próba
idő mellett. Megbízható ügynökök keres
tetnek.
Mayfarth és társa gépgyára Majna m.
Frankfurtban.
lí*s. (1—7)
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R Ö S E R M IK L Ó S
polgári és kereakedelmi nyilvános iskolájában,
melyben növendékek ellátás mellett is fölvétetnek

S z t .- L o r e n z - f o r r á s .
Ezen ki tűn 8 stájer Lithium és Jodnátriutnot (szikcnyiblag) tartalmazó vasas savanynviz a bécsi é» grácii
kitűnő tekintélyei által Európában mint unicum jelöltetik
i<
Ez ásványvíz rendkívüli gyógyerejét nemcsak házi használatban, liánéin kiváló mértékben a kórházi használatban i*
kitüntető A cs. k. bécsi általános közkórház igazgatósága által e vállalatnak egy hivatalos elismerő okmány kézbesittetett.
■ely szerint ez intézet mindazon tanárai és főorvosai, kik ez ásványvizet osztályaikban s betegeknél alk alm azták , kivétel
nélkül, mind kedvezően nyilatkoztak e forrás tulajdonságai és tiathatós használhatósága felől. A bécsi cs. k. wiedeni kórház
is kiváló dicsérettel ismerte el a nevezett forrás kitűnő gyogyértékét. mely valódi specificum vérszegénység, hólyag- és vese
bajok ellen, valamint idült gyomorhurut és a nemi szervek hurutos báutalmainál.
Leitersdorf tanár és I)r. Stohl, Schwarzenberg herczegné háziorvosa, szintén igen kedvezően nyilatkoztak. Mindezen
bizonyítványok és nyilatkozatok, úgy mint számos köszöDŐ- és elismerő levelek a vállalat igazgatóságánál mindenkinek megtekintés végett rendelkezésre állnak.

Budapesten,
o rszág-ut 4. és ujviiág-nte.a 15. szám alatt,
a tolyó évben a rendes oktatás megkezdetik N e p te m h e r 3 - á n . A beiratás
a n g u w tu * 2 1 -ln l k e z d v e n a p o n k é n t n z k S z ő l h e t ö . Azon h a ll*
K á té k , kik a legfőbb osztályt bevégezik és az érettséget jó sikerrel le
teszik, azon kedvezményben részesülnek, kogy a a e g y é v i ö n k é n y t e s
s t o l g á l a l t e l i e J o g o s ít t a t n a k .
lttl (6—3)
IMT* Iskolai tanrend kívánságra ingyen adatik.

F e n ts c h e r -f o r r á s .
gauai fogva
ingva osztrák
oszrraK Selters-nek
■scners-nen is nevezve, igen Kénemen
uuiw-ihu.
E forrásvíz, a Selters-vízhez való nagy hasonlóságánál
kellemes &ditő-ital.
a gráczi egyetem tanára Peters e forrásról mondja, hogy
gy ennek rendes használata által a betegségeknek egész serege távol
tartatik. E forrás kissé erősebb mint a német Selters, em
nnélfogva hatása is erősebb. Mindezen, a legelső tekintélyektől eredő.
bizonyítványoktól eltekintve, e vizek jósága és gyógyerejének
Tejének legkiválóbb bizonyíték
bizonyítéka ezek rendkívüli nagy fogyasztása.
valamiut ezek rendkívüli kedveltsége a közönség előtt.
Netáni hamisítások időelőtti megakadályozása végett az alóliiott forrásigazgatótág ezennel kijelenti, hogy csak azos
víz valódiságáról áll jót, mely az általa megnevezett főraktárakban, vagy pedig ezek által közzétett viszonteladóknál áruiV
tátik. Egyszersmind kéretnek a tisztelt vevők a forrásvizek Tevése vagy megrendelése alkalmával ezek nemének pontos megtelelésére figyelni, nehogy a használat caélja elhibázva legyen.

M A szt.-lorenzi forrás-vállalat
Kizárólagos r a k t á r M a g y a r h o n b a n :
Radocsay é t Bányay*nál B u d a p e s te n és Winmer József fiai-nil Pozsonyban.

Hirdetés.
Elköltözés következtében, a háznál
előfordulható
(1—1)

minden berendezés
í. évi szeptember végéig szabad kézből,
olcsó áron eladó szigeti-külvárosi Ktimóutoa 8. sz. alatti P iliezár-féle házban.

H öl gy ekn ek
ajánlható az általánosán

elismert s hivatalosan megvizsgált

ártalmatlan valódi

m im m
#»■
►o
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8

I
A

3
•a
Ezen vilaghirü' léfi felülmúlhatatlan
bórszepitöszer pillanat alatt a legszebb, legtermészetesb ifjú arcsziat idézi eló, a húrt
fehéríti, frissíti és finomítja, a lég behatá-saitól védelmezi, eltávolít legrövidebb idő
alatt szépiát, inajfoltokat, orrvörösséget s a
bór minden tisztatalanságait s a rizsport, va
lamint minden kendázószert fölöslegessé tesz.

4 Csöndes-féle m agy ar és német tannyelvű
reáltanodát é* gyninasinmot, nem különben
elemi tanodat magában foglaló

Nagy, eredeti párisi üvegtok frt 2.50
Ki«
...........................
frt 1.50

a n -e -v e lő - é s t s u a a in .té ia o t

Kapbató valódi minőségben

Pécsett: Sip5c István ur

Sopronban
tizeukettedik évfolyamát f. é. sept. 3-áu kezdi meg.
Levélbeli megkeresésre az intézet értesitvényeit úgy
rajzát készséggel megküldi.
176 (4—3)
Csöndes J . F.

gyógyszertarában.
Vidéki megrendeléseket pontosan teljesít

Nclraarz Heurick
központi szétküldési raktára
BIDAPEST,

Mária Valeria-utcza 9.

I

Nyomatott Tai*a Mihályual Pécsett 1877

