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Mé l y e n  t i s z t e l t  k é p v i s e l ő h á z i
A pánszlávismus által erőszako

san szőnyegre hozott keleti kérdés 
megoldása iránt közvetlen szomszéd
ságunkban dúló háborúval szemben 
uemzeíi geniusuuk sugallata folytán 
tartott népgyülések imposans uyil- 
vánulásai és Somogy megye törvény- 
hatósága példája nyomán egyes tör
vényhatóságok részéről tett nyilat
kozatok mellett is , — e város kö
zönsége azon meggyőződésben, hogy 
a magyar kormány nemzeti életér- 
dekcinket teljesen felfogva, a szá
mos ellentétes hírek dacára is ha
zánk jövőjét a jelen némi s csak 
is ideiglenes jutalmáért, a hármas 
szövetségnek fel nem áldozandja, 
tartózkodó állást foglalt el.

Minthogy azonban az iscfcli 
találkozás után közös kormányunk 
részéről a genfi oonveutió megsér
tése miatt egyedül a jogtalanul meg
támadott s hősi erélylyel küzdő 
Ottoman nemzet kormányához inté
zett egyoldalú jegyzék tartalma és 
iránya, úgy a példátlanságig vak
merő és hálátlan Szerbia legköze
lebbi török ellenes actiójár mintegy 
előkészíteni s veszélytelennek fel
tüntetni törekvő s befolyásos körök
ből származó hírek, valamint az el
rendelt mozgósítás iránya után Ítélve 
méltán akként tűnik tel előttünk a 
helyzet, mintha az osztrák-magyar 
birodalom politikai mérlege mégis 
az orosz kormány felé hajtanék: 
azon táutorithatlau meggyőződés ál
tal vezéreltetve, hogy az Ottoman 
birodalom integritásának bármi mérv- 
beni és bárki javára leendő meg
csonkítása, hazánk politikai létét és 
nemzetünket a bizonyos veszélybe 
sodorja s továbbá, miután emberi- 
ségi érzületünk tiltja azt, hogy a 
19-ik században Oroszország által 
cynismussal elkövetett s a velünk 
szomszédos, barátságos és nemes tö
rök nemzet rendszeres kiirtását célzó 
a középkori kegyetlenségeket messze 
túlhaladó vérengzések folyamát to
vábbra is hallgatólag eltűrjük, mul- 
hatlan kötelességünknek tartjuk mi 
is törvényhatósági szavunkat a mé
lyen tisztelt képviselőházhoz ezút
tal felemelni s bizalomteljeseu arra 
kérni, miszerint:

Ismert hazafias erélyével tür- 
vényadta joga és befolyásának tel
jes mérvbeni érvényre emelésével 
oda hatni törekednék, hogy érde
keinket felette veszélyeztető, a hu- 
manismus örve alatt a legigazság
talanabb módon Oroszország által 
előbb orvul s később nyíltan, üuüs 
céljai valósítása végett megkezdett 
8 a legnagyobb vaudal isin ussal foly
tatott háború mielőbb, szükség ese
tén az osztrák - magyar birodalom 
fegyveres erejének felhasználásával 
is, az Ottoman birodalom integritá
sának teljes épségben tartása mellett 
megakadályoztassék.

Mely úttal kijelenteni köteles
ségünknek ismerjük egyszersmind 
azt is, hogy a mint a jelzett irány
ban minden lehető áldozatot meg
hozni, a legszentebb hazafiui köte
lességünknek tartjuk, ép úgy az 
evvel ellentétes politika ellenében 
hazánk és az összmonarchia életér- 
dekeiuek az állandó európai béké
nek és egyensúlyának, úgy a szer
ződéses nemzetközi jognak megvé
dése szempontjából, az örök igaz
ság s a török nemzet iránt tartozó 
hála érzet nevében, ünnepély, sen 
tiltakozunk.

Mely hazaszeretetünkből folyó 
nyilatkozatnak illetőleg kérelmünk 
után tisztelettel vagyunk

Pécsett, 1877. évi augusztus 
hó 27-én folytatólag tartott köz
gyűlésünkből.

A bizottsági tagok vá
lasztásának 

ás e körüli
Alkotmányos országban az alkot

mányos intézményeknek haszna és jó
tékonysága főleg abban rejlik, ha az 
alkotmányos polgár nemcsak teljesen 
átérzi s tudja jogát, de ebből kifolyó
lag lelkiismeretesen teljesiti is köte
lességét; mert minden intézmény, le
gyen bár a legjobb csak úgy felelhet 
meg czéljának, csak akkor szolgálhat 
az általános közjó előmozdítására, ha 
mindazok, kik az intézmény keretében 
valamit cselekedni hivatvák, e cseleke
detüket valójában és pedig az intéz
mény intentiójának megfelelőig esz
közük. Sőt még a tökéletlen és hibás 
intézménynek hiányai is csak ekkor 
tűnnek fel biztosan, mely hiányok aztán 
az alkotmányos jognak erre irányuló 
helyes használata következtében szün
tethetnek meg.

Más szóval: a miként őrzik, fel
fogják és gyakorolják jogaikat a tör
vény által erre jogosított polgárok: 
akként veszik hasznát az alkotmány 
egyik másik intézményének, úgy ma
gának az alkotmánynak. Azért nagyon 
találó a példabeszéd : a milyen egy or
szágban a polgárok többsége, — olyan 
az alkotmánya, kormánya és olyanok 
alkotmányos intézményei.

Az alkotmányosság fogalmának és 
gyakorlati hatásának ezen meghatáro
zását szükségesnek tartottuk előre bo- 
csájtani, mert ismét egy alkotmányos 
intézménynek, az úgynevezett megyei 
önkormányzatnak már a mennyiben tő
lünk függőig lehetséges, hasznossá té
tele körüli közvetlen ténykedésünk, be
leszólásunk időpontjánál állunk.

Értjük: a választott megyei bi
zottsági tagok felének újból leendő 
megválasztását, melyre a határidők, 
miként azt lapunk múlt számá
ban közöltük — e hó második felére 
az egész megyében kiírattak.

Ugyanis az 1870. 42. t. c. ér
telmében a választott bizottsági tagok
nak fele minden 3-ik évben kilép és 
újból választandó 6 évre. Ezen három 
illetőig tí év most következett be.

S miután felében ezeu bizottsági 
tagok, — felében a legtöbb adófizetők 
(virilisták) képezik a hivatkozott tör
vény szerént a megyei közgyűlést, mely 
közgyűlés választja 6 évre a megyei 
tisztviselőket és ezekkel együtt kormá
nyozza a vármegyét, — a bizottsági 
tagok helyes vagy helytelen megválasz
tása nagy befolyással van arra, hogy 
a vármegye a jövő 6 év alatt miként 
fog kormányoztatni.

Igaz, hogy a jelen megyei ön- 
kormányzat tökéletlen és hiányos intéz
mény, mert alapelemeinek összealko- 
tásánál fogva a szabadelvüség kívá
nalmának nem felel meg, s mert még 
igy a valódi önkormányzati hatáskört 
a leglényegesekben nélkülözi - - csak ki
sértő árnyéka a régi igazi vármegyei 
intézménynek, melyről Kossuth Lajos 
nagyhazánkfia úgy nyilatkozott, hogy 
bástyáit, erősségeit képezik alkotmá
nyunknak ; s azért nem csoda, ha van
nak, kik úgy gondolkoznak, hogy mi
ntán ez intézmény nem alkalmas a 
helyes önkormányzat elvének érvénye
sítésére nem bírván kellékeivel, akkor 
teszünk jól, ha nem igyekezünk hiá
nyait türhetőbbé tenni, nehogy ez által 
ily alakjában való t'enmaradását elő
segítsük; mig mások úgy vélekednek, 
hogy úgy is mintegy, akár befolynak 
reá tevékenyen azaz a törvónyadta jo

guk kellő felhasználásával, akár nem, 
az jobbá még sem leszen.

Mi azonban ezen két nézet közül 
egyiket sem tarthatjuk helyesnek, annál 
kevésbé alkotmányosnak, mert nincs 
alkotmány és alkotmányos intézmény, 
melynek kisebb nagyobb hiányai nem 
volnának, vagy mindenben a művelt
ség előhaladása által teremtett kor 
követelményének megfelelnének, és mégis 
tapasztaljuk, hogy ott, hol meg van 
az alkotmányos érzék s a polgárok a 
jogot ennek megfelelőig használják - 
alkotmányos utón az intézmények tö- 
kéletesbitetuek. Mi tehát azon meggyő
ződésben vagyunk, hogy az által, ha 
a bizottsági tagokat helyesen megvá
lasztjuk. vagyis az intézmény kereté
ben a reánk bízott teendőt jól végez
zük, annak, a mi jó és hasznos van az 
intézményben a közügy előmozdítására 
fordítását eszközöljük - a hiányai pedig 
csak is ezen módon lesznek nyilván 
valóvá; és akkor józan ésszel vagy 
szemérmetlenül senki sem vádolhat ben
nünket és pártolhatja továbbá is a 
tökéletlennek bizonyult intézménynek 
fentartását azzal, hogy az általunk 
hangoztatott hiányok saját hanyagsá
gunknak, a közügyek iránti közönyös
ségünknek és alkotmányos jogunk vagy 
egyátaljában nem, vagy nem helyes 
gyakorlásának következményei; sőt el
némítjuk az alkotmányosságnak vagy 
csak a valódi önkormányzatnak elleneit 
is, kik közönyösségünket nagyon sze
retnék ürügyül használni fel arra, hogy 
némi alapossággal kétségbe vonhassák 
az alkotmányosság iránti helyes érzé
künket és ezen az utou alkotmányos 
és polgári jogainktól való megfoszta
tásunkra speculáljanak.

Már a dolog természetében rejlik, 
hogy mindig és minden választás szer
fölött fontos, — a jó vagy rósz vá
lasztástól függ az eredmény; de alkot
mányos életben az országgyűlési vá
lasztások után legfontosabbnak tartjuk 
a megyei és városi bizottsági tagok 
választását, főleg most, midőn a me
gyei restauratió, a tisztviselőknek hat 
évre újból megválasztása pár hó
nap múlva bekövetkezik.

Általános a panasz, hogy megyei 
administratiónk, közigazgatásunk ázsiai- 
lag rósz. S ha kutatnék, keresnők, hol 
rejlik ennek az oka, e kérdésünkre 
senki sem tudna határozottan felelni: 
valljon a megyei jelenlegi intézmény
ben, a bizottságban, vagy a tisztvise
lőkben, vagy együtt mindháromban 
van-e?

A bizottság fele — a választási 
joggal bíró polgáruknak választottjai, 
ezek választják, — vagy legalább fele 
részben befolynak a tisztviselők válasz
tására; a bizottsági tagok ellenőrzik 
a megyei administratiót és a tisztvi
selők eljárását; intézkednek, határoz
nak a megye területén lévő községek 
kormányzása fölött s közvetve illetőleg 
választottjaik által a megyei közigaz
gatási bizottságban az összes megyei 
közigazgatási ügyeknek elintézésére be
folyást gyakorolnak.

Azt kérdezzük: valljon a bizott
sági tagok a közjónak s a modern 
administratiónak és a helyes közigaz
gatásnak előmozdítására gyakorolták e 
eddig erélyesen ezen jogukat? minden 
személyes érdek és pajtáskodás háttér
be szorításával akként folytak e be 
a tisztviselők választásába, hogy csak 
az ismert becsületesség, képesség és 
munkásság részesült a közbizodalom- 
ban? Valljon a tehetség és szorgalom 
számára tartották-e fenn és alkalmaz
ták a jogos előléptetést mindenkor, 
hogy a kitünőbb emberek ambitiója a 
megfelelő célpontot találjon? és végre 
mindenben kellőleg ellenőrizték-e a me
gyei kormányzatot s ez által a netán 
előforduló tisztviselői önkónykedést meg
akadályozták-e ?

Aligha követünk el hibát, ha

mindezekre nemmel felelünk. Úgy de 
akkor a megyei administratiónk ázsiai 
rósz volta első sorban a megyei bi
zottsági tagok egy részének közönyös
sége — s a közügygyei való mit som 
törődésében, másrészéuek pajtáskodásá
ban és ismét másrészének e joggal való 
élni nem tudás, vagy tán bátortalan
ságában találja alapindokát, s miután 
a bizottsági tagok fele választott, fele 
részben a helytelen választásból veszi 
eredetét.

Mindaddig pedig, mig legalább a 
választott bizottsági tagok hivatásuk
nak teljes mértékben meg nem felel
nek : addig magának a megyei intéz
ménynek minden lóuyegesb hiányai, 
melyek a jó közigazgatásnak és megyei 
administratiónak ezen részről útjában 
állnak, — tisztán és kétségbe vonhat- 
lauul ki nem mutathatók.

A bizottsági tagok felének újból 
leendő választásával az alkalom most 
itt van ismét! Tőlünk választó polgá
roktól függ, hogy a választások az ügy 
fontosságához méltó érdekeltséggel tör
ténjenek s mindenütt oly tevékeny 
egyének választassanak meg bizottsági 
tagoknak, kik a közügyek iránt me
legen érdeklődvén — elég független
séggel és bátorsággal bírnak arra, hogy 
nem tekintve személyre, nem vezérel
tetve magán érdek — vagy pajtásko
dás által — egyedül mindnyájunk kö
zös java: a közjó érdekében szóval és 
tettel, szívvel és lélekkel működni 
készek.

Egy ily választás folytán mind
járt elevenebb, frisebb élet lesz észlel
hető a megmaradt, sőt a virilis bi
zottsági tagok közt is. A közönyös
séget általáuos tevékenység fogja fel
váltani s ez oly versenygós tárgya !e- 
end, mely a tisztviselők választásában 
azonképen, mint az egész megyei ad- 
ministratióbau — a közügynek felette 
hasznos szolgálatot tehet.

Hogy mik a teendők a választás 
körül, hogy e cél eléréssék, e tekin
tetben is tanácsosnak tartjuk elmon
dani szerény véleményünket. Minden 
választási kerület — a mint t. i. be
osztva vannak 3—4 község a válasz
tást megelőzőleg gyűlést tart, e gyű
lést bármely tagja összehívhatja, de 
legcélszerűbb, szerintünk tán köteles
sége is lenne azon község elöljáróinak 
összehívni, melyben a választás fog 
megtartatni. Ezen gyűlésen minden hi
vatalos beavatkozás nélkül megbeszélik 
az ügyet és megállapítják, hogy kiket 
tartalak a fönuebb elmondottak utáu 
alkalmasnak a bizottsági tagságra és 
a választás napján, minden bárhonnét 
jövő ellenkező reábeszélés mellőzésével 
azokra szavaznak s e célból minden 
egyesnek egy cédulára, melylyel tör
vény szerént szavazni kell — az előre 
meghatározott választandóknak neveit 
felírják.

Meglehet olyanokat is választani, 
kik nem azon községekből valók, ha a 
megye területén laknak, vagy a me
gyében birtokuk van.

Azért okszerű volna pártunk te
vékeny és értelmes vezető tagjait meg
választani — nem pártszempontból 
kívánjuk ezt, hanem leginkább azért, 
mert pártunk tagjai — a tapasztalás 
szerént a közügyek körül legbuzgóbbak 
és legfüggetlenebbek s igy e tulajdon
ságuknál fogva a megyei közgyűlésben 
is a közönségnek legtöbb hasznot te
hetnek.

Ajánljuk megfontolni és követni 
az itt elmondottakat nemcsak azoknak, 
kik eddig közönyösségüknél fogva a 
választással mitsern törődtek, hanem 
azoknak is, kik eddig a választást sa
ját önös céljukra használva — azzal 
visszaéltek; mert meglehet, hogy ezen 
tettük a mindinkább szaporodó hatalmi 
központosítás embereinél eszközül szol- 
gáland ezen választási joguk elenyész- 
tetésére.

K ia d ó  h i v a t a l :
Taizs Mihály nyomdájába ' 
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Ha ma holnap e jogot is •■!vesz
tik, — csak akkor fogják sajnálni es 
még szívesen megbecsülnék. X * adja 
az isten, hogy úgy legyen!

Simonfay fáni*.

Névsora
azon baranyamegyei bizottsági tag 
uraknak kiknek megbízatása t hat 
év leteltével megszűnt.
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M.-Szék: Molnár Antal, Dobos György, 
Rihmer Elek. Mágoes :  Progli Keresztély 
Feuerstein János, Siskovits Tamás. Bi ká i  
Czupi György, Rimiaóezi József, Nagy 
ajtay Antal, Weisz Tibor, Kramtner Gy. 
Szá s z v á r :  Angyal Pál, Freytag Gyula. 
Bermüller B. M ohácsi Járás. Mohács  
Kardos Kálmán, Stajevits János, Simouo 
vits Antal. D .-Szekeső: Kószits Szilárd, 
Pirisa István. Hi dasd :  ör. Lófing János, 
Vaguer János. P é c s v á r a d :  Varasdy J. 
B o z s ó k : Gerjovits József, Bacher Jakab 
Appel Benedek. N á d a s d : Podgoreiáo S. 
Máterényi János. Hi mes h áz :  Jásek Ali 
jós, Reisz Boldizsár Hermán J. Sz i l ágy  
Bertalan Károly, Trixler Károly, Szoaly 
Istv. Sza i k :  Kerner Gy. Zlralovits J. 
Dobra Sámuel. Jeraud Stipi. Ü it.-I8<  
r lu c z l  j á r á s .  Szt . -Ki rá lv:  Al i n  
Éva József, Bernát József. Szt.-L ő ri n é z : 
Németh Ignác, Papp Ferenc, Bmvovstky 
Elemér Szt . -Dienes:  Nígy J u l ,  öreg. 
Végh József. N. -Váty:  Pinái J. O-bin J. 
B ü k ö s d :  Kovácsi József, S d '<-y S'ial>r. 
B a k o n y a :  László Józs. bakonyái, Li vi 
József bodai. B i c s é r d :  Hirváth Kár. 
Vinezen József. B a k s a :  Linrenesiea J. 
líabocsay Pál. M- Me c s k e :  Koairits J. 
Szabó János.

— Hossnlh, mint a „Mért-
zászlója-4 hallja, már megírta raiso ük 
levelét Molnár Sámuel ceglédi képviseiő- 
hez. E levelet legközelebb fogiuk közölni 
Addig is megemlítjük, hogy K »s<ur!i ki
fejezést ad abbau a föló ti örömének, 
melyet Magyarorság egyhangú nyilatko
zata a keleti háború kérdésében okozott. 
Örömmel látta e uyilatkozatbiu a neműt 
életképességét és politikai érettségét. Éi 
már most a törvény hatóságoktól, azután 
pedig az országgyűléstől és a kormánytól 
várja a nyilatkozást. Kossuth e levele, 
mely jóval terjedelmesebb mint az első, 
igen behatóan foglalkozik ezután magával 
a keleti kérdéssel, mely úgymond, a in>s- 
tani orosz-török háború íiltal nem lesz 
véglegesen megoldva. A keleti kér lés meg
oldása szerinte Lengyelország visszaállí
tásán sarkallik.

— A fővárost választó polgá
rok között mozgalom indult meg, melynek 
célja nyilatkozásra felhívni a budapesti 
országos képviselőket arra nézve: minő 
álláspontot foglalnak el a keleti kérdésben, 
mert eddig a ném a halak szerepét vitték 
akár csak mint Tarai Endre pécsvárosi 
o. képviselő is és semmit sem tettek a 
nemzet akaratával és éleiérdekével merően 
ellenkező bécsi külpolitikai áramlat ellen. 
— Nagyon helyes, ha eszükbe juttatják 
ezen nagyságosoknak, mikép a képviselet 
elvállalása teherrel és kötelességekkel |ár s 
hogy nem saját iiauem a nemzet érdekeit 
kell megvédeniük.

fontosságao
teendők.



— Ovctrák-ttagyar alkotnia-
iyi!-<:i^! A gnüciai tartomáuygy ülést, m'v 
ciű" a i. iirati vitához fogott volna (mik or 
is. n.int lapunk múlt száma jelenté, a ke- 
l, ii liálo'in dolgában indítványok tétettek 
volna a muszka hatalom terjeszkedése el
leni tiltakozásra) a helytartó feloszlatta.

— (Milíciában nagy ax e lég ii-  
letlrn-ég a választókerületekben; ezek töl- 
terj. sziéseiklion a muszka hódítás ellen 
nyilatkoztak s a válaszfelirat tárgyalása 
eiő* mely a közvéleménynek halvány ki
fejezése lőtt volna, a tartomáuygyülés aj- 
taia bí'i'sapatott.

A liorvát tartou iA uygyűle*
szopt 3 án megnyittatott, a képviselők n így 
számum I b lelitek meg, előterjesztettek a/, 
uzsora térvényre, a vasúti balesetek á.iii 
ká iuitásra és a házközösségi törvény
in gválroztatására irányzott javaslatok. — 
Várják még egy igazságügyi palota épi- 
tésér 1 iizségi és városi rendezésről és 
luHi-'sitásró! szóiéi javaslatok előterjeszté
sét A tartománygyüléseu nagyban iz
gatnak a határőrvidék teljes bekeblezése 
mellett — Molliuáryról álütják, hogy nem 
csak szabadságra ment. liánéin a katonai 
paranesnokságtöl is elmozdítva lett. I in- 
lippovies Ferenc kassai parancsnok téiboi 
in,k,,t emlegetik helyébe.

-  A /.úgráhl .O bxor a k a to 
nai végi idéknek Horvátországgal 'aló 
cgv, sifését sürgeti, amit annál könnyebben 
vél bet nek, mivel Mollináry ugyan
ott mindent akként rendezett és készített 
el. hogy annak kormányzatát minden pere
li. a leteheti az anyaország kezeibe. Csak 
a nianltestűm hiányzik, s minden marad 
amint van. V liorvát bán a határőrvidék 
főkoniiányzatát átvévén a parancsnokié 
tábornok kéz- hői, a legrövidebb idő alatt 
elrendelheti országgyűlési választásokat. 
Ezzel sem a monarchia állása nem lesz 
n:e_ ugatva, sem a keleti kérdés nem vá
lik v. szedelniesebl.é. Az egyesítést létesí
teni ime most a legjobb alkalom. Hor
vátország az. egyesítés nélkül éptigv nem 
lehet é o és egész test. mint Magyarország, 
melynek állami teste az egységes Horvát
ország uéíkttl sem egészséges. Mol l ináry 
parancsnok tábornok kei havi szabadság
gal eltávolitatott s már el is utazott.

A polgári peres eljárás mó-
d.isita-a tárgyában az igazságügyminisz- 
teriuiuban jelenleg tartott értekezlet már 
kér bér é,ta foglalkozik a miniszter által 
előterjesztett javaslattal A tárgyalás na
gyon lassan folyik, s eddig a javaslatnak 
alig a fele lett megvitatva.

Ax lehatiua-ágyuk titka 
maii leselkedett valamennyi hatalom. Né
ni forszig egyenes ajánlatot is tett, de el- 
utasitatott. Végre irja a „B. C.“ kőnyo
mata lap a német katonai attaché Nacht 
nebcl az arzenálban alkalmazott dijnokkal 
lépett összeköttetésbe, ez ugyan nem volt 
az öntödében elfoglalva, még is sikerült 
néki a gyártás módjának részleteit kitudui i 
és fe'fe leznie. — Ezt a vizsgálat alkal
mával úgy tudták ki, hogy aprólékos kér
déseket intéztek hozzá, a feleletekből azu 
tán megértették, hogy tudta például a 
felolvasztott érvanyag meddig marad az 
olvasztóban, milyen fekvésű a fenni, a 
kihűlés meddig tart sat. — Zeller se 
gitségére volt. mert ez az öntöde kö
zelében lévő irodában dolgozott és min 
deli kérdésre adott feleletért 10 irtot ka 
pott. — I gy látszik a német katonai attaché 
közölt valamit az. olaszszal, mert ennek 
jelentésére kapták i, -n a jé, madarakat.

l ehatius n 'ggyőz•' I öt arról, hogy 
egyetlen d ■ n\ >ges pont kivételével titka 
elárulva van ,\ német k. attaché tiltako
zik a gyanús; .!* ellen és újabb hir szerint 
egy polgári ember tette a feljelentést.

K f l iF Ö L U .
Tbiers  meghal t !  E nagy fontosságú 

hir rezgett a napokban töldüuk valamennyi 
távirati huzalain. — A még jó erőben lévő 
s(J éves allauiférliu váratlan szélhiidés ál 
dozata lett. — A körúton lévő köztársasági 
elnök Mac-Mahou tábornagy táviratilag 
fejezte ki az özvegynek részvétet és a te
metésnél jeleuleeudö kortesutját félbensza- 
ki:ja. — \  minisztertanács elhatározta 
a volt elnök tetemeit államköltségeu elte
metni : az ünnepély ma (szombaton i tarta- 
tik meg a rokkantak egyházában.

A liAlioru.
Az elmúlt hét a törökök általános győ

zelmével folyt le. A török hadvezérek stra 
tegiai képzettsége bámulatot kelt mindenütt. 
Nem akarta hinni a világ, hogy Szulej- 
uian pasa a Sipka-szoros megtá nadásával 
egyrészt az oroszokat tévedésbe akarta 
ejteni — s csak most, midőn fényesen 
sikerült e sakkhnzás, látja be miudenki a 
török hadvezérek ügyességét. Mig az orosz 
trónörökös folyton küldte az erősítéseket 
a Sipka-szoroshoz s ezzel erejét gyengítette, 
azalatt Mehetned Ali, kilesve a legkedve
zőbb pillanatot, támadást intéztett az oro
szok meggyöngült balszárnya ellen és 
Száli pasa átkelvén a Lom folyón a Pop 
kiőjnéi összegyűlt oroszokat tovább nyomta 
nyugat felé. Egyidejűleg Nedsib pasa 
Túrlak ellen intézett támadást s az oro
szoktól elvett két ágyút. < izmán pasa sem 
maradt azonban tétlen, hanem Plevuától a 
nikápolyi utón Trsztenik felé nyomult elő 
és Karalacs — Bnlgarszkinái az oroszokat 
megverve az itteni erődítéseket lerombolta.

Kaiszerli pasa — rnszcsnki parancs
nok — pedig ez idő alatt kirohanásokat 
téve, mintegy 1U00 embernyi veszteséget 
okozott az oroszoknak és hátrább űzte.

Ázsiából folyton jó hírek érkeznek. 
Mnktár pasa Gedikleé mellett vívott har
cot, melyben 4 orosz tábornok esett el s 
az oroszok vesztesége 6000 ember.

Az orosz cár vigasztalhatja a had
járat ily rósz kimenetele miatt s már félti 
a  bőrét, nem is akar Bulgáriában maradni, 
hanem tartózkodási helyét átteszi Romá
niába • azonban dacára a borzasztó vesz
teségnek Oroszország nem nyugszik, inig, 
vagy földig alázva nein lesz. vagy kato- 
uai hírnevének egy kis tömjént nem áldoz 
— természetes az áldozat számtalan eni 
bori élet. Teljék benne üdvössége.

Oláhországban nagy a rémület azon 
hir következtében, hogy a törökök Szilisz- 
triánál hidat építve, a Bornea szigetre 
ni mtek át. Nem is volna kellemes az olá- 
hokra nézve, ha a törökök a védtelen fő
várost -  Bukarestet — kissé tnegcsiklan 
doznák az orosz komaság jntalmául

Az oroszok legközelebb 20).t)0) em- 
b *r erősítést kapnak a harctérre — hanem 
li igv a harctér akkorra még Bulgáriában 
lesz-e vagy sem, arról a törökök adhat
nak majd legközelebb felvilágosítást.

A szerbek bábomba mennek, de Mi
lán biztosítja előbb magát. Törökország 
jegyzéket küldött Beigrádba, hogy az 
esetre, ha Szerbia actióba lép — Milánt 
trónfosztottnak nyilvánítja — azért Milán 
az orosz cártól a bábom rósz kimenetele 
esetére orosz altábornagyságot s az orosz 
nagyhercegek utáni első rangot kötötte 
ki magának — alább nem adja.

Szept. 5-ki hírek szerint Achmed pasa 
Kusesuk parancsnoka szept. 3-án ujjol&g 
megtámadta az oroszokat Kadi-Kóiuél és 
telp'.sen megverte 1000 főnyi veszteséggel, 
a törökök vesztesége 1 5  ) ember. — A 
Sipka-szorosban még mindig heves csata 
folyik ; valamennyi török hadtest folytatja 
támadó működését, c közben az oroszok 
a gyengén megszállt Eováez-ot makacs 
ellentállás után bevették ugyan; de alig 
tarthatták meg, mert bukuresti legujabbi 
hírek szerint az egész harcvoualon szen
vedett vereségek kétségbe esett hangulatot 
keltettek az orosz táborban. Miklós nagy
herceg is úgy nyilatkozott, hogy „még 
teszünk egy utolsó kísérletet,* ez alkalma
sint (Ozmán pasa hadállása ellen lesz in
tézve. — Az orosz seregben az engedel
messég sztiuő félben van. a csapatok ki
áltották Miklós nagyhercegnek, „csapd el 
a szamarakat, akkor harcolni fogunk,* és 
ezért, félve a lázadástól, a nagyherceg nem 
merte őket megbüntetni. — A Kara-Lom- 
nál Wladimir nagyherceg olv sebeseu tu 
tolt, hogy sátorát és magáu podgyászát 
is elvesztette; az összes csapatokat harcba 
vitték, úgy hogy a cári főhadiszállás is 
fedezetlen maradt.____

Xépgyüléü Mohácson.
Mohács, 1877. aug. 29.

Alig múlt pár hete, hogy az ország 
fővárosa felemelte hathatós szavát az orosz 
kegyetlenségek ellen, élénken hangsúlyozva 
Törökország integritását, s ma uiár az 
egész ország lelkeseu csatlakozott e nagy
szerű nyilatkozathoz. Az ország szive szólt 
s egy egész nemzet harsogja rá helyeslé
sét, fényes tanujelét adva annak, hogy a 
miként érez a sziv, akként érez a nemzet
test minden tagja. Impozáus nyilatkozata 
ez a magyar köz leleménynek, melynek 
horderejét csak a/uk nem képesek kellő
leg megítélni, akik a nemzettest minden 
egyes tagjának határtalan lelkesedését ille
tőleg megbotránkozását kellő tigyelemre 
nem méltat ják.

Jöjjenek a kiesiuylők és lássák ama 
elragadó lelkesedéit, melylyel a magyar nép 
Törökország integritását, ha kell még fegy
veres erővel is feutartaui követeli; jöjjenek 
és legyenek tanúi a nép ezrei által hang
súlyozott ama egetverő nyilatkozatnak, 
mely az emberiség, a közérzület nevében 
sürgeti, követeli, hogy az oroszok által 
elkövetett kegyetlenségeknek mielőbb s ha 
kell fegyverrel is vége vettessék. Jöjjenek 
és lássák, hallják mindezeket azok. kik
hez e nyilatkozat szól, s a kik még elég 
merészek azt ignorálni.

Nem az érdek vezérelte a nemzetet : 
nem az érdek volt szülőanyja e nyilatko
zatnak, hanem a huiuanismus iránt fogé
kony kebel és benső ösztön. A részrebaj- 
latlan ember, a nemeseu gondolkozó fő, 
az emberies érzelmek s bánásmód iránt 
hevülő kebel hallatja szavát és tiltakozik 
a 19-ik század e barbár vérengzései s 
gyilkolásai ellen: nem a világ által érde
kelt félnek kürtőit magyar nemzet, hanem 
az embertelen tetteken méltán megbotrán- 
kozó közérzület szólal fel, óhajtva, köve
telve, hogy az ártatlan nép le ne mészá- 
roltassék.

Nem a rokonszeuv kifolyása volt 
egyedül a magyar közvélemény ama nyi
latkozata sem, melylyel Törökország jog
talan megtám dúsa s azon rabló háború 
ellen tiltakozott, mely alapjában Törökor
szág megsemmitését célozza, hanem kifo
lyása volt ez azon jog- és igazságszeretet
nek , mely mindnyájunk keblében kell 
hogy támadjon a jogtalan megtámadott ér
dekében akár török, akár orosz legyen az 
és igy mi nyíltan adhatunk kifejezést eb
beli meggyőződésünkneK, nem törődve az
zal, mikép Ítél fölöttünk a vén Európa és 
tiltakozunk az ily eljárás ellen, — bár 
szavunk fájdalom elhangzik a pusztábau, 
tiltakozunk, hogy tudtára adjuk egész 
Európának, a világ s mindazoknak, kik 
a monarchia sorsát intézik, hogy a magyar 
nemzetben él még a jog- és igazságszere
tet s hogy magyar nemzet nem tekintve 
eélt, egyedül a jog és igazság nevében 
tiltakozik a közvélemény által méltán rab
lónak bélyegzett hadjárat ellen.

A nemzet nagy része már nyilatkozott, 
nyilatkozni jött össze augusztus 29-én Mo
hács város és vidékének derék polgársága 
is, de fájdalom a népgyülés nem felelt 
meg a hozzá méltán kötött reményeknek. 
Már a népgyülés rendezése avatatlan ke

zekben látszott lenni a mennyibeu egy
részt a népgyülésuek augusztus hu 29-én 
d. e. 11 órakor leendő megtartása csak 
három nappal elő >b tulittaioít a kő/. ín
séggel igen szerény és mij.luemoiVas i.it- 
lan betűkkel nyomtat '9 felhíváson, mis
részt pedig a rendezőség mit sem követett 
el, hogy legalább a gyűlés napjáu vajmi 
csekély lelkesedést mutassou is a fontos 
ügy iráut, úgy annyira, hogy s/t ll-kor 
még nvorna seni látszott a lee idő népgytt- 
lésnek. Tizenegy ir.a után jóval a néhány 
száz polgárból alakult uépgyülis megnyit, at 
ván Balog) Károly úr a mihiesi választó 
kerület tiszteit képriselője s a népgyülés 
megválasztott elnöke terjedelmes j -les be
szédében előidta mindazon indokok**, me
lyek egyrészt a mohácsi vészt, mairész 
pedig a két testvér nemzet kibékülését 
idézték elő. Beszédét a jelenvoltak több
ször, de különösen akkor, amid 5a a törő t 
uemzetn -k szabadság harcunk hőset és 
számüzüttjei iránt tanúsított nemeslelküse- 
gét tolmácsolta — éljennel szakította v
meg. . .

A beszéd végeztével kél indítvány 
terjesztetett a közgyűlés elé, mely váltó 
zatlau el is fogadtatott. Az egyike a lórö.v 
sebesültek javára összegyűjtőm! 5 _k.iuy.ir 
adományokra vonatkozott, a másik a uep 
gyűlés azon határozatát íejezi ki, meij uel 
fogva a kormány tisztelettel felhivatik, a 
mohácsi választókerület országgyűlési kép 
viselője pedig felkéretik, miszen.) a tör ik 
ellen mozgósítandó csapatokra szükséges 
költséget ne szavazza meg.

A mohácsi népgyülés tehát oly hatá
rozatot hozott, mely n mcs ik nnieuinkeiit 
áll az egész országban, hanem Mohács 
város és vidéke polgárságának véleményét 
óhaját sem tolmácsolja egészen, mert míg a 
határozat első része szószoros értelemben 
nem is népgyülés tárgya, mivel népszerű és 
tevékeny emberekből álló rauiissio ez ügy
ben többet tehet száz népgytilésnél, addig 
a második határozat, mely úgy látszik a 
népgyülés hatáskörébe akart vá jui, 
semmit sem jelent. Mi csak az' csodáljuk, 
hogy a mohácsi választó kerület igen 
tisztelt képviselő c megfelejtkeze't arról, 
miszerint a magyar kormány ajálliatj i 
ugyan a csapatok mozgósításán szükséges 
költség megszavazását, de azt meg nem 
szavazhatja s ezért innen veszély nem fe
nyegetvén a határozat e része is felesleges, 
a' tiszt, képviselő urat pedig nem szüksé
ges erre felkérni, mert ő ki ezt indítvá
nyozta, bizonyára minden felszólítás nélkül 
is ellene szavazott volua az ily költségnek.

Mit határozott tehát a mohácsi nép 
gyűlés? Sajnos — semmit, s ez nem fog 
díszére válni. Ha a tisztelt képviselő úr, 
megengedi, hogy a pécsi uépgylilésen el
fogadott határozatok pótiuditványkép elő
terjesztessenek, úgy a mohácsi népgyülés, 
mely azt bizonyára elfogadja nem isolálja 
magát az egész nemzettől.

Pedig mily g-önyörü alkalom lett 
volua ép a moliáesi vés/, évforduló napján 
oly pontokat fogadtatni el a népgyüléssel, 
melyet a pécsi népgyülés s az egész or
szág elfogadott.

Mily szép alkalom lett volna tilta
kozni a vérlázitó kegyetlenségek és irtóz- 
tató gyilkosságok ellen, melyek egy test
vérnemzet kiirtását célozzák, és követelni, 
hogy az orosz hatalom terjedésének és 
hódításának gát vettessék, hogy a török 
birodalom területi épsége és függetlensége 
senki által megne esonkitassék, és hogy 
a magyar nemzet ereje semmi szia és 
ürügy alatt, a török birodalom teuubaió- 
sága alá tartozó országok megszállására 
vagy fegyveres elfoglalására fel ne hasz 
náltassék, kivéve, ha ez a magas porta 
előleges szabad beleegyezésével történik; 
de nem, a mohácsi népgyülés ezen még 
most erkölcsi támogatást is megtagadta 
a török nemzettől, azon nemzettől, akinek 
győzelmét mi magyarok végnélkül óhajt
juk, mert ösztönünk súgja, a hidegen szá 
mitó ész tudatja velünk, hogy a török 
nemzet bukása a mi bukásunk halálkir- 
nöke, és győzelme a mi győzelmünk.

Nagy ünnep — örökemlékü nap lett 
volua ez ránk nézve, uegyedfél század 
után, emelni dicső emléket a kibékülés és 
testvériesülés, megható llunepéuek itt e 
helyen, hol a félreismerés sötét korszaká
ban két rokon nemzet vívott véres harcot 
egymással. Megható ünnep lett volna ne
gyedfél század után itt az elesett ősök 
holtteteme felett nyújtani egymásnak ba
ráti békejobbot s taián ép azon pillanat
ban, melyben negyedfél század előtt 300 
ágyutorok dörögte az iszonytató halált 
nemzetünk színe virágára, 3—4000 torok 
éltette volua a török nemzetet s tudtára 
adta volna az elfogadott pontok által az 
egész világnak, tudtára mindazoknak, kik a 
monarchia sorsát intézik s kik a nemzet 
bizalmával dicsekszenek, hogy a magyar 
nemzetben él még a jog- és igazságszeretet 
s hogy a magyar nemzet kebléből a rab
ló politika eszméje, a koronás fők érdekei 
a nemes érzelmet még nem irtották ki.

Igen, tiltakozni kellett volna nekünk 
is olykép — mint tiltakozott az egész or
szág s tudtára kellett volna adnunk a 
török nemzetnek, tudtára egész Európának, 
miután az uagyrészben a török nemzet 
ellen foglal el állást, mert volt elég bá
torsága elég hősiessége e népnek dicsőséget 
és babérokat aratni el Európa ősz fejéről 
s mert volt elég szabadságszeretete és 
eszélyessége e népnek Európa káros be
avatkozását meggátolni; de tudtára kellett 
volna adnunk mindazoknak is kik a mo
narchia sorsát intézik s kik a nemzet bi
zalmával dicsekszenek, hogy a magyar 
nemzet nem lehet, nem fog jövőjének sír
ásója lenni s állami léteiének tudatában 
nem fogja gyáván minden védelem nélkül, 
feladni az ősei által vérrel szerzett hazát,

melyre 1000 év ütötte a törvényesség és 
jogosság bélyegét. A m igyar nemzet élni 
fog és mindenek felett magyar kiváu teaai 
s ezért küzdeni fog léteiéért mig ereiben 
egy csepp vér buz.dul, s ezért uein tűrheti 
nein szabad eltűrnie, hogy Törökország 
hatalmi állása bármi módon gyeugittessék.

Értsék meg mindezt azok, a kiknek 
szól _  és méltányolják a uiigyar nemzet 
óhaját. Polgár József. ,

Mohács, 1877. aug. 29-én.
Mi, a mohácsi 1526 ik évi aug. 29 iki 

csata évfordulóján összehívott moliáesi já 
rási polgárok népgyülést tarttottak. Elnö
kén :k egyhangúlag Balogh Károly ország
gyűlési képviselőnk Ion megválasztva, ki 
a gyűlést megnyitván, a történet és az 
igazság érveiben gazdag, szokott higgadt
ságával, de mily érzess I a szónoki gya
korlottsággal elmondott szép beszédével 
átalános lelkesedést keltett a török nemzet 
iránt.

E bcs’.ód után német nyelven Miilicb 
l’éter úr tartott beszédet.

A választmányok Mdlich l’éter itgy- 
véd cs jegyző úr, Luizer Viotor gyógy
szerész és járási bizottsági elnök úr buzgó 
fir.idozásuk folytán megalakultak, a nép- 
gyülés jkve a hozott határozatokkal kér
vény kisé,etében, a m. k. ministerelnök 
úrnak azonnal felterjesztetett.

A gyűjtés eredményéről az érte ütést 
a járási gyűjtő bizottmány fogja idősza
kunkén' a „Pécsi Figyelődnek beküldeni.

Trempaclier Antal.
iliilo g li K á ro ly  e l n ö k i  b e sz éd e  a  

m o h á c s i  n é p g y ü lé s e u .
Kedves polgártársaim!
Köszönöm szives bizalmukat, mellyel 

engem c mai népgyülés elünkévé megvá- 
1 is/.tottak. Jegyzőül ajánlom Millicli Péter 
ügyvéd urat s a gyűlést megnyitom.

Szomorú emlékű gyásznapot válasz
tottunk arra, hogy most ínséget s nyomort 
szenvedő török szomszédaink, barátaink és 
rokonaink iránt tevékeny részvét gerjesz
tessék kebleinkben.

1526-ik évben, augustus 29-én, szin
tén szerdán és épen ily derült napon volt, 
miként ma derült nap vau, midőn épen 
itt, a mohácsi rónákon, Sulejman török 
hada legyőzte a magyarok hadait, s 22,1HX) 
magyar hulla borította a esatasikot — a 
szerencsétlen királyjuk amot t  a Cselye 
iszapjában!

Es ma, 1877-ik évi aug. 29-éu e vész- 
uap 351-ik évfordulóján én még is, — el
tekintve attól, hogy a török nemzet 15-ik 
lti-ik és 17-ik századainak fejedelmei hó
dítók voltak, fegyverük hatalma előtt ret
tegtek a nyűgöt nemzetei, — átgondolt 
hazafisággal merem önöket kedves pol
gártársaim Sulejman Magyarország elleni 
1526-ik évi hadjáratának indító okaira 
emlékeztetni s önöknek mindkét nemzet 
történetének szüvutuekét tartva kezemben 
elmondom; — hogy midőn 1520-ik év 
nov. havában, Sulejman egy fényes kül
döttség élén Behrom követe által Budán, 
II. Lajos magyar királynak be jelenté atyjá
nak Sélimnek halálát, saját trónra lépését 
és készségét, hogy híven fogja megőrizni a 
magyarokkal kötött fegyvernyugvást, a ki
rály 8 hónapig tartóztatta le Sulejman kö
vetét s később 1521. évi júliusban kísé
rőivel együtt megölette s hulláikat a tatai 
tóba szóratta! — Főkép ezen a népjogou 
ejtett sérelemnek, a gyenge király kormá
nyán.k, a pártviszályban megromlott ma
gyar államtest védképtelenségének volt kö
vetkezménye a mohácsi gyásznap — és 
épen e napon merem kérni önöket: — fe
lejtsék az egykori ellenség boszuálló had
járatát, felejtsék a török nemzet mohácsi 
győzelmét, — de ne felejtsék, hogy ugyan 
ezen csatatér vidékén már 1686-ban a 
törökön nyert győzelmünkkel, leszámoltunk 
a törökkel.

Különben a török nemzet már rég fel
hagyott hóditó törekvéseivel és a uemze 
tek jogérzete és tiszteletében szentesítést 
nyert határainak és történelmi jogainak 
védelmére szorítkozott, — a magyar nem
zetben is már régóta nem csak megszűnt 
a régi gyűlölet a török iránt, hanem tápot 
nyert mindkettőnek kebelében, a két nem
zet politikai végzete közösségének érzeté
ből fakadó ott egymás iránti rokon- 
szenv, tápot nyert a közös ellenszenv egy 
közös ellenség iránt, kinek engesztelbetleu, 
telhetetlen és hiú hódítási vágyakozása, 
mely nem az emberi lélek nemességére, 
nem az emberi szabadság jótékony ápo
lására, hanem primitív népfajáuak erősza
kos tömörítésével a szolgaságra alapítva 
uralmát, elnyeléssel fenyegeti ma a tö
rököt, holnap minket.

De én a török és a magyar nemzet 
közötti kiengesztelödés alapját nem a tör
ténelmi végzetek megtorlási esélyeiben ke
resem, — hanem feltárom önök előtt a 
népek erkölcsi életének mózes-tábláit, 
melynek parancsait nem uralkodók és tör
vényhozó alkották, hanem Isten oltotta 
lelkűnkbe. Az egyik táblán van a magyar 
nemzet hálakötelezettsége a török iránt, — 
a másikon megírva van a magyar nép 
lovagiassága.

A magyar nép és nemzet történelmi 
lég igazolt legszebb jellemvonásai közzé 
tartozik, hogy a hadi szolgálatában érde
meket szerzett ősöknek tett jóért, minden 
körülmény között az unokák is hálásak, 
az élet és az emberi mérkőző erak hatalmi 
küzdelmeinek megbirálásdnál pedig min
denkor lovagias szokott és tud lenni és a 
gyengébbet veszi oltalmába.

Midőn az 1848/9 évi szabadságbarcz 
bán, — ugyanazon akkori ellenség ellené
ben, mely most fellázította a török alatt
valókat törvényes felségük ellen s roppant

haderővel támadta meg Törökországot, — 
a magyar nemzet elvérzett: sok ezer ha
zátlan és földönfutóvá lett magyar hazafi 
talált törükhonban vendégszerető menedé
ket, emberbaráti fogadtatást, — miként 
találtak régebbeu is és mindenkor ugyanott 
spanyol, olasz, francia, lengyel politikai 
menekültek, vallásukért üldözöttek és ta
lálni fognak ott mindenkor, mig a török 
birodalom feuállani fog. — S itt zárjel 
alatt íu indám: „Jaj azon non kedvezően 
osztályozott politikai menekülteknek, kik 
Oroszországban keresnek oltalmit!

S midőn az akkori Ausztria, Abdái 
Medzsid akkori áldott euiléicii török csá
szártól a magyar menekültek kiadatását 
követelte; a szép és nagylelkű fejedelem 
azt adta válaszul: hogy a magyar mene
külteket, lu  5'>,(Ml) alattvalóján ik életibe 
kerülne is, kiadni nem fogja.

Nem hiszem kedves polgártársak! 
hogy van magyar ember, vau Szent István 
koronájának hazafias alattvalója, kinek 
szivében c magas fejedelmi —• és a török 
nemzet nemes jeliemére mutató elhatározás 
emléke, a hála érzelmét tevékeny láugra 
ne lobbantsa és tevékeny rokonsz nvet ie 
ébresszen!

És a magyar uemzet hál (.kötelezett
ségének most van itt h 'váltási id-j *. Most 
már nem tüntetni, haueui — mit a tör
vény sem tilt — tenni kell: s-gitui tettel 
szenvedő s az egész világtól elhagyott 
t ö r ök  e m b e r t á r s a i n k  ínségén s nyo
marám

Most elmondom mig. mi vau a ma
gyar nemzet erkölcsi él-te tábláján ik nú- 
sikárá írva.

Oroszország a 14 ik század óta vágya
kozik Konstantinápoly és a Dardanellák 
birtoka után, hogy észak és kelet urává 
lehessen.

A legközelebbi évtizedekben folyvást 
lmjtogatta a török birodalom szláv alatt
valóit törvényes felségük ellen.

A múlt évi pusztító török szerb a 
montenegrói, a hercegovinak a bosnyák 
forradalmak az ő művei voltak.

Ez évben pedig — látva hogy a fel
lázított török tartományok forradalmával 
célt nem ér, —- látva, Uogy a török csá
szár a legszabadelvübb alkotmányt adta 
meg birodalma népeinek — s félve, hogy 
izgatásai teljesen talajt veszthetnek a tö
rök birodalom szláv tartományaiban i s ; 
irtó háborút indított a török nemzet eilcu. 
— Keletről, északról roppant hadseregével 
támadta meg azt, -  azon ürügy alatt, 
hogy szabaddá teszi a bolgár népet, meg
menti vallását, nyelvét, nemzetiségét és 
boszút áll a törökön azért, mivel telség- 
sértő és forradalmi térre lépett bolgár alatt
valóit az ostromállapot hadi törvényeinek 
szigorával megbuutette.

Talán nincs jogunk, nem vagyunk 
hivatva annak bírálatára, van-e egyik bi
rodalom uralkodójának joga egy másik 
birodalom belügyeibe avatkozni akkor, 
midőn azon egyik birodalom érdekei a 
másik által nem sértettek. De a történe
lem és az élet valósága tanúsítja, hogy 
maga a muszka absolutismus óriási biro
dalmának népein vas vesző vei uralkodik, 
Észak Szibéria dermesztőn fagyával, kati- 
csukájával fojtva el a lelkiismeret, a val
lás- a nyelv- a szólás a sajtó- a társu
lás s/.abadságá', hogy mig a muszka ab
solutismus háborút indít a török ellen, mert 
felláz idt s felségsértő alatvalúit megbün
tette. ő maga az alattvalók fellázadásának 
büntetését — miként a lengyeleknél ezek 
szabadsága, nyelve és nemzetisége uieg 
semmisítésével, kath. vallásuk üldözésével 
hajtotta végre, miként az Abchazok ellen, 
éppen a mi napjainkban, a családok ár 
tatlau tagjainak, az egész nemzetnek ki 
irtásával, vagyonuk elpusztításával fenye
get s miként szokta foganatosítani is fogja.

E  mostani háborúnak orosz részröh 
kezdeményezése tehát nem bir sem az ész
jog, sem a nemzetközi népjog sem a tör
ténelmi jog szentesítésével, hanem merőben 
ellenkezik az emberiség és közművelődés 
és leginkább a török birodalom keresz
tény népeinek érdekeivel.

A háború folyamu pedig ; kebellázitó 
mészárlásoknak, az élesre kifent kegyet
lenség borzadályainak leirhatlau. le nem 
vázolható rémképe, mely a töröknemzet 
kiirtására vau irányozva.

Es miután a töröknemzet szláv alatt
valói, ellene fegyvert fogtak, ellenségével 
szövetkeztek, miután magának a török
nemzetnek nem csak szövetségesei nincse
nek, hanem a közbenjárt hatalmak ta
nácsadásai szabad önelhatározását tevé
kenységét bénítják s elhagyatva az egész 
világtól, anyagi eszközök hiányában mégis 
óriási erőfeszítéssel, bámulatra ragadó hő
siességgel küzdi a roppant és aránytalan 
orosz hatalmi túlsúly ellenében az ellent
állás és önvédelem harcát.

Reámutatok erkölcsi életünk másik 
táblájára a magyar nemzet — miként mon
dám — történelmi jelentőségre emelkedett 
lovagiasságára, mely eltekintve minden más 
októl — mindenkor a szenvedő jogért 
küzdőkkel rokonszenvez, a hatalmasabb 
ellen;

Én a magyar nép és nemzet ezen 
lovagiasságára, a nemzetnek a török iránti 
köteles hálájára hivatkozva: felhívom a mo
hácsi kerület népét: — adakozzék azon 
töröknemzetbéliek felsegitésére, kik száz
ezerként lettek, az orosz invázió üldözései 
és pusztítása folytán, földön futó koldu
sokká, kik ma Ínséget és nyomort szen
vednek, kiknek sorsán a minden oldalról 
megtámadott török kormány nem segíthet.

Mi l l i ókra  megy asou segély, mely; 
ben a török a Kákóczy korabeli, az 1849 ikt 
m a g y a r  menekülteket részesítette.

Adjuk vissza most, midőn nemzett



lét:!ii;k életlulál h íreit vívja, az ember 
fairáti nemes lélekkel adott kölcsönt.

Ét ha már az én szavaim ujm h i 
tottak kedves polgártársaim! önök könyö
rülő tevékenységére, felolvasom Szulejmin 
seik egeik kiváló török tőméltóságnak egy 
szegedi barátjához e napokban irt levelét: 

A török menekítitek nyomoráról a 
konstantinápolyi vendégek itt időzéséből 
nálunk is (ismert Szulejmin seik megindító 
sorokat irt egy szegedi barátjához. Annyi 
a menekülő, hogy ellátásuk kétségbeesés
sel fenyegeti a segélyző bizottságot. 
Esengve kéri az ősz seik magyar testvé
reit. hogy járuljanak hozzá a szegény iu- 
ségesek fölsegéléséhez. Levele végén kö
vetkezőket mondja: „Két szemlink kö íyé- 
vel fogunk az egész török nemzet nevé
ben köszönetét mondani a mi könyörületes 
magyar testvéreink által nyújtott segélyért, 
Török testvéreitek, a bölcsőben fekvő kis 
gyerekek is imádkozni fognak a magyar 
testvérekért; s én a menekülőkkel együtt 
fogok hálaimát mondani a dsámiban, hogy 
adjon az ég ura jobb sorsot a mi derék 
magyar testvéreinknek.“

Indítványozom tehát:
Kinek pénze van. adjon tehetsége sze

rént pénzt, kinek pénze nincsen, mi
után az isteni gondviselés a magyarnak 
középszerűnél jobb termést adott, adjon 
búzát, rozsot, árpát, zabot, babot, lencsét 
és egyéb könnyen szállítható s táplálékot 
nyújtó terményt.

Yálaszszunk a községek java embe
reiből kijeleltek közül gyűjtőket, kik köz
ségeikben házról házra járva szedni fog
ják az adományokat s beszállítói t. évi 
septe-mber l.ö-éu a járási gyűjtő bizottság
nak Mohácsra. Válasszuk meg a járási 
gyűjtő bizottságot, mely a községekből 
beszállított adományokat felszállitandja 
Budapestre a központi gyűjtő bizottság
nak, Sztupa György országgyűlési képvi
selő úr és megbízott kezeire.

Községenként ajánlatba hozatnak a 
gyűjtő bizottság tagjai.)

Indítványozom továbbá:
„A m. k. ministerium megkéretik, a 

mohácsi kerület országgyűlési képviselő
jének ügyeimébe ajánltatik, hogy alkot
mányos utón mindenféle olyan hadsereg- 
mozgositás háború költségei megszava
zása ellen működjék, mely szövetségben 
az orosz hatalommal, a török birodalom 
épségét veszélyeztetheti."

i A kérvény szövege felolvastatik.) 
Ezután felhívom a megválasztott gyűjtő 

bizottság tagjait hogy ma délutáni 3 
órakor a városházán a szükséges aláirá- 
sok eszközlése végett megjelenni szíves
kedjenek.

Ezzel Isten áldását kérve kedves pol
gártársaimra, a mai népgyülést téloszlatom!

Anyagi helyzetünk !
Túlestünk az aratáson, túl a nyom

tatásún. sőt igen sok megszorult ember 
túlesett már a búza árán is s most csüg
gedt reményűvel tekint a bús jövőbe, mert 
bizony kiuos napok következnek, kukorica, 
krumpli, bab a legsitáuyabb termést Ígé
rik, s mi várakozik a népre? adosság- 
csiuálás.

Fájdalmasan kell tapasztalnunk, hogy 
tolytouos és következetes elszegényedés 
súlya nyomja nemzetünket, melynek oka 
egyrészt az idő mostohaságábau rejlik, 
másrészt pedig, hogy önmagunkon helyes 
utón segíteni nem akarunk, keletről hozott 
közönyös tespedési természetünket le nem 
vetkőzzük, hanem ha néha-néha feljajdu- 
lunk, látva a pusztulást, álokokkal, csaló 
érvekkel, soha nem teljesülő ábrándokkal 
megvigasztaljuk magunkat s uszunk tovább, 
nem a boldogság révpartja felé, de a ve
szélyes, elnyeléssel fenyegető örvényhez.

Itt az idő és sürgősen ösztönöz mun
kára, gondolkozásra int és dologra szólít 
a sok keserű tapasztalás. Egyes ember sa
ját erejéből ki nem tud menekülni a hínár
ból, legyen bármily nagy és erős, okvet- 
leu segélyre van utalva.

A hitel még mindig meg vau inogva, 
s tekintve a mostani háborús időszakot, 
bizton hihetjük, hogy ennek nem javulása, 
de rosszabbá s még nehezebbé fajulása 
lehet kilátásunk. A nagy pénzbirtokosok 
visszahúzódnak, a kisebbek rút piócaként 
szívják ki a nép zsírját, melyet az alko
tott uzsoratörvény meggátolni nem bír, — 
melyre azonban szükség van azért, hogy 
az ország ne szentesítse törvényes ítéletek 
által a borzadalmas embertelen uzsorásko
dást.

Az idei termés nem emelheti anyagi 
helyzetünket, mert habár hazánk egyes 
vidékein az őszi termés kitűnő vagy jó, 
de a tavaszi a közepesen jóval alul áll. 
.S azon helyek pedig, melyek gyümölcs és 
szőllőterméssel látják el szükségleteiket, 
részint a viz, részint a fagy által a leg
érzékenyebben lettek sújtva. 8 e téren bő 
osztályrész jutott ki Baranyamegyének, 
úgy hogy ennek híres gazdagsága ez év
ben igen alászállott.

Ép ez a szomorú állapot indított en
gem arra, hogy e lap terén felhív
jam a t. olvasó közönség munkás figyel
mét a társulás áldásos és üdvös voltára, 
auuál is inkább, mert Baranyamegye igen 
alkalmas a társulás foganatosítására, má
sodszor ismerve e megyének életképes és 
szorgalmas muukásnépét, bizonyára nagy- 
ban elősegítené anyagi helyze é t , mely 
most sok tekintetben meg van inogva.

Anyagi helyzetünket az által javíthat
juk leginkább, ha megszabadulva a nehéz 
kamatú tartozásoktól, alkalmat nyerünk 
olcsó kamatú kölcsönre s biztosítva vagyunk, 
hogy a kamat pontos fizetése s részleges 
törlesztés által bajunkból kimeuekedhetüuk 

nem vagyunk kitéve a lelketlen megtá

madásnak, beperlésnek s véres verejtékkel 
keresett keresményünk elpocsékolásának. 
— S ez, ha komolyan gondolkodunk, vég
telen nagy nyereség.

S ezt nyújtanák „a segélyegyletek'* 
alakítása. Ez volna a forrás, mely éltető 
italt adna az eltikkadt vándornak.

A takarékpénztárak felett állanak n agy 
előnyben a segélyegyletek, még pedig 
azon egyszerű okból, mivel a takarékpénz
tárak részvényeken alapulva, uémi tekin
tetben arra dolgoznak, hogy osztalék is 
jusson, a sagélyegyletek pedig egyedüli 
célul a segélyt tekintik s gazdagodás vá
gya kebelükből ki van zárva.

Oly segély egyletek, melyek heti 10 
kros betéttel vannak szervezve, köunyüvé 
teszik a hozzáférheté.st tőkés szaporításra 
igen kedvező alkalmit nyújtanak. Ezt tuir 
nem csak a theoria, de a gyakorlat is bi
zonyltja. ha megnézzük azon helységeket, 
vagy vidékeket, hol már ilyenek léteznek.

•S most vessünk egy tekintetet Bara
nya földrajzára, azonnal szemünkbe tűnik 
az alkalmas talaj, mely „segélyegyletek ‘ 
alakítására biztat. A közel épült faluk bír
nak a megye különböző pontjain nagy 
községekkel, városokkal, melyek a társu
lás központját képezhetik s azt felvirágoz
tathatják. Ilyenek például: Sikós, Xéraet- 
Bóly, Baán, Vaiszló, Sellye, ISz.-Lőriuc, 
Mohács, Dárda, Sárok, Mágocs. Péesvárad 
s. a. t.

Ha most ezek a városok kezükbe ven
nék a nemes ügyet s munkásságuk cél
pontjául tűznék ki az anyagi helyzet ja 
vítását s felhívást bocsátanának környékük 
lelkes honfiaihoz, én ismerve némileg az 
ottani viszonyokat, azt hiszem, sikeres 
visszhangot keltene.

Azok, kik társadalmi állásuk és hi
vataluknál lógva hivatva vanuak ar ra , 
hogy a közügyek élén álljanak, a közbol
dogság megteremtésében vezérférfiak legye
nek, okvetlenül szívesen fogadnák az esz
mét s nem hiszem, hogy érzéketlenül 
hagyná őket a felhívás.

Hogy mi magyarok fogékonyak va
gyunk a jóra, nem megyek argumentum
ért a messzemultba, csak a közelből, a je
lenből meritek érvet. Hogy fellelkesültünk 
a törökért, hogy gyülésezünk értök, hátha 
még anyagi helyzetünk jól állana, mit 
tennénk, pedig hát azok is azt várták egy
részt. Magunkért is lelkesüljünk, tartsunk 
gyűléseket a magunk érdekében is, necsak 
a politika legyen életeleraiink, ne csak az 
legyen képes bennünket keleti kényelmünk
ből felkölteui, de életérdeküuk, boldogulá
sunk is legyen munkásságunk körébe be
osztva.

Ha Baranyamegye 8—10 pontján 
segélyegyletek alakulnának, azt hiszem, 
uagy lépésekkel haladna előre első sorban 
az anyagi téren, másodsorban a szellemi 
téren, mert azt tagadni nem lehet, hogy 
szegény embernek szegény a szerencséje 
is „s e miatt sok szép tehetség veszett 
már el."

Anyagi helyzetünk munkára szólít, 
mert már a veszély a kapu előtt áll s mint 
mentő angyal lebeg nemzetünk felett a tár
sulás eszméje s annak egyik gyermeke „a 
segély-egylet." Fogadjuk körünkbe s ne
veljük fel. Vasadi Balogh Lajos.

Különfélék.
— Hohiaji, az az e hu U-én lesz Szent- 

Lőriucen a baranyamegyei gazd. egyesü
let által rendezendő lóverseny megtartva. 
Felhívjuk a közfigyelmet reá. Ez alkalommal 
egy újabb nemű ekével |is kísérletet tesznek.

— Örvendünk, hogy lesz szerencsénk. 
Márty miuisteri tanácsos úr a péuzügymi- 
nistcriumtól kiküldetett, hogy az adófelü- 
gyelőségeket látogassa meg. Mint halljuk 
az igen tisztelt úrhoz az itteni adófelttgye- 
lőségnek is lesz szerencséje. Arra kérjük 
az adófelügyelő urat. hogy Márfy úr előtt 
— ha netán kérdezné Pécs város polgá
rainak helyzetét — csak legyen őszinte; 
mondja el az itteni helyzetet és állapotot 
úgy. a mint épen van.

— A ki részánta~ mayát. Tegnapelőtt 
reggel egy tragikomikus jelenet folyt a 
balikányi „tónak" csúfolt bűzös pocsolyánál. 
Egy málomi földműves ember nagy búsan 
ment fel alá a viz partján mig egyszerre 
csak neki gyűrkőzött s nagy locscsal be
levetette magát a „hullámokba." Nagy 
vala azonban bámulása, hogy bármint eről
ködött is — a halálos „örvény" nem akarja 
elnyelni, s a mint ezen csodálkozik vala, 
ott terem mellette az ottani koresmáros 
egy csolnakkal, nyakon csípi emberünket 
s minden szabadkozása ellenére is berántja 
a csoluakba. De alig hogy neki evezett 
a partnak kiugrik csoluakábol a málomi 
atyafi s uagy dühösen bukdáesolgatott a 
moesáros habokban — „hogy belefuljon, 
belehaljon, beleveszszen" — kiáltozott a 
part felé. Ott éviekéit a moesáros vízben, 
melybe semmikép sem tudott alámerülni. 
A temetői csőszük e közben odavetődve, 
megszánták őt, kihúzták a sárhulláraokból 
s felkisérték a kapitánysághoz, hol ön
gyilkossági szándékának okáról megkér- 
deztetvéu azt feleié, hogy ő „észánta* magát 
a halálra, mert a „zsidónak" tartozik egy 
mérő gabonával s nem tudja neki meg
adni, a „minek miatta a zsidó nagyon el
keseríti az életjit." Emberünket, hogy meg
száradt rajta a ruha szabadon ereszték a 
kapitányságnál. Harmadszor már nem ment 
neki a vadregényes Balikány vályogszinü 
„hullámainak." Ugyan e pocsolyában ke
resett halált múlt szombaton egy helybeli, 
eladósodott iruokocska is. Ettől nem csudál- 
juk, hogy a Balikány ba akarta magát „ölni" 
mert kevés eszét a mije van megitta az 
nap s igy eset meg rajta az eset.

— Fölhívás. Hazánkból évenkint nagy

szirmúul vándorolnak tapasztalatot (is munkát ke
resve különösen iparosok nyugotru, hol részint 
munkahiány. részint betegségek következtében 
gyakran a legnagyobb nyomorba anlyednek. Ín
ségben szenvedő és szegénysorsu átutazó houtitár- 
saink segélyezésére valamint a küllőid több fő
városaiban — Münchenben is az ottani magyar
ság körében egyesület alakult, mely mir több 
éven at gyakorolja az irgalmassag és honfiúi kö
telem e cselekedetét. Minthogy azonban az egye
sület nincs mindig azon helyzetben, hogy a szám
talan segélykéréseknek eleget tehessen, ez okból 
gyakran nagy szükséget is — a legjobb akarat 
mellett segély nélkül kell hagynia: elhatározta, 
miszerint fölhiván a ügyeimet külföldön sinlödó 
szegény honfitársainkra, az otthoniak nemeskeblü- 
ségéhez fordul, hogy kegyes adományaikkal 
azok nyomorának enyhítésére közreműködjenek. 
Fölkérem tehát azon nomesszivueket, kik segély
adom inyukkal az egyesület alaptőkéjéhez járműi 
kivannak, azt nékem szíveskedjenek beküldeni, 
mely is az egyesület részéről a szenvedj honi- 
tirsak nevében hálás köszönettel vétetni és hír
lapikig nyugtáztatni lóg. A „müncheni magyar- 
egyesület" in jgbiztsab d. It.ilor Tivadar s. k. 
müncheni műegyetemi hillg.it>. — PéiseU S:i- 
tovsky-tér, 1 sz. a.

A megyei lótenyésztés emelésére 
adakoztak: Albrecht fóherczeg ö fensége bellyci 
uradalma l ó darab aranyat. Ham .1 izsef kauonok 
ur Pécsről 10 frt és 2 drb arany. Csórni József 
igazgató ur Valpóról 10 frt. Daniszy Miklós ur 
Pellérdröl 25 frt. Elvers X mdnr ur Karancsr d 
35 frt. Fischer Kálmán ur Mohácsról 5  int arany 
(i.iocs Gyula ur Mohácsról .30 frt. Kammerer F. 
ur Kittar.d 1 drb arany. Nagy Ferenc/, képviselő 
ur Pécsről 10 frt. Nádosy Kálmm ur Sztlörincz- 
ról 10 drb arany. Otocska Géza ur Gyuláról 10 
frt. Perczel Miklós fóispiu ur Pécsről 15 drb arany. 
Preuss Adolf ur Pécsről 5 frt. Kosenbau n Hormin 
ur 5 frt. Schapringer Mór ur Pécsről 10 frt. Sis- 
kovits Tamás képviselő ur Gödréből 5') forint. 
Skerlecz Karoly báró ur Oroszlórol 10 frt. Szili* 
László ur Szt.-Mártonban 5 drb.arany. Mayer Já
nos ur Magyarbollyból 20 írttal. Ezen nemesszivii 
adományok teljesen fedezik a gazd. egyesület 
áltál ezen első kezdem-nyes kísérletre meghat 1- 
rozatt dijakat.

— Egyéves önkény lesek irodai szóig í- 
latban. A/, osztrák honvédelmi minisztérium 
és a közös hadügyminiszter a védtörvény 
143. íj ának oly értelmű módosításában 
állapodtak mag, hogy az egyéves önkéuy- 
tesek bizonyos mértékben csapitszámvovő- 
kttl, élelmezési hivatalnokokul és katonai 
építés számviteli tisztviselőkul is alkalmaz
tassanak. A felvételért a hadügyminiszter
hez kell folyamodni és a szolgálat bizo
nyos kijelölt helyőrségekben végzendő. Az 
ily szolgálatra bocsátott önkénytes előbb 
nyolc hét alatt a csapatnál katonai kiké- 
peztetésbeu részesül és csak azután oszta- 
tik be valamely számviteli irodába, hol 
idejének hátralevő részét tölti. A tartalé
kos csapatszámvevői képeztetésre az ön
kénytes, katonai szolgálata után nyolc 
hétre Bécsbe helyeztetik át. Ha a vizsgá
laton megbukik, rendes katonai szolgálatba 
lé]i vissza.

— I. Fás szigort a koldulás ellen. Ismét 
egy szivrenditő jelenet folyt le jitl. 26-án 
a szepességi Sz. Anna helységben, hol 
búcsú volt és úgy látszik a hatóság ép 
oly tudatlan, műveletlen, csak önérdeket 
hajhászó, kötelességeit fel sem ismerő, an
nál kevésbé teljesítő emberek által képvi
seltetik, mint nagyobb részt másutt is ta
pasztaljuk, mert ezen búcsún megjelent 
számtalan béna koldusokkal Űzött bűnös 
nyerészkedésnek szabad tért hagyott. — 
Egy vak leányka általános részvétet kel
tett. — Egy liatal asszony néhány vigasz
taló szó kíséretében alamizsnát adott, alig 
hallotta azonban a gyermek a nő hangját, 
midőn „Anyám, anyám"! “ — kiáltással 
eszméletlenül üsszerogyott. — A nő a vak 
leányban felismerte saját gyermekét, 
kit néhány év előtt koldusok elraboltak s 
szemeit kiszúrták, hogy jövedelmi forrásul 
felhasználják. — A leányka vezetői elfo
gattak, de előre látható, hogy ezen előre 
összebeszélt bűnösök borzasztó tettüket nem 
fogják bevallani, hanem e helyett egy mesét 
adnak elő, minél fogva „bizonyítékok elég
telenségéből" felmentetnek. — Mi azt mond
juk : vas szigorral meg kell akadályozni a 
koldulást, és az ily borzasztó bűnökben büu- 
társ azon politikai hatóság, mely a koldu
lást elnézi.

— „A török sebesültek érdekében!“ 
Maros-Vásárhelyről a székely fővárosból 
„egy magyar zsidó" aláírással a következő 
sorokat vette: az „Egyetértés" Ha már 
eszünk és szivünk szerint a törököknek fegy
verrel — a mint óhajtanok — segíteni a dip- 
lomatiai fondorlatok folytán akadályozva 
vagyuuk; pénzzel és kenyerünk megosztásá 
vai, auuál inkább kötelességünk, mert ebbeu 
senki sem akadályozhat. Hogy az izraeliták
tól, kik Magyarországnak mindig hü polgá
rai voltak, s a magyarral mindig együttérez- 
tek, legkevesebb 10.000 forint adakozás 
a török sebesültek javára Magyarországon 
könnyű szerrel begyüljön, annak én egy 
igen egyszerű módját tudom, a mit köz
tudomásra hozui és minden izraelita egy
házközség ügyeimébe melegen ajánlani 
nem kések. — Szeptember 8-dikán és Il
dikén mi izraeliták újév ünnepét, szeptem
ber I5-éu „a hosszú napot" ünnepeljük. 
Századok óta szokásban van, ily nagy 
ünnepeink alkalmával, hogy a népből a 
lelkész 7-et magához felhív a frigyládához, 
e tisztességet szintén százados gyakorlat 
folytán az előkelőbb és tehetősebb izraeli
ták jótékony célra telajánlott pénzösszeg
gel biztosítják maguknak és ott a frigy
ládánál is a kitett táblára felirt célokra 
bizonyos összeget adakoznak. — Nem kell 
tehát egyéb, minthogy e táblára „A török 
sebesültek javára" jótékony cím irassék 
fel, s a három ünnep napon mindég válta
kozva felhívott hét-hét tehetős izraelita csak 
pár forint adakozással is oly tekintélyes 
összegre emeli az adakozást, mely a 10,000 
forintot is meghaladja. — Kérem a fővá
rosi és vidéki sajtót, hogy ezen önzetlen 
és hazaüasságból eredő indítványomat lap
jaikban közzé tenni s annak érdekében 
jóakarata bár, de igénytelen felszólalásom
nál hathatósabb felhívásaik és buzdításaik
kal még idejekorán közrehatni szívesked
jenek. — Dixi, et salvavi animam nieam.

— Török igazságszolgáltatás. Sgriá- 
bau Dsezzár pasának egykor azt jelentette
egy kém, hogy bizonyos keresztény ház
ban napoukint nagy veszekedést hall az
apa és tiú közt egy 11 j szoba miatt, me
lyet az apa nemrég :i ház fii Mi * épített 
magának, s melyet a rósz űú erővel el 
akar foglalni, apja ellenére, üiezzir maga 
elé hozatta a fiút. Ez inkább lulva. mint 
elevenen érkezett .1 pasi elé. „Micsoda 
hiten vagy?" — kérdezte tőle a nagy ur. 
— „Keresztény vagyok," — felelt resz
ketve a üu. — „Ni h 1 keresztény vagy, 
vess magadra keresztet." — A tíita! em 
bér engedelmeskedett, s Dsezzár igy szólt 
hozzá: Hová tetted az apa nevét? Föl! 
Hová tetted a fiúét? Le! Hogy mered hát 
nyomorult, követelni, hogy apái  lenn lak
jék, te pedig fin? Mist pusztulj szemem 
elől, s meg ne halljam többször, hogy vén 
apáddal roszul bánsz. M rí a gyermekek
nek tisztelniük kell szülőiket.

— Asphalt vízvezetéki esővekkel igen 
sikerült kísérleteket tettek B1 lapesten. Ezen 
csövek KapÜ Tódor budapesti magyar 
asphalt gyárában készültek, a 3, 4 és 8 
hüvelyk átmérőjű esővek 15 — 18 légnyo
másnak elleutállottak, m g a vascsövek 
csak 3—4 ellentállási erőve! bírnak. Miu
tán városunk vízvezetékét közelebb egészen 
ujjitani kell, ezen esőveket itt is előlege- 
sen kipróbálni kellene, mert egy harmad
dal olcsóbbak a vascsöveknél.

— Orosz brutalitás. Egy Bukarestből 
a napokban hazajött székely asszony be
széli, hogy Bukurestben átalánosan el van 
terjedve azon hir, hogy a muszkák két 
háromszéki felvidéki székelyt, kik Buku
restben egy vendéglőben iddogáltak és a 
török győzelmek felett nyíltan örömüket 
fejezték ki — elfogattak és másnap főbe- 
lövettek. Természetesen erről a bukureszti 
osztrák-magyar konzul nem is vett tudo
mást, mi neki egy két székely-magyar élet 
a muszka barátsággal szemben?

1 Assioirazioni Generáli. Az ezen intézet 
folyó hó ltí-iin megtartott közgyűlésén megvaUsz- 
tatott a társulat képvisilisege a kezűd) báron 
évi időszakra. Eredmény az alapszabályszerűen ki
sorsoltalak ujböli megválasztisa lett. Az elhunyt 
Hagenauer János igazgató és Caroü Diniéi valaszt- 
manyi tag helyébe megválaszt ittak Livi Misin 1 
ur az első. b. Wodianer M. ur az utóbbi helyébe, 
inig az eddigi vezértitkár Lewi Massino ur helyébe 
Besso M. vezérügyelő ur neveztetett ki. Ezután 
az 1876-ik üzleti év zárszámadásai lőnek jóvá
hagyva, melyek 286.092 frt 80 kr. tiszta hasznot 
matatnak fel. — A közgyűlés elhat r̂oza abból 
1)1 frt 50 krt aranyban, a 20 frankos darabot 8 
frt 20 krral számítva =  150 frtot. az intézet alap
tőkéjét képező 4000 részvény mindenik útin, osz
talékul kifizetni. — Érdemesnek tartjuk azt ki
emelni, hogy ily nyeremény elérhető lón. nohiaz 
intézet az 18Í0. évben biztosító feleinek 5.848.912 
frt 5 krt fizetett ki kártérítés gyanánt s készpénz 
tartalék alapjat 701.175 Irtó krral növelte. V 
nevezett intézet azon eljárási, miszerint évenkint 
a káreseteket részletezve a kárvallottak neveink 
s az altatok felvett összegek megnevezésével köz
zéteszi, mindenesetre dicséretet érdemlő, mert ez
által világossá válik a biztosítás jótéteménye s 
bárki is könnyen meggyőződhetik felőle, misze
rint az Assicurazioui Generáli áltál alapitasa óta 
kifizetett kárösszegek 110.499.98' frt 59 krra rúg
nak. - Nem kevósbbé fontos am 1 legújabban be
hozott rendszer a részvényesek és a közönség elé 
a zárszámadásokat minden agb d elkülönítve ter
jeszteni. minek folytan azután a részvényeseknek 
kiosztott kimutatások nyolc elkülönített számláb d 
allanak és pedig egy-egy a tűz-, jég- és szállítási 
biztosítás barom ágából, egy-egy az életbiztosit isi 
ág barom különböző osztályából, a tőkék elhelye
zéséből befolyó jövedelmeknek kiinntatasáb d és a 
nyeremény és vesztessé? számláiból s ezen felül 
még egy táblázatból az életbiztosítási ágazatok 
különböző osztályai dijtartalékának összeállításá
val, valamint a következő evben esedékessé vá
landó dijakéból. Ezen könnyen attekintket 1 össze- 
állítás még egy igen pontos 23,095.749 frt 59 kr. 
összes értéknyi vagyon- és teherkimutatassal egé
szíthetik ki, anélkül, hogy abban a jövő évben be
hajtandó 11,210.541 frt 36 krnyi dijak mar be 
lennének tudva, továbbá még egy az intézet tu
lajdonát képező 2,852.969 írt £2 kr. értékű ér
tékpapírok részletes kimutatásával, melyek a dec. 
31-iki árfolyam szerint lói-ek számítva mely ál
tálán véve alább all a jelenlegieknél.

Rövid hírek.
— Uj megyés püspökünk — iniDt ér- 

tesülliuk — e hó második felében fogja 
püspöki székét Pécsett ünnepélyesen el
foglalni.

— A mi még Magyarországon nem 
volt. A bécsi gabonatőzsdén az idei árpák 
közt a Somogy megyéé volt az elsőség. 
Egy napon 11 frt 7.5 kron jegyezték be 
méterraázsáját, midőn a legszebb búza is 
csak 11 frt .50 kron kelt.

— Élők sírköve. Pocsajon egy jómódú 
parasztgazda a maga és neje számára a 
márvány sirkövet előre elkészítette, s a 
temetőben felállittatta. Csak a kimúlás ideje 
nincs kivésve a sirkövön, mert az a gond
viselés kegyétől van függővé téve.

— Nagy-Kőrös polgárai azon eszmé
vel foglalkoznak, hogy a szerencsétlen, 
szülőket vesztett török árvákból néhány 
százat elhozassanak, s azokat felneveljék.

— Oroszország fizetésképtelensége. Ber
linből távirják az „Augsb. Alig. Ztg.“-nak. 
Itteni pénzemberek köreiben azok aggo
dalom uralkodik, hogy Oroszország kül
földi kölcsöneire nézve a kamatfizetést a 
háború utánra el fogja napolni.

— Stefán pasa, ki a porta megbízásá
ból Budapesten orvosokat és gyógyszeré
szeket szerződtet a török hadsereg szá
mára, ez ideig kilencven magyar orvossal 
és gyógyszerésszel kötött szerződést.

— Az ezüst árkelet-pótlék f. é. szep
tember havára 8°/0-kal lett a vasúti és ha
józási főfelügyelőség által megádapitva.

— Bismarcknak már nincs sima ar
ca, újságolják a németországi lapok. A 
németbirodalmi kanczellár a nyáron sza
káit eresztett s azt rövidre nyírva viseli. 
Oroszbarát lapok szerint, e fontos válto
zás a keleti eseményekkel van összeköt
tetésben (!)

— A Lichtenstein vagy mint a ma
gyar huszár mondja „Lik István" nevét 
viselő 9 huszárezred Székesfehérvárról

Pécsre és vidékére té' !'•;’* V. E h * 21- 
érkeznek meg ide.

— Nagy Jakab tifink5 mívís/. ui- 
hinv előadást tart itt Pjetiit s j >/> Vr n

I R O D A L O M .

UJ KÖNYVEK és ZENEMÜVE t
kaphatík:

P é c s e t t  V a le n t in  K á ro ly
könyvkereskedésében (főtér a „Nádor" felett.) 

Bozóki János Koronuási könyv. 1S57. 5) kr.
Cherier diklósJ. A migyír egyh íz t irtimti 2 ír.. 
Csutak Kálmán. Aradi fogságom alatt irt ada

tik az UH — 1 1 . évi azibi Dighire/. 
különösen az Érd ily havasai ellen ve
zetett bilj iratról 1 frt i 1 , -

Diák Farkas. Fogságom történit) 1 irt 1 i kr.
Wesselényi Anni özv. Csikv Gtvánn- .l-j-

rajza és levelezése •> ívt
Dnncker Miksa. Az okortörtimti. 3 . K ■ -t 1 „> . t' 
Egy nonvéd-köztiizér éleetc 1SU —i9-b;n Ifr. I >,r 
Garav Jtms. Az Árpidok. IV.rt.-ii;ti h i ú d  . 2  
Gervinns G.G. Bevezetés a XIX szizál t >rt*- 

net;be.
Hajnik Imre. dagyarorsz igaz Árp id-kir ilyok- 

t ’J az összegnik in)glilapit isi g . s a 
hűbéri Euripi

Hamary D. Komirominapok lH9-b)ii. K'oki 
Gvörgi honvédtábornok alatt 

Három nemzedék. Széchényi és Vörösmirty — 
Kossuth és Pét >fi. -  D; ik es A; m' 

Honve lvil ig. Szerk. Kun úgi és Pót; úti i 2 ; , 
Horváth M. A magyarok ; >r-:n .t , j e| (. 

ad isban.

1 frt.

1 fit.

ÓJ kr. 
:. 2  ft.

3 frt

g a b o x a  á r a k

af. é. szeptember hó 7-én tartott hetivásáron.
Löszt. II. oszt. III oszt. 

Búza 100 klg. ft. 11.60 ft. 10.80 ft. 10 20
„ 9.90 „ 9.3) „
 ̂ 7.53 „ 7.70 „ —.—

i 9- „ 7.5) „ —.—
. ö.5D „ 6.3) „
„ 8.60 „

Hajdina 100 klg. ft. —
Széna „ „ „ 3—
•Szal“w „ „ „ 1 . 2 0

Kétszeres „ „
Rom
Árpa
Zab „ . 
Kukoricza

2 t T 3 7 - i l t t á r )
Tisztelt szerkesztőség!

A í. é. augusztus hó 18-án kelt „Pec.i Figyel..* 
különfélék rovatában megjelent azon köziem uyére, 
hogy én. ki nagyban zúgiraszattal foglalatoskodom 
s e szakraaba vág., másnemű speeulátiókkal eg, 
kereseti ügyben Embert és Nimbergert megrövi
dítettem és a miatt bevádoltatván, egy éri fogságra 
ítéltettem; van szerencsém k..vvtkez )kb:u nv.lat
kozni és pedig: A mi elitéltetésemet illeti,' arra 
nézve igen tisztelt pártfogóim, barátaim diai
jában irántam minden jó érzelmű ismerőseim meg
nyugtat isukra, meitóztassék tu lomasul ven*.i. hagy 
en senkit sem rövidítettem ni--g, legkevésb; p:iig 
Nimbergert vagy I.auber J z,.-f bádogost es , 1  tál
jában azon bizonyos kereseti ügyben semmi olyast 
el nem követtem, mely büntetendő vagy csak 
megrovandó is volna. Tisztán állok; azt bitó.-lé
lekkel és tiszta öntudattal merem mondani. A 
pécsi törvényszék a hiányos vizsgálat folytan té
vedésbe ejtetve, meghozta ugyan ellenem marasz
taló Ítéletet, de én azért bizonyos vagyok, ln»y 
az felsőbb bíróság előtt az igazsig grúz simára ío» 
megváltoztatni. A zugiraszatra vonatkozólag pedig 
azt jegyzem meg, hogy en azzal nem foglalatjai 
ködöm, hanem igenis p -nzeket kezdek, illet deg 
kölcsönöket eszkőztök. továbbá: ügyvédi vizsgára 
készülök, melyre, raiutin a jogtanutói paíyit jele. 
eredménynyel végezvén, 5 évig a volt cs k. magú 
helytartóságnál mint segédfogalmaz) nivatalosko l- 
tam és 5 évig t. Grabarits Ernő ügyvéd ur mellett 
mint joggyakornok, úgy helyetteseként is működ
tem; elvégre is kepesnek érzem migamtt.

.Melyek után fogadja nagyrabecsűléi.sin nyil
vánítását és maradok

Pécsett, 1877 augusztus hó 23-ánalazato9 szóigíia
Kitktt> J á n o s ,

ügyvédjelölt.

Üzlethelyiség |!
áttétele. |j

Tisztelettel értesítem a n. érdemu 
közönséget, hogy

üzlethelyiségem
már a Kábel-fölt házban Elein* 
leld-féle bolttal szemben létez, 
ahol i s e a n tá n  á l la n d ó a n  m -
radand.

Kegyes pártfogásért esd
mély tisztelettel 

Treu*t*liiner I. W.

P é c s e t t ,  1377. Szept. hóban.

jó

|
i\
|i

T . ez.

tudomására juttatni, hogy f g g j f l ’j y á -

szeti műtermemet Pie,3na
postaépület átelleuóben Dr. ULLMAN-féle 
házban megnyitottam.

Sokoldalu, különösen Európa klilüu- 
böző fővárosaiban szerzett gyakorlottságo
mat ajánlom t. Uraságodnak becses figyel
mébe.

üirardi.
•) Ezen rovat alatt megjelentekért nem vállal 

felelőséget a szerk.

XAGY FEKE.VCZ 
laptulajdonos.

II A K S C11 E MI L  K I S  J ÓZSEF
felelős szerkesztő. Szerkesztő tar*.



'sjísz. kir. szabadéiul. általános biztositcMársaság (Assicurazione Generáli)
Triesztben.

Ne*) veuötödlk uámadás A az 1876-lk évre.
MÉRLEG- SZÁMLA 1876. DECZEMBER 31-én.

V a g y o n .
1 \ r - iveoyesck biztosított adó. levelei
2 . Városi telkek i 
az osztrák magyar a'lanban :

i.j. .ti..........Sratti palota, és ! 1  ib’S ház.
továbbá .* a külvárosokban, 0 'írtrczben. 1 
ISérvben os 2 Bud»|>esten;

a/ olasz kivalJsagbal)
Vr . tov le n 11. Milanóban 3, Tririnbaii 2 
l i  ,„nzben 4, Nápolyban 1. Paduabau 1.
1;. vio ! n I. l’avi bán 1 es Bolognában 1.
Mo ... * la-agi birtokok ülaszorszagbin (erre 

a tkoz lolt ír mellett 5922 hektárnyi "sz- 
. rriilet melyb'14374 Velencze tartomány - 

; n .V :l l’aiia.iban. 110 a vixenciaiban 292 a 
r ob.ni. 211 a mii maiban, 34 a páriáiban. 
:;s ,i l organi iban. 1 a bre-eiaiban és végül 34''. 
i pisai tartományiul! .

I K le lo.k . letbistositasi ivekre 
U>'i o i; „.rl.-.ok és |elz„log sltal biztosított, 

., . ... .a ittak ,nl iákor felveendő tőkék költ-

1. .lo o.sitott tőkék az osztrak-ma-
, „r .illámban, a zalogosztalyé kizárásává! a 

le zeti 1 ni.bau talap. szab. 1 . rész 0 betű) 
o K„inat;. : l/.alooo.-itltt tőkék fekvéeégekre O- 

|„ z aszagbanalonti zálog-osztályé kizárásává! 
, le ..n i, letétem, nyezettállampapirok keresi.

- i]>ai -r»ó/.v nőkre . . •
Kit' kpapírok OS ro-zvenyek a tnllapoii levő so
rozat szerint • • • • • •

p \ . ltoi, „ társz ih m. különféle helyeken bzeteiido 
pl i ! .leg-k a nemzeti bank jelzálog-osztályrészére 
II \|ez. pa/ lasagi. ilaezetuber 31-én meg eladat

lan termesztményei a társulatnak olaszországi 
biitokairol . • • • • :
halon tele bankok es liitelintexeteknel lolyo 

zamlalMii lctctemenyezett pénzek kamattal 
l'euzkoszlet a társulat trieszti es velenczzi igaz
gat 'sági pénztáraiban . • • •
l'gvanaz az iigynökség'k es felögjeh'segek 
| nzt. : libán ■ • • • • •
Saldo vizbizto-itok számláiból 
Saldu a tarsasag ügynöksége és felugvelosegei 
-z .ml;,iböl összesen 410S . • • •
Órához kötött életbiztosítási jutalékok 
Adósok különféle czimekert .
Butorozat az intézet valamennyi irodaiban, ezé- 
jjt’k, papír es nyomtatv, •

Irt. kr

KJ

11
15.
ló.
17.
1>
IP.

. Jutalek-ivek 
talékok

k .söbbi evekben behajtandó ju-

1162222 2

108391 15

11210541 36

frt. kr
2940OU0

3691282 34

2801131 34

1570613 17

2353912 93

710133

321554 91

2952969
1588664

G2
lő

153496

127:451

165603 68

106510 62

386323
239260

ŐG
8ő

1448708 SG
729011 40
795605 4G

110618,33
23095749 59

T a r tó / ,á s . frt. | kr
1. T örzstők e................................................. I
2. Az A leszámolás nyeremény tsrtiLkja . G8G-G4Ő G4

Ugyanaz B leszámolásnál (életbizt -sitas) 778039 27
Rendelkezésre álló nyereménytartalék . 200000!—

3. Tartalék bejelent itt, de deczemb. 31-ig még to- |
lyóva nem vált koresetokre

a) tűz biztosításra 349224 43
b) tengeri és szállítási biztosításra 151412 70
c) életbiztosításra . . . . 257830 35

4. Jutalék-tartalék az A leszámolás még 1876. deez. - - - - - - - - - -  —  j

31. folyó bizto.sitas.aira
a )  halálesetre 1396144 75
b) tengeri és szilütasi biztosításra G8G31 51

5. Jutalék-tartalék a B leszámolás iné? decz, 
:;i. folyó biztosításaira

a) halálesetre . . . . 7750t>22 70
b) életjáradekukra 1 465362 ,Vi
c) inegélési esetre és elhalaszt itt ja-

radékokra . . . . 3945706 38
életbiztosit isra uyeremeny- 

osztály vagyona kamat-

6. Osztalék-alap 
osztalékkal

7. A három életintézeti 
biztosítással

8. Ugyanaz a hivatalnokok nyugdij-peuztáruii il
9. Saldo a risazbiztositók számlájából

10. Saldo az ügynökségek és felügjelosigék s< Pil
láiból .................................................

11. Hitelezők különféle czimekert
12. Tartalékalap kétes követelésekért
13. Bendes osztalék a részvényesek szamára

feliilosztalék . . . .
14. A két igazgatóság tautiémejei
15. A hivatalnokok tantiémejei
16. Nyeremény-fölösleg az 1877-ki átvitelhez

17. Jutalek ivek é 
lékok

későbbi években behajtandó uta-

117600 
128401

__frt. kr
4200000 -

1664384 66

i |
708467 58 

1484776 26

13161691 68

122359 1

513193 I 
136863 31 
235930 12

25555 57 
183739 11 
HKMi

246i n «i
20652 33 
26< Hl 80 

728 39 
2309?. 719 59

11216511 36

A cs. k. Assicurazioni Generáli Triesztben, fő ügy
nök ség Magyarország számára:

E l len berber, Krellvitz, Rótt.

Iroda-heljizég: Dnrotty u-uteza 
tézet házában.

IO. m z .  az  in -

és t a r a a ►

t
Pécsi papírgyári raktárban

a bekövetkezendő tanévre mindennemű

tankönyvek,
elemi és uiagántanodák számára kaphatók, melyek

bolti áron
szirtijén lévén, a részletes ingyen, kapható jegyzékeken kitett árakon 

a t. kiizonség rendelkezésére állandanak.
üzen 

[ i.t'l endezett
alkalommal ajánljuk a t. kiizünség szives figyelmébe jól

papír-, iró- és rajzszer gyári raktárunkat,
:l melyben minden az Írás, rajzolás és az

tárgy 10% olcsóbb áron miut bár bot kitűnő jó mim 
J? lusan s/.olgáltatik ki.

Íróasztalhoz szükséges anyag 
égben és pon

►-

►

díszes

X vonulni és könvvkötöi-munkák•*
kiállítására eUúllaltatnak. 215 i3—3)

Tisztelettel

Féc
T B A I 'B

-zéebényi-tér Piacsek léié
B. ÉS T Á R S A
házban Ribay kávébáz átellenében. '

Tej Tej-

Tej

A t. ez. közönségnek tudomá
sára kozatik, hogy alulirt he
lyen s z e p te m b e r  hó 1 -tő l
kezdve ismét kapható a főher
ceg Albrecht-féle bellyei urada
lomból naponként beszállított 

fris tej

literenkint 8 krért
0-pósta utca 8. sz. a. 

Ugyanitt havi előfizetések is 
fogadtatnak el.

2 1 9 ( 2 — 2 ) |T e j

227 (1-

Hirdetménv.H ö l g y e k n e k
Ajánlható az általánosan 

elismert s hivatalosan megvizsgált 
ártalmatlan valódi

M i m i i t
&

tizen vil.igbirü és felülmúlhatatlan 
börszepitöszer pillanat alatt a legszebb. 1 

termeszetesb itju arcszint idézi elő, a bőrt 
fehéríti, frissíti es tinomitja. a lég behatá
saitól védelmezi, eltavolit legrövidebb idő 
alatt szeplöt. majfoltokat, orrvörösséget s a 
bőr minden tisztatalansagait s a rizsport, va
lamint minden kendózószert fölöslegessé tesz.

7362
--szám18 < é

Ház-bérboadás vagy eladás.
Békés, magányosságot szerető egyé

neknek az augusztinus templom közelében 
alsóbavi utcában 10-ik szám alatt sveici 
alakra — igen jól, díszesen, újjolag be
rendezett 3 szobából áll, 1 előszobával és 
előbázzal térséges udvarral, szép kert- és 
igen jó kutvizzel az udvarban; egy külön 
épület ismét 2 szobával és 1 konyha-, ka
mara és pincével oetober bó 1-én bérbe 
adandó, vagy jutányos áron e l itt a d a n d ó  
Értekezhetni K U s  l.a jo *  tulajdonosnál 

ív Pécsett, Ferenciek utca 4. szám alatt.
5214. (5—3)

Pécs szab. kir. város tanácsa részé-1 
ről ezennel köztudomásra hozatik, hogy a 
helybeli kőzkorkáz részére e téli idényre 
mintegy 280 egész 300 köbméter
tűzifa szükségeltetvén e fameny iség be
szerzése érdemében f. é. s z e p te m b e r  
hő 13-án a gazdasági hivatalos helyi
ségben nyilvános árlejtés fog tartatni.

Miről a vállalkozni szándékozók az
zal értesittetnek, hogy nevezett napon és 
helyen e czélra reggeli 10 órakor meg
jelenni szíveskedjenek.

Az erre vonatkozó feltételek L e c h- 
n e r tanácsnok úrnál a hivatalos órákban 
megtudhatók.

Pécs sz. kir. város tanácsának 1877-ik 
évi szeptember hó 1-én tartott üléséből.

Pécs sz. kir. város
ta n á c s a .

Nagy. eredeti párisi 
Kis „ „

üvegtok írt 2.50 
„ frt 1.50

Kapható valódi minőségben
Pécsett: Sipőcz István ur

gy< gyszertarában.
Vidéki megrendeléseket pontosan teljesít

Hchwarz Henrik
központi szétküldési raktára 

BUDAPEST,
Mária Valeria-utcza 9.

Árverési hirdetmény.
Szt.-Lőrinczi bér-urodalom- 

hoz tartozó kisebb királyi ha
szonvételek u.m. Tárcsái pusztai, 
Kacsótai, Helesfai községi korcs
ma mészárszékkel és Monostori 
szinte községi korcsmák folyó ó. 
September hó 24-én, Hétfőn reg
geli 10 órakor a Szt-Lőrinczi fő- 
bémökségi irodában nyilvános

árverés utján 3 évi idő tarta
lomra 1878. évi Januar 1-től 
bérbe adatni fognak. Feltételek 
Szt.-Lőrinczen betekinthetők.

Az' árverezni óhajtók ezen
nel tisztelettel meghivatnak.

Szt.-Lőrinczi urodalom
217 (4—3) fó b é rn ö k a é g e .

%

í f a

pacsi képviselősége
ajánlja a raktárban levőkc/.i- és j á r g á n ’yos c s é p l ő g é p e k e t ,  
g a b on a ros t ák a  t , k onko l y  t i s z t i t ó  k á t  (Trieurs), s o r v e 
lő gé pe két  (Drills), s z c c s k a v á g ó  k á t ,  d a r á l ó k a t ,  r épa  
v á g ó k a i ,  k n k o r i ez amorz s o l  ó k á t , e k é k e t ,  k a p á l ó k a i ,  
b o r s a j t ó k a t ,  sző l lőzúz ó kát  s tb, — és elvállalja — az 
e r e d e t i  g y á r i  á r ak  és legelőnyösebb feltételek mellett, — 
g ő z  c s é p l ő g é p e k  és mindeu a raktárban nem levő gé 
pék szállítását. 207 (0—4)

Első bécsi tüköriiveg biztositó társaság pécsi főügynökség

K é t szoba
bútorral, vagy a nélkül, — 
belváros János-utca 4. sz. a.
házban, — azonnal ki
adandó.

Titkos betegségeko  o
és azok következményei —

a gyakorlati téren több mint 30 éven át 
szerzett tapasztalat nyomán — gyök résén 
gyorsan és a szokott életmód megváltoz
tatása nélkül gyógyittatnak. — Végre 
kapható egy s z e r  a kellemetlen lű b -iz -  
zariá*  ellen. — Rendel naponta 11-től 
1 -óráig P é c s e t t ,  a Deákutcai 1-ső szá
mú házban. 156.(0—11)

Levelekre gyorsan válaszoltatik.

fTz. .'Távirat!
Sandringham.itc

A kir. udvari maláta gyárnak^ 
pBéesbeu, Graben, Braunérstrasse 8.3 
(tKüldjen 24 üveg maláta kivonatott 
^■a legközelebbi vonattal a walesi'? 
!f hercegnő számára. Wowerton állo-3
Imás. 3

jjit! Malborough-Hous Pali-Mail.^
rrj Igen tisztelt uram! 
ljfc Legyen szives ő fensége a bér-2 
ÍJiYegnő számára 12 üveg llotif János'5' 
í  féle maláta kivonatot mielőbb kül-^j 
jfcldeni.
R
V Kendelmények AuMKtriitból.
át Kérek 5 csomagot kitűnő uia-

y^láta bonbonjából posta utalvány mel- jj) 
<ilett e cím alatt küldeni: Fritz Ká 
r; roly es. kir. táborszernagy Ischlban 

N'eugasse 304. ^
** Ischl 1877. aug. 15,

Dr. _

Hirdetménv.7 1 9 1
, — -szám 1881

Pécs sz. kir. város tanácsa részéről 
ezennel köztudomásra hozatik, hogy a vá
rosi tanácsházban lévő tiz bolt s piuczc 
jövő 1878. évi april hó 24-től számítandó 
három egymás után következő évre, még 
is figyelemmel a helyben szokásos köl
tözködés'! időre, csak is bezárólag 1881. 
évi april bó 1-ig tartó időtartamra fi. é. 
s z e p te m b e r  h ó  lO -én  re g g e li  IO 
ó r a k o r  a városházán levő gazdasági hi
vatalban nyilvános árverezés utján a te- 
kintetés közgyűlés jóváhagyásának feu- 
tartásával fog bérbe adatni.

Miről a vállalkozni szándékozók azzal 
értesittetnek, hogy az erre vonatkozó fel
tételeket Lec bne r  tanácsnok urnái az 
árverezés napjáig mindig a hivatalos órák 
bau betekinthetik.

Pécs sz. kir. város tanácsának 1877- 
ik évi augusztus bó 29 én tartott üléséből.

Pécs sz. kir. város 
T a n á c s a .223 ( 2 - 2 )

Fiedler orvos úr rendeletére 
,f ezennel kérek nekem postautalvány t 
£ mellett csecsemőnek való maláta^ 

jktáplisztet (egy szelencével) küldeni.
Miglitz 1877. aug. 19.

Özv. Drkosch Mária

{ ^ Ka p h a t ó  P é c s e t t  a fiókrak-^i 
tárban Zl CKFRM ANDL A. tűszer ű  
kereskedésében, Ferenciek utca. ’QÁ

i

legújabb' 
szerkeze- f, 
tüek, kön-

Hirdetménv,
^  hirdetési hivatala m

ezennel tisztelettel tudatja, miszerint 
B u d a p e * « t e u  a

Ferenciek bazárában II. sz.
alatt, nyitott, és
hirdetési megbízásokat valamenyi bel- és 
külföldi hírlap számára a legolcsóbb árak 
mellett, pontosan és szilárdan teljesitend.

Legújabb hírlap lajstrom ingyen.
222 (3—2)

A folyó év szeptember 1-től Budapest 
és Újvidék közt szaporított póstahajóme- 
uetek életbeléptetése folytán f. é. szeptem
ber 1-től kezdve az 5 óra 25 perckor dél
után Mohácsról mint hajócsatiakozási vonat 
indulni szokott 17. számú helyi vonat 
szinte szerdán és szombaton is mint hajó- 
csatlakozási vouat fog forgalomba lépni, 
ellenben az éppen érintett két napon 12 
óra 30 perckor d. u. Mohácsról indulni 
szokott 51. számú személyszállító vonat 
beszüntettetik.

Mi is ezennel alulírott által tisztelettel 
küztudomásra hozatik.

A mohács-pécsi vasút 
229 (2—2) üzletvezetősége.

k t ó g ó  gépi ...... .
tuak, öt kiilömböző bosszasságra állíthatók, 
kézi erővel hajtva óráukint 300. kilogramm 
szetskát vágok legolcsóbb árakon vaspá
lyához állítva ajánltatuak jótállás és próba 
idő mellett. Megbízható ügynökök keres
tetnek.

Magfarth és társa gépgyára Majna m. 
Frankfurtban. 198. (8 2 )

ad 140 
‘isktT 3Za,u-

Pályázati hirdetmény.
Alulírott Pécs íl kir. varos községi iskola

széke részéről hozott * a törvényhatósági közgyű
lés áltál f. é. 124. sz. alatt jóváhagyott hatirozat 
folytan ezennel k.■ hírré teszem, hogy a varos köz
ségi néptanod tinal egy id-iglenes minőségű — 
400 frt évi fizetéssel iavadslmazan 1 > sege Itauito- 
nüi állom is szorveztetett s enn ik betöltése végett 
palvazat kihirdettetui ren teltetett.

Felhivon tehat ezen állomásra pályázni szán
dékozókat, hogy tanképesitésük, koruk, erkölcsi 
magaviseletük s eddigi alkalmaztatasukról szollá 
bizonyítványokkal ellátott kérvényeiket f. é. szop 
I ember lió 9-ig bezárólag hozzam b.ayujtsak.

Uegjegyeztetik. hogy a m gválasztott segéJ- 
tauitónő alkalmaztatása iránt az iskolaszék utólag 
tog intézkedni — s hogy a női kézi munkát — 
minden külön dijjazas nélkül — rendes tantárgy
ként tanítani köteles leend.

Pécsett, 1877. évi augusztus hó 31-én. 
Aidinger János,

________ polgármester, mint az iskolaszék elnöke.

Pályázat.
Tekintetes Barauyamegye tör

vényhatóságának bizottsága részéröl 
f. é. február 12-én tartott rendes köz
gyűlés alkalmával 8z. a. határo-

Nyomatott Taizs Mihálynál Pécsett 1877.

sz. a.
zattal rendszeresített s tekintetes Ba- 
ranyamegye alispányjának f. hó 4-én 
1355 sz. rendelettel következő he
lyekre kijelelt községi orvosi állo
másokra u. m. Pécs 100, Hird 100, 
8zalánta 300, és Rácpetre 150 forint

évi fizetéssel ezennel pályázat nyit- 
tatik.

Felkéretnek a pályázni kívánó 
orvos urak hogy kellőleg felszerelt 
ebbeli kérvényeiket hozzám bezáró
lag f. évi szeptember 24-éig be- 
nyujtsák.

Pécsett, <-en.

230. [2-1]

1877. szeptember
Forray János,

j, szolftabiró


