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Kedves Ba.átom!
Találkoztam a tegnap érkezett lapok

ban azon nézettel, hogy a hol a közjogi 
ellenzék jelöltet nem állít fel, maradjon 
semleges a kormánypárt s az egyesült 
ellenzék irányában s ne szavazzon.

Nekem e nézet helyessége felől kéte
lyeim vannak. Megmondom miért.
' Tagadbatian, hogy e két párt közt 
elvi különbség nincs, mert mind a kettő 
a közösügyes alapon áll.

Már pedig még ha valaki tnltenné is 
magát az államjog tekintetén, pedig ezt 
tcani semmi áron nem szabad: még ha 
valaki azt a tekintetet is mellőzné, hogy 
fi'iggétlcDség nélkül alkotmányos életről 
bo/élni olvan dolog, mint ha valaki azt 
mondaná: '.gyakorolni akarom önrendel
kezési jogomat, tehát kössétek meg keze
met. lábamat, miszerint sz abadon mozog
hassak  ̂ mondom, ha valaki mindezen 
t, k.utetekben túl akarná is magát tenni, 
az mégis mindig fel maradna, hogy a 
közösügyes alap egy kényszerhelyzet. A 
ki ezen a'apra helyezkedik, az akármit 
csináljon is. önálló'magyar politikát sem 
a ktilügvi. sem a közgazdászai téren nem 
valósíthat, hazánk szükségeinek, nemzetünk 
geniusának, s a valódi alkotmányosság 
szellemének megfelelőig uem kormányoz
hat — és meg nem akadályozhatja, hogy 
az ország anyagi érdekei, idegen érdekek 
nyomása miatt szenvedjenek.

Ez a helyzetben tekszik. Az viszi a/, 
embert. \ itte a Deákpárt notabilitásait, 
vitte Tisza urat, s a z  elveit szegre akasztó 
balpártiakat, vinni fo g  mindenkit, a ki e 
taposó malom kerekére lép. Az meglehet 
ló>gv egv ember kissé több diguitással 
tapos nnut egy másik, kissé több olajat 
csepegtet a kerék tengelyére, nehogy oly 
tlilbasogatólag csikorogjon , mint Tisza 
Kálmán ur lábai alatt csikorgóit, de ta
posnia kell. Nem segíthet ezen semmi jó 
szándék. Itég meg vagyon Írva, hogy a 
pokol csarnoka csupa jó szándékkal van 
kikövezve, de biz azért abból a csarnokból 
nem nyílik ajtó senki számára a menyor
szágba.

Ember kel, ember száll, a helyzet
marad.

Tisza Kálmán ur minisztersége egy 
oly jelenet, a minővel — megvallom 
nem gondoltam találkozni történelmünkben. 
Nagyon szokatlan jelenet. Igazán mondom, 
nekem fájdalmat okoz. Mert hiába! a po
litikai morálnak még is csak vannak oly 
mesgye-kövei, melyeket hazánkban még 
a lesszenvedély csebb pártviszály is ezelőtt 
mindig épségben hagyott.

De azt. úgy gondolom, még sem lehet 
kétségbe vonni, hogy Tisza Kálmán ut, 
midőn azt a bámulatos salto mortálét a 
közösügyes verembe megcselekedte, ezt 
azon hitben tette, hogy ő meg togja mu
tat hatni, miként ezen alapon is lehet ma
gyar alkotmányos szellemben kormányozni, 
lehet a nemzet érdekeit legalább azon 
körben megóvni, melyet a nemzet szabad 
rendelkezésére még a közösügyes törvé
nyek is fentartottak.

És — Uram teremtóm! hová jutott! 
Kormányzatának sok más megdöbbentő 
momentumait nem is említve, eljutott egy 
oly kiegyezési capitulátióhoz, melyet én 
határozottan magyar SauStefauóoai ne
vezek, csak hogy a törökök San-S'elanója 
csak sajnálkozást kelthetett, inig ez a 
magyar San-Stefanó pirulást kerget az 
ember arczába, mert oly politikai jellem 
elmállással, az erkölcsi érzetet sértő oly 
sülyedéssel van összekötve, minőt nem ta
lálunk a történelemben, hacsak a hanyat
lott Róma azon korszakába uem megyünk 
vissza, mikor a faustiuáknak oltárok emel 
tettek, s eonsularis tisztességgel lovak ru- 
háztattak fel.

Hiszen a 80 milliós rosszabb a száraz 
korcsma számlának a nemzet nyakába 
varrásánál. A minisztérium nyíltan beval
lotta, hogy unnak javaslatbatétele „sérti 
erkölcsi érzetüket." No kérem, olyasminek 
javaslatba tételére vállalkozni, s jobb ügyre 
méltó eltökéléssel oly Ugyet^fogadtatni el 
az országgyűléssel, a melyről maguk be
vallják, hogy erkölcsi érzetüket sérti, ez 
hallatlan dolog. Valóságos politikai pros- 
titutiú. Tisztelet, becsület, de másnak nem 
nevezhetem. _ .

Erről a desastrosns capitulátióról ál
talában nézetem az, hogy közgazdászai 
teli intet ben az egészséges fejlődésnek útját 
vágja, és pedig nemcsak tiz évre, a mint 
állittatik. Még tiz év is nagy csapás volna, 
mert a mely nemzet e haladó mozgékony 
korban tíz évi tért vészit, a térvesztést 
egy század alatt sem nyerheti vissza. De

nem is igaz, hogy csak tiz év. Csak meg 
kell gondolni, hogy a nemzet hitelszükség
leteit teljességgel ki nem elégíthető, de 
az ország pénzforgalmi ügyét Beesnek iu 
tendáló osztrák jegybank monopóliumának 
törvényesitése, és a magyar miiipar egész
séges fejlődését lehetetlenitő vámközösség 
sulyosult recoutirmatiója mennyi szálakkal 
beleszövődik tiz év aiatt az ország köz
gazdászat! állapotába — és lehetetlenség 
be nem látni, hogy Tis a Kálmán ur oly 
polypot ragasztott a nemzet testébe, mely
nek csápjaiból hosszú időn át is nehéz 
lesz a szabadulás, ha ugyan erőszakos 
í'ázkódtalások nélkül valaha lehetséges lesz.

Ez a nézetem közgazdászai tekintet- 
ban. Fináncziális tekintetben pedig néze
tem az, hogy Tisza Kálmán ur addig azt 
tette a nemzet rovására, a mit generosns 
barátunk báró Baldácsy tett a maga ro
vására, midőn a papnak száz forintot adott, 
hogy tizet le húzhasson.

De hát miként juthatott Tisza Kálmán 
ur addig a capitulátióig ? Talán mert azt 
jónak látta, vagy mert jobbat nem akart? 
Dehogy látta, dehogy akart; hiszen nem 
egyszer maga állított fel határvonal kát, 
melyeken túl semmi esetre nem hagyja 
magát „menettetui" és pártjának szóvi
vői mennyre földre fogadták, hogy azon 
vonalaknál az engedékenységnek véglia- 
tára van.

Hát miért adattak fel lépésről-lépésre 
a „netovábbénak mondott álláspontok ?. . .  
Azért, mert a közösügyes rendszer: kény
szer-rendszer; a ki ez alapra lép, az het- 
venkedhetik, legénykedhetik egy kissé, de 
végre is kénytelcu megadni magát.

Tisza ur egyszer kissé lebbentett a 
fátyolon. A bankügyben oly világosan 
megszegte saját és pártja programmját, 
hogy nem állhatott ellent a ruentegetési 
ösztönnek. Es mivel mentegetőzött ? Azzal, 
hogy ,,a fejedelemnek aggodalmai voltak.'*

Ha ezen aggodalmak az önálló ma
gyar nemzeti banknak akár jogára, akár 
szükségfe akár kivihetőségére vonatkoz
tak vol:;a, gr. Lónyay könyvéből (a 
„Bankügyről") könnyű volt volna dönt- 
betlen érvekkel eloszlatni, ha már Tisza 
ur saját szaktudományát valósággal oly 
gyöngének érezte, mint a miként tulsze- 
rényen vallotta.

Hát miért nem voltak eloszthatók ? 
Azért, mert a fejedelem aggodalmai azon 
nézetnek voltak kifolyásai, a mely peri- 
inens vonalul lett a közösügyes alku al
kalmával felállítva, t. i. hogy „a birodalmi 
egységnek tekintete előtt minden más te
kintetnek háttérbe kell vonulni."

Ez a nézet úgy Ausztriára mint Ma
gyarországra egy végtelenül káros, de 
különösen dynastialis szempontból vesze
delmes előítélet. De hát ez képezi a kö- 
zösügyes rendszer alapját. A ki tehát a 
közösügyes rendszert elfogadja, az tessék, 
ne tessék, ama perimens tekintet kény
szeringébe kerül, s kénytelen magát meg 
adni. —

Ennek a kényszerhelyzetnek megvan 
a maga logikája. Hiába kecsegtetné va- 
valaki magát azzal, bőgj’a bankközösség, 
a közös vámterület, a közös indirect adó
rendszer niues belefoglalva a közösügyek 
lajstromába. Beunne van a birodalmi egy
ség mindent háttérbe szorítható tekinteté 
nek logikájában. Ez sugallta a külön ma
gyar currentia elleni aggodalmakat; ez áll 
útjában a vámterület elkülönítésének ; ez 
követelte a közös indirect adórendszert; 
ennek kifolyása az, hogy Magyarország 
és Ausztria daczára annak, hogy két egé
szen különböző gazdászati egészet képez
nek, mind a kettőnek hátrányára egy 
közgazdászati keretbe szorittattak.

Ez a perimens tekintet fojtá el Tisza 
ur jó szándékait, mint a sóhajtást a szellő. 
Az osztrákok érezték, hogy ez a perimens 
tekintet „erős váruk" ő nékiek. Hát fel
használták helyzetük előnyeit. Alkudoztak 
mert az osztrák császár magyar király is, 
hát alkudozniuk kellett, de azt tudták, 
hogy ha azt mondják: „ettől el nem ál
lunk, e vonalon túl nem megyünk'" Ti
sza ur meg fog hajolni az osztrák „non 
possumus" előtt; mert mint oly magyar 
miniszter, ki a közösügyes rendszert kény
szerűségnek vallja, nem merhet magyar 
„non possumust" mondani. Es uem is mert; 
feladott álláspontot álláspont után; a mit 
egy napon íeketének mondott, másnapon 
szürkének, harmadik napon fehérnek es
küdte, és „hátrálva siklott", mig végre 
„bukásról bukásra" belesiklott a desastro- 
susságot szégyennel tetéző capitulátióba. 
(Épen mint a „minden kérdésben Bismarck 
berczcghez forduló" gróf Andrássy bele
siklott — Boszniába.)

így viszi az embert a közösügy. Ha 
valaki közösügyes miniszter, annak azt 
mondja a közösügy „muszáj", ez őt sü- 
lyeszti jóra tehetetlen szolgává, o pedig 
e „muszáj" kalapácsával lapítja a inagyai 
parlamentet „postulaten Laudtagggá , „tel-

lelhetlen kamarává" (chambre introuvable) 
mely fehérre, feketére, egyenlő készséggel 
reá üti a nemzeti akarat látszatának baiuis 
bélyegét.

Az egyesült ellenzéket elnevezték: ha
baréknak ; nevezzék el önök a közös ügyes 
rendszert „muszáj rendszernek" mert hát az.

Sikló az, melyen nincs megállapodás, 
a mint ezt már rég megmondottam. Lát
tuk Tisza urnái, kinek már nem is volt 
elég a Deák-féle k- zös ügy. Látni fogják, 
a kik megérik 1888-at, ha — daczára a 
tizenegy évi tapasztalásnak s daczára az 
uj kiegyezés botrányos, de tanuságteljes 
históriájának — a választók többsége még 
most is „a muszáj rendszer" íentartása 
mellett nyilatkoznék.

Tapasztalni fogják, a kik 88-at meg
érik, ha ugyan a történelem logikája addig 
késhetik ama katasztrófával, mely ezen sen
kit ki nem elégítő, minden érdeket sértő, 
erkölesrontó, jellem satnyitó, polgár érze
tet irtó „muszáj rendszer* mellett csak 
idő kérdése lehet, de kikerülbetlen.

Annál a katasztrófánál aztán egy ügy 
bizonyosan közös lesz Magyarország s Ausz
tria közt, de különösen közös lesz az ural
kodó házzal — a mit a Jaukee így fejez 
ki: „almigthy smash" (miudenliató össze 
omlás.)

De profundis!
Az egyesült ellenzék nagyon csalat

kozik, ha azt hiszi, hogy jobbacskát akarni 
elég, miszerint jobbacskát tegyen. Ha a 
„muszáj rendszer" alapján talál kormányra 
jutni, úgy jár, mint Tisza Kálmán járt. 
Nem vonzó példa. Bizony mondom, nem 
az. De tanulságos.

Rósz alapon nem lehet jót építeni.
Hát elismerem, hogy c tekintetben 

indokolt lehetne a közjogi ellenzék sem
legessége, a közös ügyes alapon álló két 
párt irányában.

Hanem van az éremnek más lapja is. 
* * *

Köztudomású tény, hogy Tisza Kál
mán ur megszegte a programmot, mely a 
fu s i o alkalmával felállittatott, s mely 
magát a nemzet többségének bizalmába 
bebizclegte. És az is köztudomású dolog, 
hogy azon pártnak igen-igen nagy része, 
melylycl az ország felett több mint bárom 
év óta kermányoz, (majd irtani: garáz
dálkodik) a iegarezátlauabb modorban meg
szegte azon ünnepélyes fogadásokat, me
lyekkel magának képviseleti mandátumot 
szerzett.

Még ba az e párt által a nemzet nya
kába vert capitulátió, uem volna is olyan 
kárbozatos, mint a minő c párt erősebb 
fenyíték hiányában, még akkor is erkölcsi 
ostracismust érdemelne, mert egyenesen a 
képviseleti rendszer meghamisításának bű
nébe esett.

Magán ember változtathatja vélemé
nyét, sőt ha jóbiszemüleg rosszul számított 
s tévedéséről meggyőződik, ha remények 
által rósz irányba hagyta magát sodortatni 
s a tapasztalás reményeit eloszlatja, véle
ményét megváltoztatni kötelesség is lehet. 
De a képviselő nem magán ember. A kép 
viselői mandátum erkölcsi szerződés; szer
ződést pedig egyoldalulag megtörni nem 
lehet.

A képviselőjelölt mondhatja azt, hogy 
uem te8/.cu fogadást, hogy feltétlen bizal
mat igényel — s választói, ba ily alapon 
n ki mandátumot adtak, még ha nem he
lyeslik is a mit tett, csalást nem vethetnek 
szemére. De ba fogadást tett, azt uem sza
bad megszegnie. Ha azon meggyőződésre 
jut, hogy azt, a mit felfogadott, nem ta
nácsos megtennie, le kell mondania, oda 
kell állania változott meggyőződésével vá
lasztói elébe, s meg kell őket kérdenie, ha 
e változott meggyőződés alapján is meg
ajándékozzák-e bizalmukkal. Ha ezt nem 
teszi, hanem ellenkezőjét teszi annak, a 
mire fogadást tőn, ez több mint visszaélés, 
ez csalás. Ez annyit tesz, mint meglopni a 
választók bizalmát, meghamisítani a kép 
v: eleti kormányrendszert.

Bizony nem szeretem az éles kifeje
zéseket, de itt oly nagy horderejű polgári 
bűn forog fenn, hogy az igazság kifejezé
sére enyhébb szót nem találok, mert e 
bűnnek az a következése, hogy a nemzet 
akaratának pecsétje alatt a nemzet nya
kába oly törvények varratnak, melyek a 
nemzet akaratával ellenkeznek. Ez rosszabb 
a nyílt absolutismusnál.

És e rettenetes bűn, a közösügyes 
rendszer alatt oly kiterjedésre jutott ha
zánkban, hogy valóban legfőbb ideje ga 
rautiákról gondoskodni. És ezt nézetem 
szerint a visszahívási jog szabályozásában 
kell keresni. A jog fennáll. A jog, intézvé- 
uyes jog, benne fekszik a képviselet ter
mészetében. Törvóuynyel eltörölve nincs. 
Csak az eljárási módot kell szabályozni.

Ha a választók többsége azt a pártot, 
mely a rettenetes polgári bűnnel túl vau 
terhelve, kormányon megtartauá, ez anuyit 
tenne, mint a képviseleti rendszer mégha

misitásának, a politikai prostitutiónak ju
talmat dekretálni-

Ez pedig annak lenne bizonysága, hogy 
nemzetünkből nemcsak az alkotmányos ér
zelem, de még az erkölcsi érzet is kiveszett.

Nagyon nehéz időknek megyünk elébe.
A könyörület Istene óvjon attól, hogy e 
nehéz idők kikerülbetlen vá sága nemze
tünket az erkölcsi érzetből kivetkőzöttnek 
találja.

Az ily nemzetről el lehet mondani, a 
mit Jugurtha Rómáról mondott: „En, ur- 
bem venalem si emptorem invenerit!" 
(íme! egy eladó város, ha vevőre talál.)

Hát én nem gondolom, bogy e tekin
tet a semlegességet megengedhesse. Ha 
csakugyan lehet eset, hogy a közjogi el
lenzék elveit valló polgárok előtt csak a 
kormánypárt s az egyesült ellenzék szava
zati urnái állanak, én azt gondolom, polgári 
kötelességet teljesítenek, ba szavazataikkal 
közrehatnak, miszerint a politikai prosti- 
tutió megszUntettessék.

* **Vau még egy másik tekintet is, — 
s ez Bosznia megszállásával vau kapcso
latban.

Hát csakugyan megtörtént. Gróf Au- 
drássy belesiklott Boszniába.

Bosznia megszállásának eszméje nem 
a berlini congressusou született. Régi do
log. Rég óta tartuuk tőle. Én már több 
mint egy év előtt megmondottam, hogy 
ide fog gr. Andrássy politikája kilyukadni.
8 bizony uem csak én magam tartottam 
tőle. Az egész magyar nemzet tartott tőle. 
E megszállás lidéreze ott lebegett a légben, 
a bonyodalmak kezdete óta. A magyar 
nemzet látta, s páitkiilöiibség nélkül tilta
kozott ellene, sajtóban, népgyülésekeu, or- 
.-zággyülésen, még a delegátióbau is. Még 
a f>U milliós hitel megszavazásánál is til
takozás történt ellene, még az osztrák de
legátióbau is. Sőt ott még határozottabban, 
mint a magyarban. A magyar delegátus 
ember, átkozottau udvarias ember. Udvari 
ember „quand mérne." De azért még ez 
is tiltakozott ellene. Még a Fáik Miksa- 
féle emberek is.

Hát biz ez uem congressus eszme. 
Hanem a bécsi cabinet eszme. Még pedig 
jó régi. Ott volt ez ama biztatásokban, 
melyeket az a Bismarck berczeg, a kihez 
„gr. Andrássy minden kérdésben fordulni 
szokott" annyiszor hangoztatott, mióta a 
Habsburg házat Német- és Olaszországból 
kiutasította. Az ő rég ismert szava az, 
hogy Oesterreieh Ost-reicb, menjen a ke
letre kárpótlásért. Ott volt ez az eszme 
azon „bárom császári szövetség* alakulá
sának históriájába, mely megásta azt, a bi
zonyos vermet, melybe gró* Andrássy (ini 
russiseben Buude dér dritle) bele ugrott. 
Sőt ez eszme egyike volt azon csillámok
nak, melyek a bécsi udvar szeme előtt 
avégett csillogtattak, hogy a panszláv-orosz 
hadjárat útjába akadályokat ne gördítsen. 
Én is, mások is nagyon sokszor figyel
meztettünk azon extra parlamentaris be
folyásokra, melyek Bosznia leié tereinek. 
S hogy nem könyv nélkül beszéltünk, bi
zonyságot szolgáltatott reá az uralkodó 
háznak azon nagy befolyású (mert „pár 
exeellence") katona tagja, a ki tartózko
dás nélkül rég mondogatta, hogy Bosz
niába be kell mennünk, mert ha mi nem 
megyünk, be megyen más.

Pedig épen az volt volna a józan 
politika, hogy mi sem menjünk, más se 
mehessen.

Sőt többet mondok: alig ba nincs 
igazuk azoknak, a kik tudni vélik, bogy 
Bosznia már ott szerepelt gróf Andrássy- 
uak kUlügymiuisterré avatásánál is. Azért 
kellett Beust bárónak félre állani, mert 
így látták a dolgot, bogy az a bosnyák 
fa olyan fa, melybe csak egy különben 
népszerű magyar miniszter fejszéjével lesz 
tauácsos belevágni.

Akár mint legyen is ez; annyi bizo
nyos, hogy a bosnyák megszállás eszméje 
nem congressus eszme. Bécsi cabinet eszme. 
Még pedig régi.

És most azt mondják: „Meg kell száll- 
nunk Boszniát, mert megbízást kaptunk 
Európától."

„Már mire való ez a hyperrisis? Mi
ként gondolhatják olyannak a világot, 
hogy ezen a nagyon ritka szitán át nem 
lát ? A ki csak valaha egy zöld asztalnál 
ült, tudja, hogy ha valaki igen szeretne 
egy bizonyos megbízást kapui, nem maga 
hozza magát indítványba, hanem megkér 
egy „pajtást," hogy hozza őt indítványba 
s nyújtson neki alkalmat kinyilatkoztatni, 
hogy engedve a közkívánatnak, meghozza 
az áldozatot.

Ilyen „pajtás" volt Salisbury őrgróf 
Berlinben. Miért is ne volt volna ? Hiszen 
az a dicsősége meg van Andrássynak, 
bogy őt senki Bem tartja veszélyesnek. 
Bizony senki. Legkevésbé Anglia.

Még egy másik port is szórnak a vi
lág szemébe. Azt mondják, uem lehet sen

kinek a megszállna ellen kifogása, hiszen 
maga a török is beleegyezett, mert érde
kében van, hogy számára (?) Filippovics 
táborszernagy rendet csináljon Boszniában.

Szegény török ! Az bizony San-Stefa- 
nóba is beleegyezett. Persze csupa jószán
tából. Ofknrse. Hanem itt Boszniánál még 
is annyira nem tetszett neki az osztrák 
szívesség, bogy a congressus elnöke még 
irgalmatlanul meg is szidta miatta. S az
zal a megegyezéssel még ma is csak ett 
vaunak Bécsben, bogy a török feltételeket 
szab; gr. Andrássy meg azoknak még csak 
ti rgyalásába seui akar bocsátkozni. „Jobb 
ba nem akadékoskodtok, mert tetszik nem 
tetszik, mi masírozunk. A diplomatia Stylus 
ezt igy nevezi: „végrehajtja Európa meg
bízását. “ Ilyen az a beleegyezés. „Add 
ide az erszényedet, különben le is ütlek, 
és el is veszem.* Karatheodory pasa ilyen 
magyarázatát adá a beleegyezésnek: a 
szakács ha azt kérdi a csibéktől, sülve 
vagy főve kivánnak-e feltálaltatni V Élni 
szeretnénk ! rebegék a csibék. Nem az a 
kérdés, mondja a szakács.

Talán nem volt felesleges, ezt a két
féle port kissé kitörölgetni szemeinkből. 
De vau még egy harmadik por: a meg
szállás czélja.

A keleti kérdésnél gyakran voltam 
azon helyzetben, miszerint nézeteimről párt 
különbség lylkltl el lett ismerve, hogy hí
ven tolmácsoltam nemzetünk érzelmeit. De 
ezen elismeréssel soha sem lettem nagyobb 
közegyetértéssel megtisztelve, mint mikor 
azt mondottam, bogv mi nem csak nem 
vagyunk a szomszéduukhani szláv népek 
nemzeti szabadságának ellenségei, de sőt 
testvéries érzettel fognánk őket üdvözölni 
a szabad nemzetek kerek asztalánál. Mi 
a patislavismusnuk vagyunk ellenségei, 
mert ez az ő szabadságuknak is, a mi 
nemzeti létünknek is ellensége.

Most a mit praxisban nem tettek, ezt 
a szent igazságot theoriában a kormány
körök is hangoztatják; de hangoztatják 
a végett, hogy annak kosarából az ámítás 
porát szíthassák a nemzet szemébe, nehogy 
a foglalás czéljaiba belásson.

Olvasta ön a miniszterelnök debre- 
czeni beszédét: „Bosznia a panszlavismns 
fészke, hát megkellett szállni, nehogy a 
pauszlavisruus forrasztó kemeuezéjévé te
gyen."

Hiszen igaz, pánszláv fészek Bosznia, 
mint Prága és Turócz-Szent-Mártou is és 
et cetera is az. — Ezeket nem most szállja 
meg a bécsi udvar. Századok óta bírja; 
mégis pánszláv fészkek.

De a pauszlavisnms forrasztó kémén - 
ezéje nem Boszua-.Szerai, nem Prága, nem 
Turócz-Szent-Mártou stb. hanem Moszkva, 
Szentpétervár.

Mi a panszlavismns ? Az orosz befo
lyás a szláv népekre. E nélkül panszlavis- 
mus, nem hogy tényleg létezhetnék, de még 
csak eszmeileg sem létezhetik.

Az orosz a panszlavismns.
A panszlavismust csak a Visztula 

partján lehet megtörni. Csak az által lehet 
megtörni, ha Lengyelország helyreállításá
val az orosz hatalom Európa szabadságá
nak ártalmatlan arányokra leszállittatik. 
Más lehetség nincs.

De a lezajlott bonyodalmaknál uem 
az orosz támadtatott meg, hanem ő táma
dott s pedig támadott a nyíltan kitűzött 
pánszláv zászlóval kezében; támadott oly 
világos szándokkal, hogy befolyási sphera 
ját a szláv népeknél s vele a panszlavis 
mus terét kitágítsa. Mert az orosz befolyás 
a panszlavismus.

Ezért mondottam mindig: ne enged
jétek , bogy az orosz a kitűzött pauszláv 
zászlót győzelmi niinbussal vegye körül; 
mert az orosz befolyás s vele a piuszla- 
visuius villanya abból a gy ízelmi uiinuus 
ból fog szétsugárzaui az e öltünk, mögöt
tünk, körüliünk, közöttünk lakó szláv ué- 
pekre, amott az Aegei tengerig, iuiitt 
Prágáig.

De ők megengedték s elmentek Ber
linbe azon bölcs gondolattal, bogy majd 
a háború materiális eredményeinek korlá 
tozásával kérlelik meg ?i orosz befolyás 
kiterjedésének pauszláv veszélyét.

A soproni Nagy Pál gyerkőezét jut
tatták eszembe, a ki rostát vett elé, hogy 
a vihar szelét felfogja, gyüszűért szaladt, 
hogy a dagadó tengerárt kimeriugesse, 
czöveket vert a földbe, hogy forgását 
megállítsa.

Kijelölték Bulgária határait — kizár
ták ezáltal az orosz befolyást s vele a pan
szlavismus villanyát a kijelölt határon túl 
lakó szlávok közül?

Ki kunyorolták az orosztól, hogy ki- 
lencz hó múlva kitakarodjék Bulgáriából. 
Miért ne tenné ? még ha kimegyen is ott 
marad; ba nem lesz is ott, mégis ott lesz, 
mert ott lesz a győzelmi nimbus, mely 
Bulgáriát megcsinálta; és ott lesz a meg
növekedni engedett orosz hatalomba vetett 

további remény.



Es berukkolnak Boszniába. Kizárják 
ezzel az orosz befolyást S vele a panszla- 
vismnst ? Sőt még ha ott nem volt volna 
is, beinvitálják; élesztik tlizét az osztrák 
és magyar elleni gyűlölet felszitásával. Az 
orosz győzelmek nimbusa Boszniát pán
szláv lészekké tette. De az osztrák magyar 
occupatió ebből a fészekből egygyel többet 
csinál azokból a puskaporos bordókból, 
melyek már Bosznia nélkül is — Isten 
látja lelkemet — elég sűrűn le vannak 
rakva Sziszektől Prágáig arra, hogy a ki- 
kerülhetlen összeütközés alkalmával a ha
talomban nőni engedett orosz, hazánkat, 
Ausztriát, de legvégzelmesebben az osztrák 
dynastiát légberepithesse.

E tárgyat majd még bővebben meg
beszéljük. Most csak arra akarok utalni, 
hogy a jövő országgá ülésnek lényeges fel
adatai közé fog tartozni: számot kérni a 
felől, hogy miként tartattak meg a 60 
millió hitelnyitás kikötései és gonddal 
lenni arra, hogy a Bosnyák occupátióból 
annexió ne következzék.

Az elsőre gondolni sem lehet, ha a 
Tisza-párt többségben marad. Az annexiót 
most ebből a körből is repudiálják, a mint 
Jókainak most érkezett beszédéból látom. 
— De hiszen repudiálták ők a megszállást 
is. Most pedig egekig magasztalják. Ezek 
az urak már megszoktattak ahoz, hogy 
mást beszélnek, ígérnek a nép előtt s Ír
nak a lapokban és mást szavaznak az or
szággyűlésen. Van nekik egy csodálatos 
metamorphosisokat művelő argumentumuk: 
„baj volna Tiszát megbuktatni — a körül
mények megváltoztak, az okos ember a 
körülményektől kér tanácsot; — bele kell 
nyugodni a tényékbe, muszáj."

Hát nekem úgy látszik, hogy ez a 
Bosnyák occupátió is elég arra, miszerint 
a közjogi ellenzék hívei ne maradjanak 
semlegesek a kormánypárt s az egyesült 
ellenzék közt, ha és a mikor csak e kettő 
közt van választásuk.

* *
*

De én azt gondolom: hogy ezen eset
nek alig kellene előfordulni; legalább igen 
ritkán. — A közjogi ellenzék most egészen 
uias helyzetben van, mint volt a múlt vá
lasztásoknál. — Akkor sokan csatlakoztak 
a közösügyes párthoz, remény, kecsegteté- 
sek, s a kilátásba helyzett „javítás" fejé
ben. Most a remények elenyésztek; javitás 
helyett kaptak egy desassuósus capitulatiót, 
és egygyel több közösügyet. Most a remé
nyek délibábja helyén a kiábrándító va
lóság áll. Emlékezem (az ön kerületében 
is megtörtént), hogy a közösügyes pártiak 
ts magukénak vallották az önök czélját; 
s csak abban állították fel a különbséget, 
hogy önök a hegyet megakarják mászni, 
ők pedig megkerülik. — No, már most 
tudják, hogy hová jutottak a „kerülő 
utón” ; siklóra, melyen csak csúszni lehet, 
emelkedni nem, nincs is azon megállapo
dás egész a — Reichsráthig.

Hát én azt gondolom, önöknek gon
doskodni kellene országszerte arról, hogy 
alkalom adassék a honpolgároknak kiáb
rándulásukat nyilvánítani. — Jelöltet kel
lene felláilitaniok, a hol csak lehet, még 
ha többségre nincs is kilátásuk. Constati- 
rozni kell a párlerőt s e constatirozásnál 
a ni tán leszavazott kisebbség is számit.

Az ön programmjuk nem az én pro
gramiadul. De hát úgy ismerem uemzete- 
temet, hogy a „persoual i s  uni óva l "  
megelégednék ; s ez alapon, ha az becsü
letesen megiartatik, minden áldozatra kész 
lelkesedéssel támogatná a dynastiát; a 
mire ennek bizony nemsokára igen igen 
nagy szüksége lesz.

Az önnek grogrammjának jogosultsá
gát miudeu párt elismeri; sőt gyakorlati 
érvényesítését is mindenki kívánatosnak 
tartja. Gyakran találkoztam a közösügyes 
pártok közlönyeiben azon vallomással, hogy 
az öunök álláspontja, mint hazafias óhaj, 
minden magyar ember szivében viszhan- 
gok költ.

Hát miért nem sorakoznak egy sziv- 
vel-lélekkel e zászló alá ?

Mondják : azért nem, mert ez óhajtás 
valósítása lehetetlenség, ldealismusnak, 
utópiának nevezik.

E balvélemény az önök egyedüli ne
hézsége. >S minthogy már tollatt vettem ke
zembe ; hát holnap közölni fogom önnel e 
felől némely nézeteimet.

Addig is üdvözlöm önt.
K o M u th .

— T isza  m e g b u k o t t ! — D eb-
reczeu, a kálamista Kóma kimondta az 
Ítéletet Tisza Kálmán és két mamclukja, 
Kis Lajos és Molnár György felett és meg
buktatta őket a választásnál. Megválasz
tanak szótöbbséggel Simonyi Ernő, Helfy 
Ignácz és b. Baldácsy Antal.

Békésen Irányi Dániel egyhangúlag, 
Mezőtúron Csávolszky Lajos, Nagy-Kallón 
Káltay János, Dunapentelén Tassy Béla, 
Fülek u Károlyi János, Liszka-Tolcsván 
Hegedűs László, Sárkeresztúron Madarász 
József, a görgőt kerületben Lükő Géza, a 
színi kerületben Farkas József egyhangú
lag, — .Székely-Udvarhelyen kétszeres 
szótöbbséggel Ugrón Gábor, — Székely- 
Kereszturon Orbán Balázs egyhangúlag, 
a vaali kerületben Hollosy Károly szótöbb
séggel, mindannyian pártunkbeliek válasz
tattak meg. Ezeken kívül jelentett a táv- 
tró még egy csomó kormány- s habarék- 
parti választást, valamint több rendbeli 
párton kívüli választást is.

A főváros I. és V. kerületében Pau- 
ler Tivadar és Wabrman Mór egyhangnlag 
választattak. A II. kerületben Házmán 
Fereuez mamelnk megbukott Kerntler Fe- 
renez polgár ellenében, ki 39 szönyi több
séget nyert, a 111. kerületben Ivánka Imre 
szótöbliséggel a VI. kerületben b. Pod- 
uiamezky Frigyes szavazattöbbséggel, a

VH-bea Hoffmanu Pál győzött. — A \  Hl-ik 
kerületben J ó k a i  Mór megbukott ,  
Szilágyi Dezső 69 szavazattal többet ka
pott. — A IX. kerületben legtöbb szava
z ó t  kapott Tbaly Kálmán lüggetlenségi 
párti, általános szótöbbséget nem nyervéu, 
nj választásra maradt ezen és a IV. kerü
let (belváros) is, hol Havas és Királyi közt 
volt az nj választás eszközlendő.

A függetlenségi párt máris több ke
rületet nyert.

— Somomegye bltolzága ang.
5-i közgyűlésében Szalay Károly indítvá
nyára tiltakozását jelentette ki Bosznia és 
Herczegovína megszállása ellen, hasonlóra 
hiván fel az ország összes megyéinek kö
zönségét.

— Az osztrák nemzeti bank
kebelében tanácskozások tartatnak az egyez
mény II. és III. ezikkeinek kivitele fölött, 
uj fiókok állítására vonatkozólag. Ma
gyarországon még négy uj fiók nyittatnék. 
Tanácskoznak a fölött is, hogy a kassai 
és zágrábi fiókoknak, melyek eddig nem 
voltak feljogosítva leszámítolni, nagyobb 
hatáskört adjanak-e; hir szerint Kolosvár 
is kapna egy fiókét. (Hát Pécsre nem jut
hatna egy?)

— A  V a sk a p u  sza b a ly o za sa
ügyében Bécsből távirják a „P. L.‘‘-nak: 
A külügyi hivatal most a Vaskapu szabá
lyozásának előkészületeivel foglalkozik; a 
szükséges öszszeg 22 millió frank. Azt ter
vezik, hogy a kölcsön kamatai az átszál
lítandó árukra vetett vám által szereztessék 
he. Egy angol társulat, a „Rock Boring 
Company," ajáolatot tett a munkálatok ki
vitelére nézve. ____

K Ü L F Ö L D .

Az occupáló hadsereg folytatja elő
nyomulását. A mint csapataink bevonultak 
Banjalukába a legtekintélyesebb bégek 
János Szalvator főherezegkez mentek, azon 
kéréssel, adná tudtára 5 felségének hódo
latukat. — Csapatainkra az iszonyú bőség 
nagyon rósz hatással van. Különösen a 
belga- és a Maroicic-ezred szenvedett so
kat a meleg miatt. Az eddigi hivatalno
kok megmaradnak hivatalukban. A török 
katonák lefegyvereztetnek s haza küldet
nek. A tiszteknek szabadságukra hagyatott 
osztrák szolgálatba léphetni.

Hogy az occupatio nem fog egészen 
békésen sikerülni arról már biztos híreink 
vannak. Maga a porta is tudomást vett 
már a serajewói s más boszniai vidéke
ken kiütött forradalmakról. A nagyvezir 
különben Zichyvel, a nagykövettel szemben 
kijelentette, hogy a porta a boszniai moz
galmakért felelősséget nem vállal. A lá
zadás elnyomására a porta eddig semmi 
intézkedést nem tett.

Mustárban is kitört a forradalom. Az 
ottani kajmakám és mufti meggyilkoltat
tak, egy ulemát kikiáltottak kormányzó
nak. Három zászlóalj török katonaság a 
lázadókkal barátkozik, bárom más zászló
alj ellenben oda nyilatkozott, hogy a lá
zadást nem helyesli és ellene lép fel, és 
hogy a bevonuló osztrák sereghez fog 
csatlakozni.

Hodsi Lójáról azt Írják, hogy a fel
kelőknek pénzt, fegyvereket, lőport stb. 
osztatott ki, hogy a szerb kormánynyal 
a legjobb lábon áll és már 16 szerb he 
is állott a bosnyák nemzeti kormányba. 
A segélyezések a felkelő sereg számára, 
mely eddig 18.U0U embert és 12 ágyút 
számlál, — nagyban folynak és eddig már 
mintegy 40.000 drb. aranyat adtak össze, 
ügy látszik, hogy a serajevói lakósság ko 
moly ellenállásra vau elhatározva.

-»
Philippovics főparancsnok aug. 1-én 

Milliukovicstörzskari kapitányt 7-ik huszár
ezredet küldé a Boszua-völgy kikutatá
sára, hogy a viharok által tönkre tett 
utakról jelentést hozzon. Az érintett fal
vakban a proklamácziók kiosztattak, hogy 
a lakosság a cs. csapatok bevonulására 
előkészíttessék; továbbá Doboj, Maglaj, 
Zebce falvakban szemlét tartson, vajjón 
az élelmezés megkönnyithető-e az utószál- 
litmányok nélkülözése által ? Milliukovics 
ang. 1-én Doboj, 2-án Maglajba érkezett, 
s látszólag barátságosan fogadtattak. — 
Maglajban a kaimakám a mezzlis és a 
tekintélyesebb polgárok hódolatáról biz- 
tositá, s foltétien engedelmességet, vala
mint nagymennyiségű eloséget Ígért.

Milliukovics azonban arról értesült 
Kentriutban, hogy Zapceben lázadás van 
szerezve, mely az osztrák hadsereg elő
nyomulását megakadályozandja. 6  azon
ban haladt Zapce felé. A fain bejáratánál 
puskalövések által fogadtattak, a huszá
rok csapatokra oszlottak, hogy puska- 
harezra készüljenek elő, minthogy Millin- 
kovics az előrehatolás lehetetlenségét be- 
láta, vissza akart vonulni, az imént oly 
barátságos Maglaj felé, melynek lakói 
azonban eközben elzárták az utat háztör
melékkel s ablakaik mögül sortüzet adtak 
a berontó hnszárságra.

Maglaj szűk völgy-torkolatban fekszik, 
a Bosznafolyó jobbpartján; nagyobbára 
törökök lakják, melynek vára elzárja az 
utat, s szűk tere a csapatok mozdulatait 
rendkívül korlátozza. A huszárság a Bosz
nafolyó mellett sort alkotó felkelők előtt 
gyorsan ellovagolt, miközben konstatál
ható lett, hogy 70 huszár elesett. Gr. Cbo- 
rinsky főhadnagy is az elestek között van. 
A maradék Millinkovics százados és Pa- 
ezona kapitány vezérlete alatt, a kik két- 
két lovat vesztettek maguk alól, az Uzora 
mellett felállított előhadat elérte.

Philipovics parancsnok Maglaj felé 
vonult, hogy az ellentállást megtörje s a 
helyet megszállja.

A 7-ik és 20-ik hadosztály cüentál- 
lásra nem talált s folyton előhalad. A mus

tárt utón a 18-ik hadosztály előysapata 
500 főnyi lázadóra talált, kik erős állá
sukból élénk tűzzel fogadták katonáinkat. 
Rövid ütközet után, melyet a vadász-zasz- 
lóaljunk, a 27-ik gyalogezred egy zász ó- 
alja s egy hegyi üteg kezdett meg, a la 
zadók Mostarba szaladtak.

A 7-ik vadász-zászlóaljból 4 ember 
sebesült meg, számos lázadó leöletett, s 
33 elfogatott, egy zászló, 100 puska, sok 
hadiszer és 3 ló került birtokunkba. Jova- 
novics tábornagy, Mustár felé halad.

Az osztrák-magyar csapatok a nélkül, 
hogy ellenállással találkoztak volna Mos- 
tárba bevonultak s ünnepélyesen fogad
tattak. ____

Az első áldozat.
A békésnek hirdetett _ occupatio — 

megkívánta véráldozatát. 70 magyar fiú 
távol szülőföldjétől — idegen rabló népek 
közt fekszik ravatalon — hősi halált szen
vedtek ; de nem a haza érdekében ontot
ták vérüket, hanem a monarchia ferde 
politikája vitte őket a vérpadra.

A pirosló vér, boszuért kiált az égbe ! 
A uemezis már utolérte egyikét azoknak, 
kik a nemzet lir.it egy szégyenteljes poli
tikának diadalra jutására használják fel.

A debreczeni derék polgárok csúfosan 
baktatták meg a geszti viperát s taláu 
ép azon órában hangzott fel a derék ha
zafiak ajkáról az egetverő harsány éljen, 
a mely perezhen 70 baranyai és tolnai 
honfi halálsóhaja kiáltott fel boszuért.

S kinek köszönheti ezt a nép?!
Váljon kit vonjon felelősségre?!
Ilyenkor mossák kezeiket a Pilátusok 

és nincs a ki kérdőre vonná őket.
Nyomorult, gyáva nép vagyunk, — 

kiket elvakit, megfélemlít bizonyos agyrém,
— s igy a kormány uszályát hordani nem 
átalkodunk.

Menjetek derék honpolgárok a sza
vazási urnához, adjátok oda voksotokat 
és kiáltsatok „Éljen"-t azon kormányra 
a kinek kegyelméből fiaitok a hareztéren 
vérezuek el.

Menjetek szavazzatok a kormányra, 
szavazzatok neki bizalmat akkor, a mi
dőn gyermekeitek utolsó leheletét adja ki 
átkozva a hatalmat, mely őket egy nem
zet ellenes politikának kierőszakolására 
áldozatul szánta.

Ne törődjetek gyermekeitek halál tu- 
sájával, — hanem hangoztassátok az „él
jen"-!, mig véretek haldoklik.

Megírtuk mi lapunk ez évi 2S-ik szá
mában, — mi fog történni. Megírtuk, hogy 
egy a nemzet által gyűlölt politika érvényre 
jutásának győzelmi oszlopául kell, hogy 
szolgáljanak a magyar nemzet gyermeké
nek megkínzott és csonkított teste s a 
párolgó vér, mely a hőskeblekbői tör elő
— lesz a tömjén.

Mi az égi szerű hirlapirók tudtak már 
akkor — csak a kormány nem tudta — 
hogy lesz eilentállás. Tudtuk, hogy vé
reink nem nyilt ellenségre fognak ott ta
lálni, nem rendes fegyelmezett mustahatiz 
fogja összemérni kardját katonáink fegy
verével, hanem miként gyáva és végzetes 
politikánk érdemli — a hegyszorosok mé
lyedései, a sziklazugokbau rejtőző dühödt 
fanatizált rabló ucp, méri majd gyilkoló 
tüzét derék honliainkra.

Megtörtént, — fájdalom, hogy jósla
tunk teljesült.

Mit szólnak ehhez azok, kik a nemzet 
sorsát intézik ?

Mit szói hozzá Tisza Kálmán ?
Avagy ők is tudták?! S csak a nem

zetet akarták ámítani?!
Ez gyalázat.
Akkor a midőn az oroszokat Plevuá- 

nál egy csapással tönkre tehettük volna;
— a midőn az oláh dorobánezok még 
Gyurgyevouál táboroztak, — nem kellett 
az aetió.

Sajnáltuk a nemzet pénzét!
Sajnáltuk a honfiak vérét!
Akkor századokra tönkre tehettük 

volra az orosz Hódító politikáját, — most 
az occupatióval magunkat fogjuk évtizedre 
megbénítani és igy a helyett, hogy mint 
nagy hazánkfia Kossuth monda: „Rüste 
dich, zum letzten fürcbterlichen Kampf! 
llaus Oe8terreich“ előkészülnénk — rom
lásnak, vesztünknek indulunk.

Akkor a midőn századok békéjét cse
kélyebb véráldozattal lehetett volna kivívni 
sajnálták a nemzet vérét és pénzét, — 
mig most, hogy mihamarább ássuk meg 
sírunkat dicsőség nélküli rabló harezban
— áldozzuk fel azt.

És a nemzet ujjongott Tisza Kálmán
nak, majdnem diadaloszlopot emelt, hogy 
a nemzet fiait a vérpadra küldeni nem 
akarta, holott azzal nemzeti létünk örök 
időkre való fennállását kivívtuk volna, — 
mig most a könnyen hivő honpolgárok 
borzasztó csalódásra ébredtek.

Azért hát zengj „hossáná“-t Messiá
sodnak magyar nép, — és hints virágot 
útjába auuak, kinek nem volt annyi ereje, 
akarata, hogy gyermekeiteknek vérpadra 
burczolását egy gyűlölt politika érdekében
— meggátolta volna.

Szavazzatok polgárok! Szavazzatok 
a kormányra, és ne törődjetek véretek 
jajjaival!

Lobogtassátok Taray Endre zászlaját
— de vigyázzatok, hogy egykoron idegen 
földön elvérzett gyermekeitek szemfödele 
ne legyen az.

Vigyázzatok !!!!

Különfélék.
Figyelmeztetjük a tisztelt elv- 

társakat, hogy a f. h<5 1 1-én meg
ejtendő követválasztásra szavazd

jegyeiket f. hó 8. 9. és 10-én a 
pécsvárosi tőjegyzői irodában Ma- 
jorossy Imre urnái okvetlen átvenni 
szíveskedjenek, miután a beállott 
úgy örvendetes mint szomorú ese
mények még inkább szükségessé 
teszik, hogy pártunk győzelmesen 
kerüljön ki a választási urnából, a 
mi azonban csak úgy lehetséges, 
ha egy test- és lélekként tömörül ve 
jelenünk meg a választásnál, te l  
tehát tisztelt elvtársak — ne ma
radjon senki közülünk hatra 
vegyük ki szavazójegyeinket egy
től egyig s azután győzelmünk 
biztos.

— Hymenhir. Nagy Cornelia urhölgyet
— Nagy Ferencz, volt országgy. képviselő
— kedves és szellemdús leányát Bl asko-
v i ch  I s t v á n ,  budapesti kir. Ítélő tábla, 
biró jegyezte el magának. Tartós boldogság 
koszorúzza frigyüket. — Dr. V á r a d y 
Antal  f. hó 8-án esküszik örök hűséget 
H i c k ma n n  G a b r i e l l a  urhölgygyel 
Nagyvár időn. _ , .

— Kinevezések és áthelyezés. A  pécsi 
ni. kir. pénzügyigazgatóságnál M i h á I y- 
ffy . árpád és T a b a k  pécsi V. oszt. 
adóhiv. tisztek IV. oszt. tisztekké kiuevez- 
tettek és W i n k 1 e F e r e n c z fehértemplomi 
VI. oszt. adóhiv. tiszt pedig hasonminőség- 
ben a pécsi kir. adóhivatalhoz áthelyeztetett.

— IIalálozás. Ft. Peintl r József ber- 
kesdi plébános f. hó 6 án elhunyt. Béke 
poraira.

— Eljegyzés avagy mi?! A  pécsi 
soha meg nem alakult, magát úgj 
nevezett szabadelvű-párt megbízás nél
küli végrehajtó bizottságának elnöke 
már széjjel küldte a meghívásokat, 
értesítvén hazafias tisztelettel az „Urasá- 
gok"-at, hogy f. hó 11-én reggeli 8 óra
kor a „Nemzeti Casino“ termében fog Ta
ray Andor és a kormánypárt eljegyzése 
megkisértetni, megkérvén egyúttal őket, 
hogy meghívó, illetve szavazási jegyeiket 
méltóztatnának f. hó 8. 9. és 10-én átvenni 
annál is inkább, mert minden meghívott 
szavazatával az eljegyzési ünnepélyt dia
dalra vezetni és emelni fogja. — Úgy 
látszik a szabadelvű párt végrehajtó bi
zottságának most, mikor szorul a kapeza, 
mindenki „Uraság," mig azelőtt a tisztes 
polgárokat „Spiessbürgerek"-nek, „Bug- 
ris"-oknak úton útfélen nem átallották czi- 
mezgetni.

— Tessék besétálni. Az egyik utcza- 
sarkon igen jellemzőleg van iák a plakátok 
felragasztva egyik a másik hátára. Az 
egészből a következő érdekes szöveget 
olvastuk k i: Legújabb látványosság'. Taray 
Andor műkiállitást rendez a pécsi forgalmi 
zálog-és kölcsön intézetben (ó-posta-uteza) 
hol a f. hó 7 éig ki nem váltott: ruha- és 
ágynemück, valamint arany és ezüst ék
szerek stb. f gnak elárvereztetui. Belépti 
dij 20 kr. Kezdete este 8 órakor. A pécs
városi tanács.

— Taray Andor cs gazdája. Alig 
hogy elterjedt városunkban az örömhír 
Tisza bukásáról, — egy uii ember Taray- 
val, ki szomorúan, fejlebigyesztve haladt,
— találkozott. „Na Andor! szólít ja. meg 
az illető — hogy érzed magad ilyenkor, 
a midőn a gazdád Debrcczenben hasra 
esett." — Se baj 1 barátom — felelt a 
mameluk — találok én annál különb gaz
dát is, csak válasszatok meg, majd azután 
meglátjátok. Az illető urí ember — ki nem 
volt előkészítve e rögtöni köpenyeg forga
tásra — majdnem szégyenkezve távozott.

— Tisza bukása nagy sensatiót keltett 
városunkban — az öröm és lelkesedés ál
talános, ugyanuyira, hogy kedden egy 
szükebb társaság ennek megünneplésére 
határtalan jókedvében „pezsgők"-et dur- 
rogtatott — éltetvén a derék debreczeoie- 
ket. Sokan már azt is emlegették, váljon 
nem kelleue-e a várost illuminálui és a 
debreczeniekhez hála feliratot írni, — de 
azért alig ha jut esziikbe ezen hazafiak
nak, hogy miután már a gazda elbukott,
— bát közreműködnének a „privatdiencr" 
Taray megbuktatására is.

— Visszautasítás. A ,F .  Z." vasár
napi számában fájdalmasan feljajdul azon 
megérdemlett csapásokra, mikkel a ránk 
szórt goromba rágalmakat joggal és mél
tóan megvesszőztük, de úgy látszik a ja- 
vithatlannál nem használ a fenyíték, mert 
most ismét azzal vádol, hogy kedves gaz
dája és képviselő jelöltjének magán életét 
szellőztetik pártunk emberei! Nem tudjuk 
a 60 százalékos uzsorás zálogház tartását 
is a magán élet keretébe sorozza-e a „F. 
Z.“? — Mi azt tartjuk, hogy oly ember, 
ki honatyai és törvényhozói magasztos 
állásra aspirál, annak minden tisztátlan- 
ságtól meutuek kell lenni, az uzsora pedig 
oly folt, mely kizár a törvényhozói szen
télyből és minden választónak, kinek erről 
tudomása van, nem csak joga, de köteles
sége is választó társait felvilágosítani, 
nehogy öntudatlau részesei legyenek azon 
bűnöknek, mikkel a haza uyomorgattatik.
— A „F. Z.“ képviselő jelöltjének magán 
(családi) élete íelől mi eddig egy szót sem 
szóltunk és nyilvános szónoklatban sem 
lett az még érintve, noha az előttünk nem 
ismeretlen. — Bizouyosak vagyunk heuue, 
hogy ha egy pártunkbeli jelelt magán csa
ládi életében a legcsekélyebb foltot is 
találbatná a „F. Z.,‘‘ sietne azt részletesen 
kipletykázni és glossákkal kisérni. — Azért 
tartsa meg a „F. Z.“ a reánk rosszal al
kalmazott jelzőket magának, mert reá il
lenek, és jegyezze meg jól magának, hogy 
egy becsületes budai külvárosi „bosnyák"

értékét egy tisztességtudó ember össze sem 
hasonlítja egy uzsorással vagy ennek kre- 
aturájával, mert ily két személyt összolu- 
sonlítaní nem is lehet. — Végre, ha a ,p 
F.“ czikkeiben valami illetlent talál a ”p 
Z.“ leghelyesebben tenné, ha azt hivea 
lefordítva tálalná német olvasó közönség 
elé, mely azután Ítélhetne felette. Mi ’li 
Ítélettől nem rettegünk, mert tisztán állunk

— Potya concrt a sétatéren. Tudva- 
levőleg a közönség az esti órákban a sé
tatéren gyűl össze, s miután csak minden 
második pénteken tartatnak „sétazenék" 
halljuk, hogy néhány áldozatkész fiatal 
ember elhatározta, mikép minden este 
„fütty concertet" fog ren lezni a közönség 
mulattatására. A napokban meg ig kezd' 
ték már működésűket, de a „stimmölés" 
oly éktelen zajjal történt, hogy akár „po- 
liczájwidrig“-nek is beillenék. Meglehet 
hogy később, ha ugyan, abban nem marad 
a szereplők teljes nevének kiírásával refe’ 
rádát fogunk hozni e conczertekröl.

— Az évenként tartatni szokott lókiál- 
litás 8 illetőleg szépen tenyésztett kauezák 
és csikók gazdáinak az állam részéről való 
dijaztatás az idén e hó 4-én Baranvavá- 
rott történt. Jelentkezett összesen 52 kiál
lító, kik közül nemzetiségre nézve 25 ma
gyar, 22 német és 5 sokácz. A dijaztatásra 
80 drb arany állott rendelkezésre, miből 
az alispán úr elnöklete működött bizottság 
a következő dijakat osztotta ki: Csánvi 
■Sándornak Csúzáról 8 drb aranyat kancza 
és csikóért; ugyancsak ilyenekért Ti ischler 
A. N.-Bólyról 6, Mikola J. Csúzáról 5, 
Hergenrőder J. Szajkról 5, Hegedűs János 
Vcliu 5, Mihók István Lakácsáról 5. Ha- 
gethurn A. Budmérról 5, Csányi Sándor 
4, Papa István Csúza 4, Ledő J. Keőről 
4 .(ídáin J. Laskó 4, Szabó J. K. Har
sányról 3, Ulricb J. Babarczról 3; 3 éves 
csikókért: Toka J. Szt.-Gyenesről 6, Kraiu 
Veuczel N.-Nyárádról 5, Fasza István Csú
záról 4, Pápa Sándor Csúzáról 2 drb ara
nyat nyert. Elversz Nándor úr Narancsról 
és Hutflesz úr Szt.-Lőrinczről szépen nevelt 
csikóikért oklevéllel lettek kitüntetve.

— A baranyamegyei gazdasági egye
sület e hó 12-éu (hétfőn) d. u. 4 órakor 
a megyeház nagy termében választmányi 
gyűlést tart, melyen, mint halljuk — több 
fontos ügy jő elintézés alá.

— A király, a Boszniában történtek 
miatt nyugtalanítva, nem utazik Ischlbe, 
hanem Bécsben marad, hol Audrásy gróf 
által naponkint többször tndositattja maiit 
az események folyásáról.

— Egy élet — egy csókért. Marié 
fiatal csinos lányka volt és igy nem csoda 
ha a házban lakó ifjú William szerelmes 
lett belé a melynek folytán elboritá Ma
riét a kedvezés minden jelével s hónapo
kon át könyörgött, — adjon neki egy 
csókot; de Marié nyakaskodott s a kérést 
nem teljesité. Williamot ez ellenállás még- 
inkább ingerlé a egy alka'ominal igy ki
álltét! fel: Meg kell kapuora a csókot 
édes Marim, ha az életembe kerül is! — 
Ezt mondva körülkarolá a lépcsőházban 
áldogáló leány derekát s erővel megfog
ván Marié akaiatos fejecskéjét, nagy igyek- 
vés után piros ajklra csattanó csókot 
nyomott. A dulakodásban azonban meg
csúszott, s a három emeletnyi magasságról 
lezuhanva, szerte zúzta fejét az alant levő 
márványlapon. A csók csakugyan életébe 
került.

— Jól ment! Mikor a Boszniát meg
szálló hadaknak a Száván át kellett iti- 
dulniok, Fillipovics táborszernagy elkiál
totta magát: „Előre hát fiuk! Isteu nevében 
Ausztria „dicsőségére!" Erre a pontonok
ban elhelyezett huszárok rázendítették a 
„Hazádnak rendületlenül légy híve oh ma
gyar" hymnust s azt végig énekelve kö
töttek ki a túlsó parton.

— Egy volt képviselő, ki csak a havi 
gázsi felszedésére rándult föl a fővárosba, 
megtartá beszámoló beszédét s várta, hogy 
újra felszólítsák. Elő is ált egy ember cs 
nagy tetszés közt azt mondta: „Már mi 
ezentúl olyan embert keresünk, aki oda 
fönn nemcsak pénzért mutogatja magát." 
— Egy másiknak pedig azt vetek szemére, 
hogy az országgyűlésen egy beszédet sem 
tartott. — Igaz — feleié, én nem beszéd, 
hanem szótárté képviselő vagyok. Lett rá 
nagy éljenzés.

— Szórakozott emberek. Egy úri em 
bér annyira szórakozott volt, hogy egyszer 
szivar helyett a gyufát vette szájába a 
szivart pedig fél óráig dörzsölte a fal mz, 
szörnyen szitkozódva, hogy hát miért nem 
akar meggyűlni. — Egy angol ennél is 
tovább ment. Egyszer a lovát ültette a 
kocsiba, 8 a ló helyett magát fogta a 
kocsi elé. A tévedést akkor vette észre, 
mikor nyeríteni akart és nem tudott.

— Sajátságos módja a becsületsértés
nek. Néni asszonynak pergő nyelve, pletyka 
természete, de jó szive van. Az udvarára 
gyűlő verebeknek örömest dob egy-cgy 
morzsát, s a madarak sűrűén szálltak hozzá. 
Egyszer másszor apró papirdarabkákat lát 
az apró állatok nyakába kötve. Levessi, s 
elolvassa azokat. Uram fia! hallatlan ócsár- 
lások s káromlások. Megfigyeli: hova re
pülnek a madarak, s azt látja, hogy a 
drágalátos szomszédasszony udvarába. — 
Tehát ő támadta meg becsületében! Fel 
is adta a biróságnak, s buszút követel- 
Nehány verébnek meg kitekerte a nyakát, 
hogy legyen — tanú is.
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