
Kiadó hivatal: 
Pollik Mór könyvnyomdája, 

hová a hirdetések és 

előfizetési  pénzek 

béruientesen intézendők. 

Megjelenik ezen lap heten 
kint kétszer: 

csütörtökön és vasárnap 

Előfizetési  feltételek: 
Helyben házhoz hordva, vagy 

vidékre postán küldve 
Egész évre . . 6 frt  — kr. 
I-él évre . . . 3 frt  — kr. 
Negyedévre . . 1 frt  50 kr. 

Hirdetmények dija: 
3 hasábos petit-sorért, vagy 

annak helyéért 6 kr. 
Bélyegdij külön 30 kr. 
Nyilttór sora 15 kr. Politikai, társadalmi, szépirodalmi és közgazdászati lap. 

A; h á r o m s z é k í „ H a z í i p a r - e g y í e t " I s a „ s e p s í - s z e r t t g y ö r g y i ö t i k é n y t e s t ű z a t t á i - e g y l e t " h i v a t a l o s k ö z l ö n y e 

Az előfog.itok  és az ellenzék. 
A választások véget értek s azt hittük, a 

nemzet meg lesz kiméivé az ellenzék további 
izgatásaitól Csalódtunk. Az országot boldogító 
s bolonditó vándorapostolok szószéki dikcióikat 
a sajtó terére vitték át. Az izgatás most is 
foly  végnélkül, a legkimé'etlenebb modorban. 
A »mérsékelt ellenzék* sajtója egy nótát va-
riál a szélsöbaloldallal Verik a nagy dobot, 
hogy csak amúgy zug az ember két füle  belé. 

Szidják a kormányt, a kamarillát Bosznia 
elfoglalásáért.  A hadba induló katonák harci 
kedvét sietnek itthon lehűteni s fivéreink  vere-
ségét nyíltan kívánják, mig a bosnyák rabló-
bandák dicsó' tetteit égig magasztalják. Hát az 
miféle  hazafiság:  tüzelni a csapatokat, hogy 
keljenek fel  a katonai fegyelem  ellen, közölni 
egy állítólag hiteles iratot, a melyben katoná 
ink fölhivatnak  az árulásra, esküjök megszegé-
sére ; hazafiság-e  terjeszteni oly iratot, a mely-
ben éltetik 1849 april 14-ét? 

De mindez kevés. Megragadják az érzelem 
húrjait is és tépik kegyetlen kezekkel. Rémhí-
reket gyártanak ama családok elkeseritésére, 
kik a családfőben,  fiúban,  testvérben hoztak a 
csatatérnek aldozatot Kéjelegnek a fájdalom 
fokozásában  s a könyeket nem engedik felszá 
radni, hogy a kétségbeesést az elkeseredés 
legvégső határáig hatványozhassák. 

Ily ellenzéktől nem lep meg, ha minden 
eszközt felhasználna  izgató céljaira, végre a me-
gyéket az előfogatok  megtagadására tüzeli. 
Felhívja nyíltan a megyéket, a községeket, 
hogy szegüljenek ellen a kormány rendeletei-
nek s tegyék lehetetlenné csapataink, oly véres 
könyekkel siratott gyermekeink élelmezését. 

Sajnos, hogy az ország vezérmegyéje Pest-
megye alispánja játszik az ellenzék kezére, 
hangzatos phrázisokkal védve a »megtámadott 
közszabadságot (?)« Pedig ez a k-zszabadság 
azon helyről legkevésbí sincs veszélyeztetve, 
hova eilenzékiink mérges nyilait intézi. De felö, 
hogy lehet veszélyeztetve, ha a közrend érde-
kében és az élelmezés halaszthatlan követelmé-
nye folytán  történt kormányi intézkedés legha-
zafiasabb  szándéka is az absolut kényuri hata-
lom kisérteteként állíttatik a nemzet e'é 

Az ellenzék által folyton  hangoztatni szo-
kott alkotmánynak, törvénynek, jogrendnek 
nem az-e a legnagyob megtagadása, ha erő-
szaknak neveztetik egy kormányrendelet s az 
autonomia compromittálásával a törvényhatósági 
tisztviselőt kívánják fölébe  helyezni a kormány-
nak, mely tetteiért felelős,  feleló's  a célért, de 
csak a parlamentnek, a népcsalád képviseleté-
nek, mert a kérdőre vonási jog ezt illeti meg. 
Igenis feleljen  a kormány tetteiért, miclón az 
ország képviselete együtt leend, de hogy le-
gyen felelős  intézkedéseiért, midőn azokat fo-
ganatosithatlanul is lehet hagyni ? 

Mi reméljük, hogy az or.-zág megyéi és 
törvényhatóságai a lulaszthatlau körülmények 
nyomása alatt nagyobb hazafisággal  fognak 
birni, mintsem az ellenzéki sajtó párt izgatásai-
tól oly térre hagyják magokat vezettetni, me 
lyen a megyei autonomia létének jogosultsága 
ország-világ előtt pellengére állíttatik. Remél-
jük, hogy midőn véreink, testvéreink, gyerme-
keink életéről van szó, kiket a csata öldöklő 
dühe talán megkimélt, akkor nem fogjuk  mi 
őket az éhenhalás veszélyének áldozatul dobni. 

Hadd őrjöngjön az ellenzék fájdalma  dü-
hében választási vereségeiért, hadd pulí'ogjanak 
a vitéz tollhósök légbe szórt phrázisai, gyanú-
sításai és Vádjai; a nemzet legalább meg fogja 
tudni: kikkel van dolga; a nemzet meg fogja  tudni: 
milyen az a nagy hazafiság,  a melyet az ellen-

zék mindig ajakán hord. Ez a lárma ne téritse 
el a kormányt valódi kötelességétől Bosznia 
és Hercegovina okkupálása a monarchia és 
Magyarország érdeke, mert nem akarja megen-
gedni, hogy közvetlen szomszédunkban egy ak-
kora szláv birodalom alakuljon, mely az Ad-
riától a Feketetengerig terjedjen. Már pedig 
ha megengedjük, hogy ama két tartomány 
Szerbiával, Montenegróval és Bulgáriával egye-
süljön vagy bármi alakban vele egy követ fuj 
jon, akkor egy nagy délszláv állam alakulása 
rövid idíí kérdése lenne. 

Ha valakinek ama két tartományt el kell 
foglalnia,  az csak monarchiánk lehet. A nem-
zeti jogérzet mondja ezt. S ha már belefogtunk, 
lássunk hozzá erélylyel. Most már állami és ka-
tonai becsületünk van engagirozva Európa 
előtt. Használjunk fel  minden lehető módot, 
hogy az okkupáció rövid időn véget érjen, 
hogy harcosaink mielőbb családi tüzhelyökhöz 
visszatérhessenek s nyugalom és béke foglal-
hassa el az izgatottság és aggodalom helyét. 

Újból is reméljük tehát, hogy megyéink 
nem adják oda magukat eszközül ellenzéki párt 
céloknak és Magyarország népe tudni fogja, 
hogy nehéz időben mi a hazafiúi  kötelessége 
Nem pártérdek forog  itt fenn,  hanem a haza 
érdeke. Nehéz a jelen és a jelen munkája, mert 
építjük a jövőt, hazánk közel jövőjét. 

A.z o k k u p á c i ó . 
Szerajevoból jelentik, hogy Philippovics főpa-

rancsnok mindenekelőtt csapataink biztosításáról 
és a rend helyreállításáról gordoskodik. Szerajevó-
ba és a körüle fekvő  magaslatokra elegendő őrsé-
get helyezett, a városban őrjáratokat rendelt el és 
ideiglenes erődítéseket emeltet. 

A lefegyverzés  gyorsan és akadály nélkül 
folyik.  A török hivatalnokokat egyelőre fölmentet-
ték, de ismét elő kell őket venni, mert ismerik az 
itteni viszonyokat, más hivatalnoki kart pedig itt 
nem lehet kapni. Az életszükségletek drágasága 
nagy ; egyelőre kihirdették, hogy a szemérmetlen 
áremelést szigorúan meg fogják  büntetni, ennek 
következtében sok bolt zárva maradt. Egyes cik-
kek 300 percenttel drágábbak mint rendesen. Ha-
fiz  pasát őrizet alatt Bródba szállították. 

Philippovics községi tanácsot szervezett Sze-
rajevóban, mely 28 tagból áll, közülök 5 török, 2 
katholikus, 6 keleti vallású, 4 zsidó. Fazli pasát 
polgármesterré nevezte ki, ez bosnyák bej és nagy 
becsületben áll. A tanács 22-én kezdette meg mű-
ködését. H a d z s i J a m b o v i á t a hires izgatót 
elfogták. 

A szerajevói állapotokról jelentik a „Neue 
Wiener Abendblattnak" 24-éről: 

Itt egészen helyre állíttatott a nyugalom és a 
rend. A mohamedán lakosság nagy része vissza-
tért ide. 

A fő  mollah Hasszan effendi  körlevelet bocsá-
tot ki az alája rendelt hodsához, melyben felszól-
litja őket, hogy csendesítsék le a muzulmánok iz-
gatottságát ; és azon meggyőződését fejezi  ki, hogy 
az osztrákok mint barátok jöttek az országba és 
nem szándékoznak ártani a muzulmán vallásnak. 
A chacham basi, a szerajevói főrabbinus,  gyűjtést 
rendezett hitfelei  közt sebesültjeink javára, mely 
elég jelentékeny összeget eredményezett. Mind a 
két főpap  többször értekezett Philippovics főpa-
rancsnokkal és Rotky polgári biztossal. 

A szerajevói fellegvárat,  mely a bombázás 
által és az elhanyagoltatás következtében sokat 
szenvedett, ismét védelmezhető állapotba helyezék. 
Egész sor ideiglenes erőditést emeltek, és a Szera-
jevó fölött  uralkodó hegyeken is földsáncokat 
készítettek az ütegek részére. A sereg zöme még 
nem hagyta el Szerajevót, és nagy részt csak a 
lovasságból álló előhadak bocsátották ki délkelet 
felé  csápjaikat. 

Az idehozott foglyokkal  most már nem rög-
tönitélet szerint, hanem mint hadifoglyokkal  bán-
nak. A foglyokat,  hacsak némi valószínűséggel be-
bizonyítják, hogy nem küzdöttek csapataink ellen, 
hazabocsátják. 

A város elfoglalásakor  itt állomásozó csend-
őrség bebizonyította, hogy helyesen és loyalison 
viselte magát és nem vett részt a 1 q iki harcban, 
A tisztek és csendőrök csokugyan még 19-én és 
20 án jelentkeztek és önkényt átadták fegyvereket. 
A fegyvereket  azonnal megvizsgálták fegyverko-
vácsaink, és kitűnt, hogy a fegyverek  nagyobb ré-
sze rozsdás és az utóbbi időben nem voltak hasz-
nálatban. 

Csapataink egészségi állapota kitűnő. A kato-
nák élelmezése minden igénynek megfelel. 

A „Pressernek írják Laibachból folyóhó 
25-röl. 

Tegnap este 9 órakor érkezett ide sebesül-
tekkel a 3-ik vonat Boszniából. 93-an voltak össze-
sen, a legnagyobb részt könnyű sebesültek, köz-
tük egy százados is. 

A sebesültek több ezredből valók, nagyobb-
részt azonban Szapáry hadosztályához tartoztak. 
A honvédek vitték őket a kórházakba saraglyá-
kon vagy pedig egészségügyi kocsikon. 

Laibach város lakossága, de kivált az itteni 
nő-egylet a legnagyobb rokonszenvvel fogadta  a 
sebesülteket és ruhával, frissítőkkel  és szivarok-
kal bővön elátta őket. Eddig 300 sebesültet he-
lyeztek el a három katonai kórházban. 

Schmigoz altábornagy, a ki Szapáry csatái-
ban könnyű sebet kapott nyakán, ide érkezett 
Zágrábból. 

B é c s , aug. 27. Philippovics táborszernagy 
jelentései szerint a szerajevói győzelem zsákmá-
nyai naponként jelentékenyebbeknek mutatkoznak. 
A már jelentett ágyukon és fegyvereken  kivül a 
lefegyverzés  alkalmával csak Szerajevóban Oooo 
fegyvert  szolgáltatott bc a lakosság és még most 
is akadunk fegyverekre  és lőszerre. Szerajevó el-
foglalása  alkalmával elfogottak  közt sok török ka-
tona is van és pedig nizámok, redifek  és basibo-
zukok. Eddig két szállítmányban 55 tisztet és 8370 
katonát kisértünk Bródba. 

Az összes szerb minisztérium lemondott és a 
fejedelem  Riszticset bizta meg a cabinet megala-
kításával. Az uj független  fejedelemnek  uj szolgái 
lesznek. E változást már régóta pengették a jól 
értesültek ; és must, midőn megtörtént Risztics po-
litikájának szentesítésén kivül alig van más jelen-
tősége. ö volt eddig is a szerb kormány lelke, 
most kedve szerint tisztítja meg a kabinetet a 
lomha vagy tüzes elemektől. Az bizonyos, hogy 
Risztics cabinetje mennél kevesebb meggondolat-
lanságot fog  elkövetni, de minden kedvező alkal-
mat meg fog  ragadni a szerb álmok megtestesité-
sére. Loyalis lesz, mint a meglapuló macska mind-
végig. 

Királyi kézirat a horvátok hoz. 
Király ő felsége  következő legfelsőbb  kézira-

tot bocsátotta ki : 
Kedves Mazuranics bán! 

Philippovics táborszernagy egy tudósításából 
a 13-ik hadtest felvonulása  alkalmából kivettem, 
hogy ez alkalommal valamint a hatóságok, ugy a 
tartományi lakosság is eredményes támogatásuk-
kal és áldozatkészen működtek közre. Meghagyom 
önnek, hogy a hatóságoknak és a lakosságnak 
ezért megelégedésemet fejezze  ki. 

Scliönbrunn, 1878. aug. 22 én. 
Ferenc József  s. k. 

Mazuranics bán ezen legfelsőbb  leiratot kö-
vetkező proclamátió kíséretében közölte : 

Midőn nagyon kedves kötelességemnek tartom 
ezt ezennel általános tudomásra hozni, azt hiszem, 
hogy e királyságok hatóságainak és lakosságainak 
bebizonyult hűségétől és odaadásától bizton elvár-
hatom, hogy a jövőben is minden adandó alka-
lomkor a trón és haza iránti hasonló áldozatkész-
séget fognak  tanusitani. 

Zágráb, 1878. aug 27-én 
Msiznruitics Iván. 

E g y s z e r b lap v é l e m é n y e a u ü i j y a r 
s a j t ó r ó l . 

A belgrádi hivatalos „Szrpszke Novine" a 
következő communiquét teszi közzé : 

A mint az osztrák-magyar megszálló sereg, a 
bosnyák területre lépve, az ottani lakosság első 
ellentállásaira talált, az osztrák-magyar sajtóban 
azonnal hangok emelkedtek, hogy t. i. az elleut-

3zerkcsztöségl iroda: 

Főpiac, Csulak-féle  ház, 

;hová a lap szellemi részét 

illető közlemények 

küldendők. 


