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Tisztelt képviselő nr! Igazán nagy

szerű jelenet a magyar nemzet közvélemé
nyének legújabb nyilvánulása.

Van abban két vonás, mely különö
sen jellemző. Egyik az ösztönszertt józan 
felfogás a szomszédunkban dúló háború 
politikai értelme s honiereje felől, a má
sik a párt szenvedélyeken felül emelkedett 
hazatiság, mely a nézet-eltérést csak is a 
kifejezésekre szorítja, de a dolog lénye
gére nézve az egész nemzetet egy testté 
lélekké forrasztja össze.

Még is csak sajátságos egy nép ez 
a mi áldott jó magyar népünk. Másutt 
egyesek ütik reá saját egyéniségük bélye
gét a nép érzelmeinek irányára. Nálunk 
meg fordítva van. Másrttt a nép lelkesedése 
az óra-mutató, mely jelzi az időt, melyet 
egyes emberek csinálnak. Nálunk egyes 
emberek az óramutatók, a nép az idő. 
Voltak, vannak és lesznek emberek hazánk
ban, kik olyanok, mint az üveglenesc, 
melyben a hő-sugárcsomó összepontosul, 
de a hő-sugárcsomó a nép ösztönszerit 
érzelme.

Ez mindig így volt és most is igy 
vau. — (Őrömmel tapasztalom, mennyi je
les tárgy avatott tolmácsa akad hazánk
ban pártkülönbség nélkül a történelem lo
gikájának, mely a jelen bonyodalmakhoz 
fűződik. I)e ha az úgynevezett döntő kö
rökben azt hinnék, hogy ez a mozgalom 
hazánkban csak amolyan izgatottság, amely 
fellobbant egyesek gyújtó szavára, s amint 
fellobbant, úgy el is alszik, hát én azt 
mondom nekik, vigyázzanak, nehogy az 
idő saját kárukkal tanítsa meg őket, hogy 
mily irtózatosan csalatkoztak. Ez a moz
galom a magyar nép józan eszének, ösz- 
tünszerü tapintatának, s az áldozatkészség 
legmagasb fokára emelkedett honszerete- 
tének revelatiója. Amaz ezred éves tölgy 
ép. egészséges lombjainak suhogása az, 
mely annyi vésznek, viharnak ellent állt, 
s ellent fog allaui ezentúl is „veletek, ál
talatok. ha nektek tetszik, nélkületek, el
lenetek, ha kell-1 ellent fog tudni állani, 
mert gyökerei a konszeretuek, a minden 
ösztönök legerősbikének, a nemzeti üufeu- 
tartás ösztönének szívós talajában állanak 
megreuditbetlenül.

Istenemre mondom: e tölgygyei szá
molnotok kell — „au bon entendeur, sa-
lut!“ (vegye hasznát, aki megértett).

** *
A fenforgó kérdésnél a magyar nem

zet kiindulási pontja a z : hogy a szomszé
dunkban dúló bábomnak úgy Lazánk, mint 
Ausztria létérdekei kockán forognak.

Én súlyt helyezek arra, hogy ez al
kalommal Ausztria létérdekei hazánk lét
érdekeivel összhangzauak.

Nézeteim Magyarországnak Ausztriá-

A gzent-lörincl lóverseny.
(Z.) A baranyamegyei gazdasági egye

sület, mely rövid 6 évi fenállása óta nem 
egy üdvös intézményt honosított meg me
gyénk gazdasági terén, e hó K én ismét 
fényes jelét adta annak, hogy mily igazi 
érdeklődéssel és Ugybuzgósággal igyekszik 
kitűzött nemes feladatát — megyei gazdá- 
szaumknak a miutaszerüség színvonalára 
való emelését — betölteni. Ezen egyesület 
vezérlő tagjai: a megyebeli gentry sziue- 
virúgának az előbb említett célból történt 
szövetkezését leginkább az teszi becsessé 
és a hazai közgazdaságra nézve nagyfon- 
tosságuvá, hogy ők önzetlen tevékenysé
güket majdnem kizárólag csak az alsó 
földművelő osztály felvilágosítására, okta
tására s annak úgy szóval mint tettekkel 
és másnemű erkölcsi és anyagi támogatá
sokkal való buzdítására irányítják. — És 
valóban az egylet rövid hat évi működé
sének már is szép eredményét látjuk, me
lyet röviden, de leghívebben az által jel- 
legezhetünk, ha azt mondjuk, hogy a 
baranyamegyei gazd. egyesület nemcsak 
meghódította megyénket a gazdasági ha
ladásnak, hanem már is mintegy fél szá
zaddal vitte azt előbbre e téren. És mindez 
érdemek oroszlánrésze az egyesület lelkes 
alelnökét: Nádosy Kálmán urat illeti. 0  
az egyesület lelke, vezére, tanácsadója; ő 
az első, ha tenni, ha áldozni kell. Ha igy 
tehát tekintetbe vesszük azt, hogy megyénk 
gazdasági élete csak a.: ő buzgó tevékeny
sége és áldozatkészsége folytán indul fel
lendülésnek, akkor teljesen ő reá is illenek 
•Schmidt Ádám e szavui: „Kinek sikerült 
hazáját, vagy annak c jak egy részét köz
gazdaságilag emelni, ■ nnak szebb érdeme 
van azon hadvezéréné I, ki egy idegeu or
szágot, vagy annak egy részét, hódított 
meg.“

Az e hó 9-én Szsüt-Lőriucen rendezett

val kapcsolatáról ismeretesek. Mind állami 
lét, mind közgazdászat tekintetében az ér
dekeknek oly, s annyi ellentéte forog fen 
a kettő között, hogy teljes absolnt lehetet
lenség a kapcsolatnak oly formuláját csak 
képzelni is, mely mind a két felet kielé
gíthesse. Ezért képezek én hontalanságom
mal egy élő tiltakozást a kapcsolat ellen.

Én hát bizon nem tartom hivatásom
nak aggódni Ausztria speciális érdekei fe 
lett, ha s midőn azoknak veszélyeztetése 
hazánk érdekeit nem veszélyezteti, de mi
dőn egyiknek veszélye a másiknak veszé
lyével karöltve jár, nagy fontosságot he
lyezek arra, hogy a veszély közösségét, 
mind Ausztria, tnind Magyország átérezzék.

Egy háborúval állunk szemben, mely 
hazánkat is, Ausztriát is eventnalis halál
lal fenyegeti, ha nem segítjük a törököt, 
hogy az orosz terjeszkedési politikának 
gát vettessék. Ez a háború Magyarorszá
got Ausztriával állami kapcsolatban találja. 
Nem hiszem, hogy az orosz sokat hajtana 
szavunkra, ha azt kivánnók tőle, hogy 
várjon ezzel a háborúval, mig ez a kap
csolat feloldatik. Biz ő nem vár. Hát a 
dolog úgy áll, hogy az a magyar király, 
akitől nemzetünk azt kívánja, hogy az 
orosz terjeszkedési politikának gátot ves
sen, egyszersmind osztrák császár is.
Ez az osztrák csiszár nagyon gyakran 
ellentétben van a magyar királylyal. Ez 
alkalommal nincs. — S én azt gondolom, 
nemzetünk kívánsága csak nyerhet suly- 
lian, ha midőn azt kívánja fejedelmétől, 
hogy teljesítse a honmentés kötelességét, 
melylyel mint magyar király Magyaror
szágnak tartozik, egyszersmind íeá mutat 
arra is. hogy ez neki mint osztrák csá
szárnak is létérdekében áll. — Ezért sze
retek én ez ügyben Ausztria érdekeire is 
hivatkozni. Ezért emelem ki azt, hogy a 
jelen háborúban ttgy Ausztria, mint Ma
gyarország létérdekei vannak veszélyben.

E nézet tökéletesen indokolva van a 
keleti kérdés politikai értelme és nemzet
közi hordereje által, amiként a jelen há
borúnál előttünk áll.

Ha a török birodalom ment volna 
azon nyomástól, melylyel a Lengyelország 
romjain Európa szabadságának veszélyes 
arányokra duzzadt orosz hatalom reá ne
hezedik: a keleti kérdés tisztán belügyi 
kérdés volna a török, és birodalmának 
más fajú vallásu népei közt.

Es ha a kérdés ily alakban, akár a 
török birodalom épségének a közös sza
badság, akár szétbomlásában találná vég- 
megoldását, de még minket s Ausztriát is, 
kik tőszomszédjai vagyunk, csak humani
tás vagy rokon avagy ellenszenv szem
pontjából érdekelhetne, de politikai szem
pontból nem.

Mi megtanultuk igazságosan méltá
nyolni a török népjellem tiszteletre méltó 
alapvonásait. Mi tudjuk, hogy az ottomau 
nemzetben egy oly megbízható barátot bí
runk, minőt a föld hátán többet nem ta
lálhatunk, mert érdekeink annyira összhang- 
zók. hegy nemcsak érdekellentét, de még

lóverseny szintén Nádosy ur tevékenysége 
és áldozatkészsége folytán jött létre. E ló
versenyt, mely a megyei lókiállitással volt 
egybekötve, s mely elsőnek nevezhető me 
gyénkben, tulajdonképen Pécsett kellett 
volna megtartani, ha arra itt hamarjában 
egy alkalmas tért lehetett volna kijelülui 
és — a mi a legnyomósabb „ha"1 — ha 
az egyesület már olyan alaptőkével rendel
keznék, melyből a lóversenynek itten való 
megtartásával járó tetemes rendezési költ
ségeket más szükséges egyleti kiadások 
megvonása nélkül fedezhette volna. S igy, 
miután Nádosy ur a vagyonilag még zsenge 
korát élő egyletet megkímélendő ilyen 
költségektől, azon ájánlatot tette, hogy ő 
kész a versenytér előállítására és a rende
zési költségek viselésére — határozta el 
az egylet ez idéni lóversenynek Szent-Lő- 
rine mellett levő s Nádosy ur által bérben 
bírt tárcsái pusztán való megtartását. (Ala
pos értesülés után megjegyezhetjük itt, 
hogy Pozsony, Arad, Kassa és Debrecen 
példájára városunkban is meghonosítják 
a rendes évi nagy lóversenyeket. Polgár- 
mester úr már értekezett is ez iránt a gazd. 
egyesület vezérfértiaival. Ítészünkről csak 
dicsérhetjük a kezdeményezést, mert e fon
tos közgazdasági emeltyű felkarolása a 
városnak a gazd. egyesület mellett nagyon 
kevés áldozatába kerülne.)

S most térjünk át >Szent-Lőriucre.
Az idő e napon fölötte kedvezőtlen, 

borongós, esős volt. Itt Pécsett 4 és 5 óra 
közt csak úgy szakadt az eső. E körül
mény nagyon sokakat visszatartott a ki
rándulástól. Mindazáltal szép számmal 
gyűltek össze az érdeklődők itt Pécsett az 
indóháznál. Sokan pedig kocsikon mentek 
ki. Szent-Lőrinc környékéről az összes in- 
telligeutia s a „jó falusiak-1 nagyobb része 
sereglett össze a helyszínére. A jelenvoltak 
száma 4—5000 volt. Kevéssel 9 óra után 
a lókiálüfás vette kézdetét, melyet a szt.-

csak eltérés sem foroghat fenn közöttünk. 
Mi hálával emlékszünk a nagylelkűségre, 
melyet a törökök irántunk tanúsítottak 
ami szorongattatásaink napjaiban, és bi
zonyosan csak is becsületére válhatik nem 
zctlluknek, hogy erre oly meleg érzettel 
emlékezik épen most, az ő szorongattatá- 
suk napjaiban (bizony, bizony mondom is, 
jó politika a magyarral jót tenni, mert a 
magyar nemzet hálás egy nemzet, — az 
Isten áldja meg az ő jó szivét.) Mindezek
nél fogva bizonyos, hogy mi magyarok 
mindig a legmelegebb rokonszenvvel, a 
legőszintébb jó kívánattal kisérnők a tö 
rök nemzet regeneratiónális törekvéseit, 
melyeknél sikerhez csak a szabadság útja 
vezethet; de ha az nem állana előttünk, 
hogy az orosz nyomás következtében a 
török birodalom minden megcsonkítása 
egyértelmű az orosz hatalom terjeszkedő 
sével, nem volna magyar ember, aki a tö
rök birodalom, úgy területi, mint függet
lenségi épségét saját hazánk biztonságára 
nélkUlözbetleunek ítélné s azt saját nem 
zeti ügyünknek tekintené. — Senkinek sem 
jutna közülünk eszébe annak feutartásáért 
nemzetünk véráldozatát felajánlani, minket 
teljességgel nem aggasztana az, ha a szom 
szédunkbani szláv népek szabad nemze
tekké fejlődnének.

De a dolog teljességgel nem ebben a 
karban van. Internationalis cs politikai 
szempontból a keleti kérdés, az orosz nyo
más folytán már nem a török birodalom 
belügyi kérdése, nem török, szerb, bolgár, 
bosnyák stb. kérdés többé, annyira nem 
az, hogy ha ma sikerülne az orozsnak Eu
rópából minden törököt az utolsó emberig 
elpusztítani, ha Törökország minden euró
pai tartománya ma fclrnháztatnék oly „au
tonómiával-1 (? !) a minőt Cserkaszki her
ceg a bolgároknak készít orosz mintára 
orosz nyelven; mindezek által a keleti 
kérdés nemcsak nem lenne megoldva, de 
még csak akkor állana Európa előtt, s 
különösen előttünk és Ausztria előtt oly 
irtózatos arányokban, iniut még soha.

Igen, mert a keleti kérdés orosz ha
talmi kérdés. Tisztán, határozottan orosz 
terjeszkedési politika kérdése.

Es az is marad mindaddig, mig Eu
rópa sokáig késő bűnbánattal azon hatá
rozatra nem jut, hogy Lengyelország hely
reállításával elhárítsa magáról azt az átkot, 
melyet Lengyelország felkoucolásáuak bűne 
reá hárított.

Csak ha Lengyelország helyreállításá
val az orosz hatalom azon határok közé 
utasittatott, melyek közt tág birodalma 
uépeiuek szabad emberekké emelésével, 
egy mindig nagy, fényes és dicső helyet 
biztosíthat ugyan magának a polgáro
s í t  nemzetek kerek asztalánál; de mely 
határok mögül többé minket, Ausztriát, 
Európát a pánszláv carismus világuralmi 
arabitiójávai nem fenyegethet; csak ha a 
Visztula partján biztosítva lett az, hogy 
az orosz hatalom a török birodalomra többé 
ne uebezkedhessék, csak akkor száll ismét 
vissza a keleti kérdés egy tisztán belügyi,
lőrinci réten tartottak meg. Mintegy 50 
lovat láttunk itt. Az állam által engedélye 
zett s összesen 80 drb magyar aranyból 
álló jutalomdijakból tíö drb arany szopós 
csikókkal biró auyakaucák, 14 drb pedig 
kitűnő tenyészképességü 3 éves kauucsikók 
tulajdonosai közt lett kiosztva. Összeseu 17 
lovat jutalmaztak. A miuiszterium által ki
küldött Dúrmanu őrnagy úr teljes megelé
gedését fejezte ki e kiállítás felett.

A megjutalmazott lótulajdonosok kö
zött nagyobb részt csúzái földművesek 
voltak.

A kiállításról a sikverseuy-térre vonult 
a közönség. A korláttal és lobogókkal el
látott pályakörvonal egy angol inértföid 
bosszú volt. A lóversenyre tizenketteu je
lentkeztek, de csak vagy batau futtattak. 
Az első dijat (8 arany) Szűcs János csú
zái földműves nyerte el, ki nyereg nélkül 
ülte meg lovát, a második dijat (5 arany) 
Dávid József csúzái lakós, a harmadik 
dijat pedig (3 arany) Gyúró István szt.- 
gáli lakós. E jutalomdijakat, úgyszintén 
(a hölgyek diját kivéve) az alábbiakat is. 
a baranyamegyei gazd. egyesület tűzte ki. 
Ezután az urak versenye következett a 
hölgyek által kitűzött díjra (egy díszes 
lovagostor.) A futtatásra Zgorszki honvéd- 
kapitány, Kocsis hadnagy, Nádosy J. és 
Percei Diki urak jelentkeztek, kik közül 
a dijat Douászy úr lovával Percei D. úr 
nyerte el. Az 1 angol mértfüldnyi utat 2 
perc és 19 másodperc alatt futtatta be.

Az Ugetőverseny-pályatér a tárcsái és 
keresztúri pusztát elválasztó csapáson volt. 
A pályatér bejáratával két nagy » lom
bokkal feldíszített tribün volt felállítva. Az 
egyiken a hölgyek, a másikon a jury 
foglalt helyet. A két tribünt egy nagy 
lombiv kötötte össze, melynek mindkét ol
dalán a felirat volt: „Éljen a bárány, gazd. 
egyesület". (Ezeu kettős öuéljenző felirat 
helyett — szerintünk — helyesebb volt

vagy ha úgy tetszik humanitárius kérdés 
színvonalára, mely bármely irányban ol
dassák is nieg, sem Európára általában, 
seui különösen mi ránk s Ausztriára ve
szélyt nem hozhat.

De a mig ez meg u -iu történik, a 
keleti kérdés orosz hatalom terjeszkedési 
kérdés lesz mindig; s a mig ilyen, a do
log mindig akkint fog állani hogy ha a 
török birodalom az orosz nyomás folytán 
szétbomlanék, vagy csak mégis csoukittat- 
tatnék, minden talpalatnyi tér, melyet a 
török elveszítene, az orosznak máris ve
szélyes arányokra duzzadt hatalmát nö
velné; a török fenhatóság függetlens igének 
minden csökkentése az orosz hatalomnak, 
reánk s Ausztriára, dissolvens méreg gya
nánt ható befolyását gyarapítaná; s en
nek kimaradhatlan következése az volna, 
hogy az orosz nyomás által megbomlasz- 
tott török birodalom szláv népei nem len
nének szabad nemzetek, hanem leuneuek 
orosz eszközök, lennének orosz szolgák, 
lennének a Boa Constrictor farka, melylyel 
az minket körülszorit, lcnnéuck a csápok, 
melyekkel a polyp testünkbe ragad.

** *
Ezek azon tekintetek, melyeknél fogva 

a magyar nemzet azon nézetből indul ki, 
hogy a szomszédunkban dúló háborúban 
hazánk létérdekei forognak kockán.

Es c tekintetek aunyira fontosak, 
hogy ha mi magyarok a török birodalom 
romlását vagy megcsonkítását., s ami ez
zel egyértelmű, a muszka hatalom bármi 
alakban terjeszkedését gyáván tétlenül el- 
néznők, ha néznők gyáván, tétl« nül, miként 
a Boa Constrictor a mi vesztünkre magá
nak a keleti szlávokból farkat növeszt; a 
polyp csápokat ereszt: ez az öngyilkosság
nak oly őrültsége volna, melynek jellem
zésére szót nem találok. Rosszabbak vol
nánk a földön csúszó férgeknél, ha ez ellen 
magunkat nem védőnők.

Szomorú időket élünk. Annyi vér után, 
mely azért folyt, hogy a népek egyszer 
már öncélokká legyenek, még mindig ott 
vagyunk, hogy két-három bíboros halandó 
szeszélye, hajlama s nem a népakarat 
az irányadó. De a magyar nemzet élni 
akar, s nem fog a resignátióban aunyira 
menni, hogy bármi halandó személyes haj
lamai kedvéért öngyilkossá legyen. Gátot 
kell vetni a muszka hatalom terjeszkedé
sének; s mivel gátot kell vetni, hát fel 
kell tartani a török birodalom épségét s 
függetlenségét, mert ez idő szerint ez a 
gátvetés practicuma. Ez a magyar nemzet 
elhatározott akarata. Bármi kifejezést hasz
nált is ez akarat formulázására, ebben az 
egész nemzet pártkülönbség nélkül egyet
ért ; egyetért azért, mert pártkülönbség nél
kül meg vau győződve, hogy ez hazánk 
létérdekét képezi. S ép azért indignátiával 
utasítja vissza az összes magyar nemzet 
azon szintoly erkölcstelen, mint improvidens 
gondolatot is, hogy az osztrák-magyar 
monarchia a török birodalom bármely ré
szének elfoglalása által hazánk létérdeke 
megsértésének cinkosává szegődjék._____

volna egy anyagi érdekeinkre vonatkozó, 
vagy egy hazafias axiómát oda felirui.) 
Nem messze a tribünektől egy nagy lomb
sátor volt, melyben Nádosy úr mindenre 
kiterjedt gondoskodásából választékos vil
lásreggeli állott a vendégek rendelkezésére. 
Az ügető verseny két osztályra: az urak 
és a földművelők versenyére volt osztva. 
Az elsőre, melynek dija egy szép nyereg 
volt, Douászy Miklós és Nádosy István úrak 
jelentkeztek. Előbbinek lovai 14 perc és 
34 másodperc, utóbbié pedig 15 perc alatt 
ügették meg a 2700 öl bosszú utat. Do- 
nászy urnái azonban egy kis nebézményt 
találtak a bírák, azt ugyanis, hogy a 
visszafordulásnál az útnak nem ismerése 
következtében rövidebb kanyarulatot tett. 
Említett urak elállván a jury által kínált 
ujabbi versenyzéstől — elhatároztatott, 
hogy a jutalomdijat a jövő évi futtatásra 
tartassék fen. A földművelők közül öten 
jelentkeztek, hárman nyertek és pedig Tóth 
György bakonyai lakós (ügetés ideje 18 
perc 30 m. p.) 8 aranyat, Varga Ferenc 
sz.-lörinci lakós (18 p. 52 m. p.) 5 ara
nyat és Dávid József csúzái lakós (19 p. 
10 m. p.) 3 aranyat. Megjegyzendő itt, 
hogy az út az előző napi folytonos eső 
által nagyon felázott volt, mi az említett 
időtartam és tér közti viszonyra nagy be
folyással volt.

A vonóerő verseuypróbákon csupa jól 
megtermett, izmos, csontos lovakat láttunk, 
köztük a Nádosy testvérek 2 szürke igás 
lovát, melyek azonban nem versenyeztek 
dijakra. E két ló — a mi páratlan — be 
nem számítva a vastengelyü nagy kocsi 
és a kocsis súlyát 70 vámmázsányi terhet 
húztak ostorral való „buzdítás" nélkül a 
felázott csapáson 41.5 méternyi távolságra, 
mi közben a kerekek talpa 4 centiméter
nyire süppedt a talajba. E versenyen nyerte 
az első dijat (4 aranyat) Szűcs János 
csuzai lakós, a másodikat (3 aranyat)

Kormánynak soha sem tanácsos, ha 
alkotmányos tógát visel, nem szabad ma
gát a nemzet akaratával ellentétbe helyezni. 
Ez alkalommal a nemzet akarata annyira 
félre magyarázhatlanul világos, hogy azt 
holmi parlamentáris fogásokkal kijátsz ini 
akarni veszélyes merénylet volna. Létérdek 
forog fenn. A nemzet tudja, hogy ez. forog 
fenn. És e nemzet Inyalis nemzet, llát tel
jesítsék akaratát. Ne kényszerítsék oda, 
hogy létének hiztositását maga legyen 
kénytelen kezébe venni. Tenni fogja, ha 
kénytelen lesz, mert nem akar meghalni.
A magyar nemzet nem lesz féreg, mely 
ellapul a taposónak sark i alatt. Seaki 
kedvéért nem fogja eltűrni, hogy a szívé
lyesen egyetértő cárok és cézárok tekintete 
előtt meghunyászkodó Auguszt diplomaták 
a magyar hazát puskaporos hordóvá ala
kítsák, melyet az orosz ármány pánszláv 
kanóccal légbe röpíthet.

Azt mondták ueke 1 édes magyarom! 
héktilj ki Ausztriával, miszerint biztosítva 
légy az orosz ellen — kibékültél. H it 
lássuk azt a biztositót! hol vau ő?

Irgalomnak Istene! ha a magyar most 
független volna!

De profnndis ad te Domine clamavi! 
(A mélységből kiáltok hozzád uram!)

*
* *Tudom, hogy azokkal, a miket nem

zetünk álláspontjainak indokolásáról mon
dók, újat nem mondottam. De mégis jónak 
láttam elmondani, mert Magyarország mi
niszterelnöke nem régióén egy igen meg
döbbentő nézetnek adott kifejezést.

Az egri népgyülés oda nyilatkozott, 
hogy a töröl birodalom épsége minden 
eszközzel, még fegyveres hatalommal is 
megóvassék.

Erre Magyarország miniszterelnöke 
azt adta válaszul, hogy a magyar vért nem 
szabad semmi mis hatalom érdekében 
igénybe venni, s hogy a kormány soha 
sem fog abba beleegyezni, hogy a magyar 
nép hősies önfeláldozása mások miatt 
igénybe vehető legyen.

Tehát Magyarország miniszterelnöke 
a török birodalom épségének fentartását, 
még most a pánszláv zászlót lobogtató 
orosz invázióval szemben is csak „ints 
hatalom," csak „mások" érdekének tekinti!

Magyarország minden lakosa, azok 
is, kik hazánk fenmaradását óhajtják, azok 
is, kik bukására speculálnak, mindannyian 
tudják, hogy itt hazánk létérdeke forog 
fenn. A miniszterelnök — talán maga az 
egész hazában — a dolgot nem igy látja.

De mig a török birodalom épségének 
megcsonkítása egyértelmű az orosz hata
lom terjeszkedésével, senkinek a világon 
nincs joga magyar embert azzal gyanúsí
tani, mintha mások miatt akarná a magyar 
vért igénybe venni, midőn azt a török 
birodalom épségének feutartásáért ajánlja 
fel. Miniszter urnák tudnia kell, hogy azon 
áldozatkészség, melynek az egriek kifeje
zést adtak, oly virág, mely a nemzeti ön- 
fentartás talaján termett, s a legtisztább 
honszeretet napsugarában nvillott ki.____
Pápa János csúzái lakós, a harmadik di
jat (3 drb. ar.) Dávid J. csúzái lakós 2 
igás lova nyerte el. Mindhármuknak lu 
vai 50 váuimázsáuyi sulylyal megrakott 
kocsit vontak, az elsők 141, a 2 utóbbi 
100 méternyi távsagra.

Végül Meixuer Kálmán ciuderi-bogádi 
kovács egy olyan ekét matatott be, mely 
egy járatban szánt, vet és boronái. Az 
eke egyszerű szerkezettel bir, könnyen 
kezelhetőnek látszik és előállítási költsége 
sem nagy s igy kisebb gazdaságoknál 
nagyon célszerűnek ígérkezik. Az egyesü
let szakférfiai ezúttal részint az előhaladott 
és esővel fenyegetett idő, részint pedig 
alkalmas talaj hiánya miatt nem tettek 
ezen ekével beható kísérletet. Nádosy úr 
azonban felszólította a feltalálót, hogy 
hagyja nála az ekét, melylyel majd leg
közelebb több szakember jelenléte mellett 
kísérletet s ha az haszuavehetőnek bizo
nyai lépéseket is fog tenni találmányának 
kellő értékesítésére. Meixnert egyelőre, 
vagy is jobban a megjelenéssel járt fá
radságáért 4 drb. ezüst forinttal jutal
mazta az egyesület.

Ezzel, kevéssel 5 óra után kimerítve 
volt a program. A jeleuvoltak ide-oda 
oszoltak. A jó ialnsiak egy része otthonát, 
másik része pedig a „paraszt sátort* ke
reste fel, hol cigányzene, étel és ital mel
lett mulatoztak az est beálltáig. Az in- 
telligentiából mintegy kétszázan Nádosy 
Kálmán ur szives meghívására ennek ven 
dégszerető házába vonultak, hol gazdagon 
terített asztalok vártak rajok. Az ebéd 
alatt a házigazda vendégeit, a főispán úr 
p riig  a házi gazdát köszöntötte fel, kie
melve beszédében annak a gazdászat a 
főleg a gazd. egyesület körül szerzett bok
ros érdemeit. Asztalbontás után Dankó 
Gyula zenekarának talpcziklandozó nótái 
fölytán csakhamar táncra perdült a fiatal
ság » járta jóval éjfél utánig.



A magyar miniszterelnök megdöbbentő 
r i~v </. >t mondott. Hí az a kormány po
litikájának akarna kiindulási pontja lenni, 
úgy liatározattan azt kellene mondanom, 
liogy Magyarország kormánya veszedelmes 
kezekben van.

Aki most ebben a háborúban a török 
birodalom épségének fentartását csak amo
lyan idegen érdeknek tekinti, az nem akar 
gátat vetni az orosz hatalom terjeszkedé
séin k, mert talán nem idegen azon gondo
lattól, hogy megosztozzék a török prédán 
az orosszal.

** *
De én hinni szeretem, hogy ama sze 

ret esétleu kifejezés csak amolyan elbirte- 
lenkedctt pisztolydnrranás volt, mely mesz- 
szebh lő-t. mint ahová célozott. En nem 
mondom, hogy Magyarország kormánya 
mir elhatározott szándokkal odadobta ma
g i' ama veszedelmes hajlamok karjaiba, 
ni dyek a döntő körök vidékén tagadhat 
lanti! mozgásban vannak. Lehetnek kéte
lyeim. vaunak aggodalmaim, de nem mond
hatom, mert nem tudom Hanem azt, fáj
dalom, tudom, hogy sem a magyar kor
mánynak eddigi hivatalos nyilatkozataiban, 
sem a külügyi politika vezetőjének eddigi 
eljárásában, magyar liazati megnyugvást 
nem találhat.

Nem lesz felesleges ezeket kissé em
lékezetbe hozni, most, midőn az ország 
képviselői újra egybegylilnek, kiktől a nem
zet pártkülönbség nélkül azt várja, hogy 
párttekinteteken felül emelkedett hazatiság- 
gal biztosítani fogják a nemzet akaratának 
teljesítését.

Magyarország miniszterelnökének leg- 
nyomnték sabb nyilatkozata az volt: mely
ben — (szónál szára idézek) — a felől 
biztosította a k> ivíselőházat, hogy: .nincs 
a döntésre hivatott körökben senki, a ki 
külügyi politikánk feladatának azt tartaná, 
hogy szomszédunkban a birtoklási és ha
talmi viszonyok megváltozzanak."

E nyilatkozat akkor zajos tetszéssel 
fogadtatott, mert (a mint positiv ténynek 
tudom) a ház minden oldalán sokan vol
tak. a kik egyszeri hallás után. e diploma
tikai ügyességgel összeállított szóalkatot 
oly értelemben vették, mintha a felől nyer
tek volna biztosítást, hogy a monarchia 
külügyi politikája feladatának tartja azt, 
hogy szomszédunkban a birtoklási és ha
talmi viszonyok meg ne változzanak.

Fájdalom, a magyar miniszterelnök 
ezt nemcsak nem mondta, nemcsak mon
dani nem akarta, de sőt, midőn pár nap
pal később két képviselő a miniszteri nyi
latkozatnak ily értelmet tulajdonított, nii- 
niszterelnök ur szavainak ily értelmezése 
ellen ismételten tiltakozott

rQuesivi Incéin, ingemül que reperta."
A miniszteri nyilatkozat eme hírhedt 

passusa nie megyen ki Szomszédunk oly 
viszony oau áil saját házunkhoz, hogy ha 
amaz lángba borul, a mi házunk is utáua 
ég. Es ama szomszédházat lobogó fáklyák
ká! rabiok, gyújtogatok rohanják ineg. Ez 
a mi liáznépünket aggodalomba ejti saját 
házának biztossága felett. És a magyar 
háznép felelős őre azt mondja: ne aggód
jatok. én biztosítalak, üogy köztünk, őrei
tek közt nincs senki, aki feladatának tar
tan t hogy a szomszédház felgyujtassék.

No hiszen csak az kellene még, hogy 
ezt pláne ők tartsák feladatuknak. — Szé
pen köszönöm a biztosítást. — Tartsák 
feladatuknak, segíteni a megrohant szom
szédot. hogy a gyújtogatok elüzessenek: 
ez az. ami a magyar baznépet megnyug
tathatja.

A miniszterelnök másik nyilatkozata 
az volt: .a  kormánynak senkivel szemben 
és semmi irányban arra nézve, hogy mit 
tog tenni, sem szövetsége, sem kötelezett
sége nincsen, hanem teljes mértékben birja 
önelhatározásának szabadságát. “

E nyilatkozatból két dolgot tanultunk, 
de bizony egyik sem megnyugtató. Tanul
tuk azt, hogy a kormány még maga sem 
tudja, hogy mit akar. Nincs szabott célja. 
Politikájának niues határozót iránya. Com- 
pasz uélkül hajózik. Várja a szerencsét, 
hogy merre fogják a szelek terelni. Ha ez 
politika, bizony improvidens politika. — 
„Jón idő, jön tanács." (Komint Zeit, komáit 
Rath. i — Ennyiből áll az egész. Az önel
határozás szabadsága kétségtelenül nagyon 
jó dolog arra nézve, hogy miként jussunk 
el a célhoz, melyet magunknak kitűztünk; 
de nem gondolom, hogy az ország létér
dekeit veszélyeztető ily nemzetközi bonyo
dalommal szemben a politikának irányát 
is, (nem a mikéntet, hanem a mit?) a jö
vendő elhatározás szabadságára relegálni 
akár tanácsos, akár szabad legyen.

És én tartok tőle, hogy miuiszter ur 
nagyon is igazat mondott. Én úgy látom, 
hogy a monarchia külügyminisztere — a 
két ’ fél minisztériumának beleegyezésével
— csinált magának egy keretet, melybe 
sok minden belefér, de hogy mit fog bele 
foglalni ? ennek meghatározását az időre 
bizza — r Koumit Zeit, kommt Rath." —
A keretnek pedig értelme ez: .Hagyjuk 
az oroszt tenni, amit akar. — Állásunk az 
ő irányában egyelőre a barátságos neutra- 
lita.-.“ Neutralitás! és barátságos! fából 
vas karika; contradictio in adjecto. Ha
nem fájdalom, mégis igaz. Barátságos a : 
orosz iránt. Ellenséges a török iránt. De 
nem neutralitás. Mikor egy ország oly lét- 
érdekileg érintve vau egy háború által, 
mint most hazunk, a neutralitás teljes le
hetetlenség. Iuaetio, nem neutralitás. Hogy 
az eddigi inactio nagy szolgálat volt az 
orosznak, az égre, földre kiáltó tény —
De folytatom a .keretet." Ha a török 
találna győzni, marad minden a réginél,
— s mi a végtárgyalásoknáJ kiizbenjáran- 
dunk, hogy a győztes török ne nagyon 
szorongassa az oroszt, kivel mi a „szívé
lyes egyetértést- fel kívánjuk tartani; ha

ellenben az orosí halad előre győzelmesen, 
mi „állást foglalunk" a vert török hátán: 
iparkodunk a végtárgyalásoknál mérsékelni
az orosz exaetiókr.t; mindenesetre pedig, 
hu j  muszka rabol, hát rabolunk mi is; 
hu lehet, le egész Szalonikiig! s azt mond
juk Ausztriának s Magyarországnak: im! 
érvényesítettük a monarchia érdekét, szem
ben a muszka terjeszkedési politikával; 
— a muszka terjeszkedett, de terjeszked- 
tiiuk mi is; a rablással megzavart egyen 
súlyt rablással helyreállítók."

Ilyen keretje van annak az „önelba- 
távozási szabadság" politikájának, melylyel 
a miniszterelnök dicsekedett. Momlhatianul 
fogok örvendeni, ha az ország képviselői
nek hazatisága a nemzeti akarat teljesíté
sének oly biztosítást szerzend, mely ezen 
gyanúmat (csaknem azt iram: „tudó uáso- 
m it“) megcáfolandja.

Második amit az idézett nyilatkozat
ból t limitünk az: hogy a kormánynak 
niues szövetségese. Eu azt gondolom, hogy 
ily körülmények közt, minők a mostaniak, 
a kormánynak két dolog tőképeu köteles
ségei közé tartozik. Egyik az. hogy lisz 
táiian legyen politikájának iránya, célja, 
feladata felől — erről már szóllottam — 
másik az, hogy ennek érvényesítése végett 
szövetségesekről gondoskodjék. Baj, hogy 
nincs a kormánynak szövetségese. Köteles
ségmulasztásnak is nevezhetném: m :rt le
hetne szövetségese, ha jó politikája volna.

De még ennél is uagyobb haj az, 
hogy a szabad kéz, melylyel a miniszter- 
elnök dicsekedett, az orosz felé hajlik. 
Hiszen a bonyodalmak kezdete óta, sem
mit sem hallottunk anuyiszor s több etu- 
fazissal hangoztatni, mint a három császár 
szövetségét, előbb „szívélyes egyetértés :t" 
még mindig. E szívélyesen egyetértő há
rom császár egyike az orosz. Bizony ve
szélyben vagy édes jó hazám azzal a sza
bad kézzel, a mely az oroszszal szívélyes 
egyetértésben működik. — Eddig igy mű
ködött. — -Sok bizonyítványt idézhetnék, 
hanem csak egyre szorítkozom.

Azt mondja a kormány, nincs semmi 
kötelezettsége. Mit ? hát ueui vállalta el 
azt a kötelezettséget, hogy szabad kezet 
enged a szlávügy zászlaját lobogtató cár
nak, megszállani, s hadműveleti alapjává 
átalakitni Romániát, melynek sértetlensége 
szerződésileg Európa védnöksége alá volt 
helyezve? elvállalta s még pedig nem is 
hallgatagon, hanem formális alkuval vál 
lalta el, mert köztudomás sz :rint bérül 
kötötte ki magának, hogy a cár ne vonja 
bele Szerbiát a háborúba.

Ez ádáz kötelezettség vállalás a kút 
forrása miudeunek, a mi eddig történt, 
mindennek a mi, s minden veszélynek, a 
mely hazánkat fenyegeti.

S itt a dolognak még niues vége. 
fele vau a világ azon aggodalmas fairrel, 
hogy már ama kikötés is elesik, hogy a 
bécsi kabinet már azt sem ellenzi, hogy 
a cár Szerbiát belevonja a háborúba. Hja ! 
mert a török oroszlán oda legyintett a 
cár körmeire. A nagy cárnak szüksége 
van a kis Szerbia hitszegésére, kinek a 
török csak épeu tegnap kegyelmezett meg 
Hát a „Szabad kéz” újra egyet hajlik az 
orosz felé.

Magyarország képviselői bizonyosan 
érezni fogják pártkülönbség nélkül a kö
telességet , melyet a hazánkat fenyegető 
veszélynek ez újabb aggravatiója rajok 
bárit.

Még egy harmadik kormány nyilat
kozóra kell reflektálnom, és erre különö
sen súlyt helyezek.

A politikájának iránya felől intet pel- 
lált kormány a helyett, hogy irányt vallaua, 
mindig azzal ütötte el a dolgot, hogy az 
osztrák-magyar monarchia érdekei vezet
ték s vezetendik politikájukat, s hogy a 
monarchia érdekei minden körülmények 
közt érvényesíttetni fognak.-

Mindig ezt az ételi tálalta, melyről 
senki sem tudja „hús e vagy hal" még 
maga a találó sem tudja Hiszen ép az a 
uagy kérdés, hogy minő irányban (nem 
minő eszközökkel, hanem minő irányban) 
keresi? s vajon a nemzet akaratának meg
felelő irányban keresi-e a monarchia ér
dekeinek érvényesítését V

Ha a képviselőház elébe ismét esak 
ez a „sem hús. sem hal- tál étel találtat
nék, s az beérné azon biztosítással, (me
lyet a parlamenten kivíil csakugyan hal
lottunk is,) miként „a kormány szem előtt 
tartja a nemzet azon kivánatát, hogy a 
monarchia érdekei — szemben az orosz 
terjeszkedési politikával — érvényesíttes
senek" a helyzet kétértelműsége nem vál
toznék, s az ajtó nyitva maradna arra, 
hogy ha az események fordulatai ama bi
zonyos „osztozkodni vágyó befolyások" 
malmára találnák a vizet hajtani, nemze
tünk egy reggel arra ébredjen fel, hegy 
a monarchia érdekei érvényesítésének cí
mén oly dolgok történtet, melyektől a 
nemzet mint kárhozattól irtózik.

Nem könyv uélkül beszélek. Nem 
szándékom principialis fejtegetésekbe bo
csátkozni. Nem akarok saját történelmünk 
annyi szomorú lapjaira, nem Polignac. 
Mac-Mahon sok példáira hivatkozni, annak 
illustratiója végett, hogy nem volt: s nincs 
istentelenség, melynek elkövetésénél a ha
talommal való visszaélés nem az ország 
érdekeire hivatkozott volna; hanem mert 
orosz terjeszkedés veszélyével állunk szem
ben, kérem t. képviselő urat, inéltóztassék 
a történelem azon lapjait felütni, melyeken 
meg vagyon irva, hogy miként szokta a 
bécsi kabiuet a monarchia érdekeinek ér
vényesítését érteni szemben a muszka ter
jeszkedési politikával? Ez annyira aetuali- 
tási érdekkel fair, hogy szinte borzadok, 
amint reá gondolok.

Aki e lapokat felüti, meg fog győ
ződni, miként a bécsi cahinet a monarcliia

érdekeinek érvényesítését soha sem értette 
akként, hogy a muszka terjeszkedést nem 
kell megengedni, hanem mindig akként 
értette, hogy ha a muszka rabol, hát ra
boljon Ausztria is; ba a muszka terjesz
kedik, terjeszkedjék Ausztria is.

Ekként értette Lengyelország felosz
tásánál, ekként mindig, kivétel nélkül min
dig az egész múltban, szemben a muszka 
terjeszkedési politikával.

Irtózatos „memento" ez!
S ezt az. „egyensúly helyreállítása" 

politikájának uevezik!
És mit telelt ez irtózatos politikára a 

történelem? Moralitásra, becsületességre — 
mely végre is mindig a legjobb politika 
— már nem is utalok. — Ez a diplomá
ba szótárából rég kitörültetett. — Tényekre 
utalok.

E politika mellett a muszka hatalom 
világveszélyes arányokra duzzadt. E poli
tikának következése a mai háború is. En
nek következése az, hogy az orosz a török 
„szláv ügygyel" magának a magyar és 
osztrák „szláv ügyhöz" utat egyenget.

Ellenben ez. az osztozkodási politika 
az osztrák ház uralmát a zsugorodást íi 
nem nem tette meg.

Az orosz nőtt, az osztrák fogyott.
Hát még ha most is e kárhozatos ex 

pedieusbez nyúlna a bécsi eabiuet?
A múltban ez a politika borotvát adott 

az orosz kezébe, most a borotvát torkára 
vinné Magyarországnak is, Ausztriának is.

„Duó cum faciuut idein, non est idein."
A mit az orosz rabolna a töröktől, a 

mely tért az orosz befolyás nyerne az. al- 
Duua mindkét partján s a balkáni félszi
geten, az neki hatalmi gyarapodás, erő 
növekedés volna, s az ekként gyarapítód 
befolyás mint mágnes a vasra úgy hatna 
az osztrák birodalom és a magyar korona 
szlávjaira. A mi szlávot az orosz fogna, 
azt vinné is.

De a mit az orosz útonálló árnyéká
ban a bécsi cahinet elcsenne a monarchia 
biztonságára annyira szükséges török bi
rodalomtól, az, nekünk s Ausztriának gyón 
geséget s cveutualis halált hozna, mert 
megszaparitaná kividről, forrásba hozná 
belől a már is forrongó dissolvens eleme
ket. — A mi szlávot a bécsi cahinet fogna, 
az őtet vinné.

És a kimaradbatlau végeredmény ?
— A talio büntetése. 11a most Szeut- 
Pétervár és Bées a török birodalom szét- 
szakgatott rongyaiu megosztó/.koinának; 
nem telnék bele 2ö év, hogy orosz, porosz, 
olasz Ausztrián s Magyarországon osztoz
kodnának, juttatva a prédából az orosz 
lensőség árán az oláhnak is. — Oly igaz, 
mint ahogy Isten él.

No hiszen nekem teljességgel nem 
hivatásom Ausztria szétbomlása felett ag
gódni, — hogy helyébe szabad nemzetek 
lépnek, — de igen is hivatásomnak tar 
tóm aggódni az oly felbomlás teleit, mely 
az orosz hatalmat s befolyást terjesztené:

Annyira hivatásomnak tartom, hogyha 
hazánkat s Ausztriát semmi más kapocs 
nem kötné is össze, mint a jó szomszéd
ság viszonya; •> Ausztriát az orosz fenye
getné, szintoly elhatározással mondanám 
nemzetemnek: V’édjed osztrák szomszédo 
dat utolsó csepp véredig az orosz ellen; 
miut amiként most mondom: védjed török 
szomszédodat utolsó csepp vérig az orosz 
ellen.

Az uralkudóház pedig vessen számot 
a történelem logikájával Elkövetkezhetik 
az idő — el fog következni — midőn 
német tartományai — — hazameuuek.
— Bizony, bizony mondom: Buda várának 
királyi széke dicső egy szék. — Jó lesz 
arról gondoskodni, hogy ennek sem épsé
gét, sem ezredéves történelmi typusát az 
orosz szörny sem Boa Constrictor, sem 
százkaru polyp alakjában ne fenyegethesse.

Itt van az idő, itt az alkalom e gon
doskodásra. amott az élet-halál harcot oly 
dicsőségesen vivő török oroszlán oldala 
mellett. Ne szalasszák el az alkalmat! 
„Sero medicina paratui — mene! rnene' 
Tbekel! l'pbarsin!"

** *
Eu nem mondom, hogy a magyar 

kormáuy az osztózkodásí hajlamokuak már 
megadta magát. — Csak azt mondom, ez 
sincs kizárva „keretéből." — Ez a lidérc 
ül agyán, mellén, karjain. Rázza le a lid- 
ércet. Tegye szabaddá kezét a nemzet 
élére állani. Dicsőséges egy állás ez. Egy 
nemzet hálája jár vele. — Egy nemzet 
átka, ha nem teszi. — Ily nagyszerű kö
rülmények közt nagyon kisszerű ambitió 
volna, azt tűzni ki célul, hogy egy ügye
sen összekeritett frázis „tudomásul vétele" 
által magának pártja által bizalmat sza
vaztasson. — Exeelsior1 Tegye, hogy az 
összes nemzet bizalma vegye körül. — 
Megteheti. — Fogja fel az irányt, melyet 
az összes nemzet kijelölt. Hiszen nem jő 
magával ellentétbe, azt mondá, hogy keze 
szabad.

A nemzet képviselőinek pedig azt 
szeretném távol magányomból kiáltani: A 
haza veszélyben van! melyhez hasonlóban, 
tekintve a helyrehozatatlan következéseket, 
még sohasem volt. Hát ne legyen a „Haza" 
pártkérdés köztelek atyámtiai. — Lebegjen 
felettetek a kölcsönös engesztelődés angyala, 
a mint kart karba öltetek a haza oltára 
körül. — Nem arra kérlek én, hogy buk- 
tassátók meg a kormányt, hanem arra 
kérlek, tegyétek oly helyzetbe, miszerint 
megértse, hogy állásának biztosítása a 
nemzet világosan kifejezett akaratának tel
jesítésétől fögg. — Szerbia készülődései 
megadták erre az alkalmat, mely még a 
diplomatikai tekinteteknek is megfelel: ne 
legyen az alkalom elszalasztva.

A nemzet akaratának teljesítése a leg
tisztább loyalitás is. Ezt én mondom, a ki 
nem tágít. Én nem sajnálom, hogy mon

danom kell. Én nem szeretem az orosz 
sast „hazánkban", de azt nem akarom, 
hogy c sast az orosz égesse e l: attól pe
dig borzadok, hogy hazám legyen a mág
lya, tuelyeu e sas elégettetik.

Nagyon öreg ember vagyok. Rég túl
léptem a voualt, melyet az Írás az ember 
életnek határául jelölt. Ki tudja, netn utolsó 
szp.vam-e ez? Hadd ne legyen a pusztában 
kiállónak szava!

Fogadja képviselő ur, s adja át az 
éti kedves jó Ceglédemnek szives ttdvöz- 
I 'temet. K o s s u th  L a jo s .

— A K i r á ly  s z e p t.  8 -á n  r e g 
geli (5 órakor érkezett Kassára. Kíséreté
ben voltak Tisza és Szende miniszterek, 
az idegen katonai attachék. A királyt a 
feldíszített indóházban fogadták Kassa sz. 
k. város törvényhatósága küldötteinek élén 
a polgármester, Abauj — Torna, Sáros, 
Borsod, Zemplén, Gömör megyék kül
döttségei, — Samassa egri érsek és más 
főpapok, Albrecht főherceg, — Edelsheim- 
<ívnia katonai főparancsnok s többen. A 
király huszártáboruoki egyenruhát viselt. 
Fclkilenckor tábori mise volt, erre kivo
nult hét zászlóalj honvédgyalogság, négy 
gyalogezred, öt t.vtalék gyalogezred, egy 
vadász zászlóalj, Uct ágyuütcg, egy dzsidás 
egy huszár és egy honvédhuszárezred. A 
mise után a küldüt! végeket fogadta a ki
rály, ez végződött délután 2 órakor, — 
Eme fáradságos fogadás után még több 
intézet, laktanyák és iskolák látogatására 
indult a király, mindenütt megjegyzéseket 
téve, és megelégedését nyilvánítva a hol 
helyéu volt. — Délután lóverseny volt, 
melyre a király nem jelent meg. Hét óra
kor estve udvari ebéd, azután színház lá
togatása és a város kivilágításának meg
szemlélése.

— A király kassal fogadta*
tása felől Írja az „Egyetértés" levelezője, 
hogy az ünnepélyesen komoly volt. Tisza 
Káliuáu lejövetele disgusztálta a közönsé
get, mert ez politikai szint adott az ün
nepélyességnek. — Általán úgy tekintik, 
hogy Tisza szokása szerint a király sze
mélye által akarja magát oly politika 
mellett megerősitettni, mely senkinek sem 
kell. Ezen nézet uralkodott a kedélyeken, 
a közönség tüntető hidegséggel mint ki
váncsi szemlélő vett részt az ünnepélyen.

„A királyt szívesen megéljenezzük, de 
miniszterének feltűnési viszketege egy or
szágosan elitéit politika követése mellett 
haraggal tölti el lelkünket: nem csoda, 
ha az éljen torkunkban rekedt." Így be
szélnek az emberek. — A közönség ma
gatartása roppant visszatetszést keltett hi
vatalos körökben annál inkább, mert a 
városban tartózkodás uélkül Tisza Kál- 
máü személyének tulajdonítják e hidegsé
get, melyet a sajtóiroda természetesen 
elhazudni vau hivatva, ezek azután elve
tik a sulykot oly annyira, hogy még uagy 
mesterük Tisza Kálmán se kifliimben.

— K a s s á n  A lb r e c h t  fő h e rc e g  
l’k'Vua bevételének ál fairére a királyi kiséret 
és a közönség előtt nyilvánosan gratulált az 
orosz attachének. — Az udvari ebédnél 
éhez az orosz hymnuszt játszották. Sefki 
hej őrnagy török at'uehé e miatt eltávo
zott onnan. Mikor kijött a nagyszámú kö
zönség egerveró élj mz. ssel fogadta; utóbb 
Tisza és Wenkheim miniszterek szemelát- 
tára egy babérkoszorúval tisztelték meg. 
A polgárság küldöttségileg akart tiszte
legni nála, de a bej kijelenté, hogy sze
mélyenként testvér gyanáut őlel szivéhez 
minden magyart, de nehogy tüntetésnek 
tétessék, állására való tekintettel küldött
ség elfogadására ne kérjék, — Az atta- 
c he annyira megvolt hatva, hogy könnyei 
tőitek elő. — Az utcán óriási lelkesedés
sel folyvást haugzik a kiáltás : „Éljen a 
török nemzet!-

B is m a r c k  és A n d rá s a )  t a 
lálkozása Salcburgbau meg fog történni, 
ezt most mar kétsegkivüliuek állítják. Mol- 
lináry áthelyezését Brtiuube és Filippovics 
kinevezését Zágrábba a király aláírta és 
már közzé tétetett. Ezen kinevezés folytán 
a horvát nemzeti párt főemberei a határ- 
őrvidék bekebelezése eránti izgatásról le
mondanak.

— A képviselöhái pénzügyi
bizottsága e héten tárgyalta a szeszadó 
törvényjavaslatot, a hankügyi bizottság 
pedig a baukjavaslatot, ez utóbbinál töb
bek közt azon módosítást fogadta el, hogy 
törölvén a hankalkormányzók 12,UHU trtuyi 
évi tizetését ezen hivatalokat tiszteletbeli
ekké tette. Vájjon ez Móricz Pálnak, 
tetszeni fog-e?

— A m a g y a r  v a s u t a k  f o r g a l 
mából 36U teherkocsi lett elvonva, mely 
orosz élelem és más szállításokra hasznái- 
tatik, ezekre pedig égető szükség van a 
gabonaszálütásra, mely kocsik hijjában 
fenakadt a gabnatermelők és kereskedők 
roppant vesztességére. Az országgyűlés nagy 
áldozatokkal megszavazta e forgalmi esz
közök szaporítására a költségeket és most 
a kormány tétlen nézi, hogy felhaszuáltas- 
sauak idegen célokra, oly célokra, melyek 
az ország érdekével egyenes ellentétben 
állanak.

— Xépgyülés volt Kaposvá-
rótt aug. fl-éu és pedig egész Somogy me
gyére szóló. A kedvezőtlen idő dacára 
bejött a közeli falvak népe, az értelmiség 
pedig a megye távolabb vidékeiről is fel
tűnő számban, ott voltak Gr. Somsich 
Imre, Kaeskovics Sándor, P. Szatmáry Ká
roly, Szalay Imre, Somogy m. o. képvise
lők, valamint Simonfay János, baranya m.
o. képviselő, számos rnváros és községek 
küldöttségei. — A nagy választmány által 
előre megállapított határozati javaslat elő
terjesztetvén , általános helyeslésre talált 
ugyan, de Szalay Imre a programul ke

rete által magát korlátoztatni nem enged
vén, más javaslatot terjesztett, elő, mely 
főleg alihaii tért el, hogy a kormáuy ed
digi politikáját erős kifejezésekben rosz- 
szalja. — Ez jobban tetszett az, ezrekre 
menő népnek, de nem a uépgy ülést intézők 
némelyikének, és támadt zavar, mert bi
zonyos volt, hogy Szalay módosítása rop
pant többséggel lesz eífogadva, hogy ez 
ne történjék, compromissumra léptek, mi
nél fogva a határozat ekkép formulázta- 
tott és egyhangúlag elfogadtatott: „Somogy- 
vármegye népgyülése kinyilatkoztatja, hogy 
akár a magyar, akár a közös kormány
nak a keleti ügyben eddig tannsitott po
litikáját és eljárását a birodalom jövőjének 
biztosítására kielégítőnek és nagyfa itáliai 
állásához méltónak nem tartja; ebből fo- 
lyólag követeli a magyar kormánytól, hogy 
ti külügyi kormány utján az osztrák-ma
gyar birodalom —- ha kell fegyverrel is
— megakadályozza bárki elleuébeu Török
ország szerződésileg biztosított integritásá
nak megsértését; úgy minden rendelkezé
sére álló eszközzel megakadályozza nem
zetközileg a hadviselés azon nemét, melyet 
Oroszország a civilisatió ál-lobogója alatt 
az erőszak és vadság végső határáig foly
tat." Ezen határozat küldöttségileg lesz a 
kormánynak átadva. A török sebesültek 
részére a segélygvüjtés rendszerezijtvén, 
azonnal szép eredtnénynyei foganatba is 
vétetett. Gr. .Somsich Imre 2UU Irtot, Som
sich Pál 1UU irtot adományozott.

-  Kávékén éa K lím án  is  ren 
dezett uépgyülést néhány német és rác 
éhenkórász, dccretálván a török kihajtását 
Európából, rokons/.envet nyilvánítván az 
orosz kancsukával és helyeselvén Bosznia 
és Hercegovina tervbe vett elfoglalását, 
hogy majd ottan nyúzóknak behelyezked
hessenek, zsarolandó!? a szegény népet 
még inkább mind a régi időben a pasák.
— A nép természetesen mit sem értvén 
belőle, az ámítás által szemkápráztatva, 
nem mondott ellen a határozatnak. — A 
tisztességes intelligentia pedig visszavonul 
ezen a felvergődő salak által rendezett 
tüntetésektől, nehogy bemocskolja magát.

— Kiért mozgósítunk ? Te
mesvári levelezőnk biztosnak állított kut- 
forrásból mentett azon hirt közli velünk, 
hogy Tisza 5 nmsága Audreasovszky ő 
excellentiájától már értesítve lön a mozgó
sítás irányáról, a menettervek megküldet 
tek, hogy -48 óra alatt minden foganato
sítható legyen. — A mozgositás azon 
percben állana be, midőn a török hadsereg 
a Lom folyón és Plevna közt a muszka 
hadsereget megverné. — Egy hadtest meg
szállja Boszniát és Hercegovinát, egyik 
Szerbiába megy, a harmadik pedig Oláh
országba, mindkettő az orosz hadsereg 
védelmére és e célból az orosz sereg fő
parancsnoksága alá helyeztetnék. — A 
mozgositás után a Lajtáu inneni és túli 
parlamenteknek előterjesztés togua tétetni, 
hogy a tett intézkedéseket helybenhagyó- 
lag szavazzák meg a költségeket, ha ez 
megtagadtatnék, az országgyűlés szétosz
la t ta d  és marad a jelen kormány ideig 
lenes kormánynak szükség esetén ostrom 
állapottal. A honvéd-csapatok azért nem 
lettek az alkotmányra felesketve, nehogy 
ily esetben választaniok kelljen az alkot
mány és legfőbb haduruk parancsai közt.
— Ezen fairből vont következtetéseket el
hallgatjuk, tesszük ezt azért, mert a király
nak kassai toasztja dacára sem adhatunk 
hitelt ezen közleménynek, mert ütköznék 
a király koronázási esküjébe, és halálos 
döfést adna a Deák-féle kiegyezésnek, 
melyhez oly szívósan ragaszkodnak bécsi 
körökben. — Hogy az udvari körök orosz 
érzelmüek és a monarchikus kormány min
denhatóságának feutartása céljából az orosz
német szövetséghez, hajlók, azt annál inkább 
el lehet hinni, mivel ott az alkotmányos 
érzület nem igen erős gyökeret vert még, 
befolyásuk enuél fogva a király elhatáro
zására igen kedvezőtlen irányú, de lehe 
tétlennek tartjuk a király azon elhatározó 
sát, melynél fogva a haza örökös és leg
veszélyesebb ellenségének, az orosz hata 
lomnak segélyére fordítsa a haza drága 
vérét, a mely tény az öngyilkossággal 
egyértelmű, oly kétségbeesett állapotban 
pedig még nincs a monarchia, hogy ön- 
gyilkosságra fanyalodjon.

-  Az l ’eaatius ágyuk titká
nak elárulása ügyében erélyes nyomozások 
vannak foganatban. Most már világos, 
hogy az ágyukészités titkának megtudására 
az olaszok vágyódtak, mit különben el is 
értek, mert az e hó lU-én Armani olasz 
kouzulsági ügynöknél Béesbeu tartott ház 
motozás alkalmával talált iratokból kitűnt, 
hogy a titok teljesen el van árulva. Ezen 
kívül több osztrák erőd leírása, erőd-lér- 
képek és rajzok is találtattak Ármaninál. 
Ezen ügy a bécsi és olasz kabiuet közt hó
napok óta tartó feszültségre most ugyan
csak bőséges uj tápanyagot szolgáltat.

Kassán szept. 11-én az ud
vari ebéden részt vettek Lipat herceg, Já- 
uos és Albrecht főhercegek, valamint va
lamennyi idegen vendég-tiszt. — Földiástul 
ezredes a király jobbján ült. A király a 
következő felköszöntést mondta: „Bará
tom és szövetségesem egészsé
gére ürítem poharam, Sáudor 
orosz cáréra, kinek ma van ne- 
venapja." — Éhez eommentár uem kell, 
mert Tisza minden himbálódzása és pha- 
rizeusi feleletei dacára világosan megér
tettük, hogy a 8 e i n l ege8( ? l  Ausztria- 
Magyarországuak ki légyen a s z ö v e t 
s é g e s e !  Másnap aéháu) lap, alkalmasint 
a kormáuy óhajtására, oda módosította e 
hirt, hogy a király uem nevezte a cárt 
szövetségesnek.



K Ü L F Ö L D .

P a r i s .  T h i e rs temetése szeptember 
8-án, a lakosság- tömeges részvéte mellett 
a legnagyobb rendben ment véghez. A 
sírnál Grévy, Prouthon, Sacy és Veutrv 
tartottak beszédet. A gyászttnnepélyen 
minden jelenlévő diplomata részt vett. 
Több kereskedés be volt esukva e felirat
tal: „Nemzeti gyász miatt,“ Az özvegy 
sok részvétnyilatkozatot kapott. A magyar 
képvisclőház pénzügyi bizottsága is inté
zett hozzá részvéttáviratot. — G a m b e t- 
t á t , a köztársaság elnökének megsértése 
és a kormány rágalmazása miatt, makacs
ságból 3 havi fogságra és 2000. trank 
birságra itelte a fenyitő rendőri törvény
szék. Gambetta nem jelent meg és ügy 
véde által beteglétéről az orvosi bizonyla 
tokát felhozta, a marasztaló Ítélet ellen 
sennuiségi panaszt emelt.

Roma:  Pilis pipa legközelebb a ke 
leti háborúra vonatkozólag egyebek között 
igy nyilatkozott : „ KimondhatUmil és szív 
bői örvendek, valahányszor azt hallom, 
hogy az oroszok inegveretn-k, bízom a 
mindenható igazságosságában és irgal
massága') in. hogy teljesen le fognak ve
retni. Buzgón fohászkodom azért. — Ne 
aggód jatok szólt végre a pápa a jelenlévők 
hez fordulva, kik közül többen török ál
lampapírokat bírnak, kezeskedem a törő 
kok beesületességeért. Később mindent 
meg fognak fizetni az utolsó fillérig. Vajha 
a keresztények is mind oly becsületesek 
volnának, mint a törökök, kik tudva még 
soha sem csaltak meg senkit." — — A 
pápa egészségi állapotáról szomorú hírek 
szallonganak. Midőn a pápa Tliiers hala 
Iáról értesült, igy szólt: .  V három öreg 
közül, a kik még lábukon állottak, egy 
már elköltözött, s mi ketten nem sokára 
követjük." A harmadik öreg Vilmos 
császár.

B e l g r á d .  A britt konsulon kívül 
egyik nagyhatalom képviselője sem tett 
kifogást Szerbia készülődései ellen.

4. háború.
A li M e h e m c d  az oroszok ellen 

ismét fényes győzelmet vívott e hó 6-án 
K a c z e l y e v ó n á l ,  a Lom folyó menté
ben. Az ellenséget minden ponton meg
verve hadállásaiból szuronyszegezve kiűz
te, a Lómon átnyomta és sáncait elfog
lalta. Az oroszok vesztesége több, mint 
•'8 XX) ember, a törököké 1000 sebesült és 
halott. Az orosz lovasság parancsnoka is 
elesett. — X e d s i b  pasa a Lom folyón 
átmenve, egy ütközet után megszállta 
t > sz a k á t. Az oroszok nagy veszteséget 
szenvedve visszavonultak B j e l a  felé, s 
oda hagyták Po p k i ö j  és K a r a h a s z a n -  
k i ö j vidékét.

Orosz forrásból eredt hir szerint az 
orosz nyugoti hadsereg csapatai e hó 0-án 
az éj sötétében P 1 e v u á h o z közeledtek 
s azon magaslatokon, melyek Plevuát kör
nyezik. ütegeket állítottak fel és 7-én meg
kezdették az ágyutüzelést, mely egész nap 
tartott. Ez alkalommal az orosz ütegek 
parancsnoka is elesett. 8-án reggel újra 
megkezdődött az ágyuharc s tartott egész 
nap. Este az orosz balszárny a Plevnától 
délre eső magaslatokat megszállotta, mi
közben 500 embert vesztett. Az ütközet 
mindkét részről nagy elkeseredettséggel 
folyt. Az oroszok és románok veszteségét 
12,000 halott és sebesültre, a törökök vesz
teségét 3tX) halottra és 1800 sebesültre 
teszik. — Sistovából érkezett magánhirek 
szerént í. hó y-én az oroszok minden ol
dalról támadást intéztek Plevuára, mely 
este 6 órakor birtokukban volt. Plevna 
ostrománál 150,000 orosz és 40,000 román 
vett részt 280 ágyúval.

E hir egyelőre leverő hatást idézett 
nem csak Budapesten, hanem az egész 
országban, de annak valóbani megtörtén
tét senki sem hitte el, főleg azért, mert 
ha Ple\na csakugyan az oroszok kezébe 
jutott volna, úgy azt nem magán hírek 
adták volna tudtul, hanem gornistudeni és 
pétervári hivatalos tudósítások hangosan 
kürtölték volna az egész világnak. — Ám 
de még eddig ily hivatalos kürtőiét nem 
harsogott. Plevna még a törökök kezében 
van. Annyit a tudósítások megerősítenek, 
hogy az oroszok messzehordó ostromágyu- 
ikkal a török védmüveken nagy rongálá
sokat visznek véghez, csakhogy Uzman 
pasa sem késik azok kijavításán. Sáncai
kat az oroszok jóval előbbre tolták s a 
grivieai redoute, mely kulcsa e hadállás
nak, sokat szenvedett a lövések zápora 
miatt, de azért a bombázás még több na
pig eltarthat, s bár a 356 ágyúval az 
oroszok mindig szükebb kört vonnak a 
törökök hadállásai körül, rohamtámadást 
intézni az oroszok még nem mernek. Mig 
Ozmán pasának lőszere és elesége lesz, 
addig nagyobb bajtól tartani nem lehet.

Korán örült Albrecht főherceg Plevna 
bevételének. — Aztán ha be is vették Plev
uát, ezzel még nincs veszve Törökország. 
Szulejman pasa útban van Plevna felé, s 
majd segíteni fog Ozmánnak a szemtelen 
vendéget elűzni. Mehemed Ali is a trón
örökös seregét annyira szorongatja, hogy 
még egy győzelem után nyitva lesz előtte 
az út J.nitrán át Sistovához vagy Plevnához.

N i k s i c s  vára egyik hir szerint víz
hiány, másik hir szerint lőszerhiany miatt 
kapitulált. Szá l i  pasa nyolc zászlóalj 
musztehaticcal Gaczkóba ment azon hir 
folytán, hogy a montenegróiak támadólag 
szándékoznak fellépni Hercegovinában.

A határnál lévő török csapatok paran
csot kaptak, hogy azonnal vonuljanak 
.Szerbiába, ha ez részt vesz a háborúban.

Az ázsiai harctéren folyvást babért 
aratnak a törökök. — Achmed Muktár

pasa a gediklári ütközetben teljesen meg
verte az elleuséget, melynek vesztesége 
6000 emberre megy. Ezen fényes győzelem 
alkalmából a szultán üdvözlő táviratot in
tézett Achmed Muktárhoz, melyben a tisz
teknek általa kért előmozdítását megerősíti.

Legújabb.
September 13-án éjjel Pécsre érkezett magán 
távirat szerint az oroszok elfoglalták Oz
mán egyik földerődét Plevnánál, segítség 
megy Ozmánhoz, Mehemed- Ali előre nyomul. 
— A helyzet válságos.

Taniigyünk a közigazgatási 
bizottság f. hó S-áu tartott 

ülésén.
Az iskola köréből a fent jelzett ülésen 

előfordult és letárgyalt ügydarabok nem 
annyira ménnyiségükuél, mint inkább mi
lyenségüknél fogva emelkednek ki a töb
biek közül, s mint ilyenek kiválólag 
megérdemlik, hogy azok egy két fajával

mert nem mindennapiak, a szives ol
vas,') közönséget tuegismeressük.

Német Pröglt és Patacs iskolailag 
egyesült község lakosai egyetemleges alá 
Írásával kérvény érkezett be a k. i. b. 
hoz, melyben sem több sem kevesebb nem 
kérelmeztetik, mint a tanítónak : Ruzsiusz- 
ky Józsefnek állásától leendő elmozditta- 
fása, mert ellenesethen igy megy amúgy 
tesznek.

Igaz, igen súlyosak az érvek, melye
ket ellene, illetve kérelmök indokolásául 
felhoznak, s ha mindezek mint alanyi 
tényálladék lesznek a következő vizsgálat 
alkalmával betudva, szerintem a már 
megingatt tanítói tekintély után megingat
hatják ugyan állását, ámde még sem 
annyira, hogy az esetleg valóknak bizo
nyulandó vádak már elég okul szolgál
janak arra nézve, hogy egy ember s ál
tala nő és 3 gyermek szájából a kenye
ret kivévéu, azokat a nyomor örvényébe 
lökjük. —- A vizsgálat elrendeltetett.

Ennyit tartottam szükségesnek ez ügy
ről egyelőre is elmondani, mig majd ké
sőbb a végeredményt, a vádak neme elő- 
sorolása mellett s egybevetve fogom az 
olvasó közönség elé bocsátani.

A második dolog mely kiváló figyel
met érdemel, a kir. tanfelügyelő beadvá
nya. Sippert szent-györgyi plébános ellen, 
ki midőn a tanf. f. évi augusztus havá
ban körúton volt, nemcsak hogy elég 
tiszteletien volt őt nyílt utc/.án megtámadni 
s neki vallástani leczkéket osztgatni, ha
nem úgy a plébániájában, mint a hozzá 
tartozó leányközségek iskolaiban — a 
körlevél udvarias megkeresése dacára — 
a látogatást lehetetlenné tette az által, 
hogy szántszándékkal saját tanítóját el
vitte búcsúra, a leáuyegyházak tanítóit 
pedig vagy nem értesítette a tanf. jövete
léről vagy a tanköteles gyermekeknek a 
feljövetelt betiltotta s mindezt azon egy
szerű ókból, mert a látogatás augusztus 
15. napjára esett. Ennyi a tény s mit con- 
statalní lehet, mely miuden esetre elég arra. 
hogy az ember elszomorkodjék ra jta ; 
mert várható-e ott az ügy előmenetele, 
hol épen azon téuyezők, kik úgy szólván 
egymás kölcsönös támogatására vaunak 
utalva, ily apró- eseprő dolgokkal foly
tatják a torzsalkodást s még a kákán is 
csomót keresnek?

A plébános ur szerint ugyanis „ez 
s z o l g a i  dolog!"  Már csak azt nem tud
juk. vájjon ezen nyilatkozat a plébános 
ur tisztán vallási érzületéből fakadt lé
gyen-e, vagy egysiti-e ezt egyéni felfogá
sával is s igy ő akar e cselekményből 
„szolgai munkát1 felfújni? Az első eset
ben is az állítmány hamis, a másodikban 
pedig nagyon magán hordja a önkény- 
szerű magyarázat bélyegét.

„Szolgai munka* ainily viszonylagos 
éppeu oly tág fogalom: sőt mondja meg 
a plébános ur, hogy véganalysisban me
lyik dolog nem szolgai? — vagy csak a 
darabos és erőmüvi úton létesülhető mun
kát tekinti annak ? — vagy belevonja 
ebbe a plébános ur a hivatali teendőkkel 
járó munkát is? — vagy talán azokat 
eddig ismeretlen fogalom szerint gruppi- 
rozza? Már akármelyikhez szegődjék a 
plébános ur, engedjen meg — nem aka
rok istenkisértő lenni — de ez esetben 
szolgai munkára aljul le a az iskolaláto
gatás mindauuyszor, valahányszor azt ma
ga az egyházmegye feje, a püspök bér
málás alkalmával, vasár- és ünnepnap 
teszi. S ha ez bűn, ezerszeres akkor, mi
dőn ezzel az innepet maga az egyházfő 
szentségteleniti meg.

Vagy a bííut nem annak neme és 
nagysága, hanem az azt elkövető személyi
ség után mérlegeljük ? l Tgy látszik s plé
bános ur osztó igazsága ez utóbbi nézet 
felé való hajólását engedi következtetni, 
midőn mondja: „első az egyház és utána 
jön az állam." Itt lóg ki a lóláb. Ha a 
plébános ur következetes akarna maradni 
úgy azonnal be kellene tiltania a „vasár- 
nápi iskola" megtartását, mint szolgai és 
istennek nem tetszetős dolgot; ez azoubau 
a plébános ur eleven eszét vagy kikerülte 
vagy azt mégis kissé feszélyezett dolog
nak tartja. Hanem azt kell hinnünk, mi
ként a plébános osztályosa kíván lenni a 
tolnai káplán dicsőségének s könnyen 
szedhető, de nagyon hervadó babérral 
akarja kőriteni homlokát. No akkor le
gyen az ő kívánsága szerint s hadd ék- 
telenitse, hadd égesse halántékát ez ut- 
széli bogácsból font koszorú; s legyen is 
rá büszke, mert a péesegyházmegye pap 
ságmüvelt testületéből csak kettő hozott 
erre még halandó érdemeket. De ezután 
legyen ez az övé egészen; mert nem hi

szem, miként találkozzék, :k! a plébános 
ur egyoldalú okoskodása folyományának 
betudható tettét osztván, a koszorú egyet
len szirmára is áhítozzék. Nem, ilyesmit a 
hegyháti járás t. papsága egyi* kitűnő
ségétől sem vártunk. Nem édes plébános 
ur, nem igy munkálkodunk azon ügy ja 
vára, melynek szolgálatában állunk 1 Azon
kívül úgy tudom, hogy nem egy helyen a 
buzgó lelkésznek az iskola emelése tekin
tetében tett sisiphusi munkáját a célpont
hoz elvégre is az állami felügyelet segéd 
kezése emelte.

De lehet-e a kir. tanf. figyelemmel a 
külömböző felekezetek ünnepeire ? Hova 
jutunk akkor, mit gondol a plébános ur? 
Ez alkalommal nem akarok retlectálni 
azon körülményekre, melyekkel a kir. tanf. 
hivatalnak folyton küzdeni kell, hisz azt 
tudják — Sippert pleb. uron kívül 
mindazok, kiket a megyei taullgy kissé 
érdekel.

De nem szép, so! levelii dolog az 
midőn éppen a müveit papság kebelében.

bár el-elvétve — találunk oly egye 
dekre, kik az állami felügyeletnek ily ne 
mit kihívása által maguknak dicsőséget 
és élvezetet kívánnak szerezni.

Ha már valakinek a személyiség nem 
tetszik, az ő benső dolga: de ilyen al
kalmakkor szabjon határt elleuszcnvéuek, 
mert ez által nem a személyt, hanem azon 
hatalmat bántja tiszteletlenségével, melyet 
az illető representál. Már pedig ily dol
gokat olyantól látni, ki maga is a tör
vények megtartásának hirdetője, — bot
rány, mely megfelelő elégtételt követel.

Hitünk azonban az, miként az egy 
házmegyei főhatóság — a k i .  b. meg- 
keresvényére — e tettért a lelkész urat 
rendre utasitandja, s igy elejét veszi az 
esetleg bekövetkező kellemetlenebb esé
lyeknek, melyek okvetlen bekövetkeznek, 
ha a botránya magasabb fórum elé vitetik.

Egy a ezél, mely felé törekszünk; 
meg az ut is egy — az iskola — mely 
által azt elérni óhajtjuk; tehát ne lökdös- 
sük egymást ezen utou haladtunkban, ha
nem egymásnak készséggel való segédke- 
zésével s összmííködéssel egyengessük ki 
a rögös tér göröngyeit. H —sz.

Különfélék.
— A királyné kedden estve Gödöllőre 

érkezett; kíséretében volt Lipót bajor k. 
herceg. — A király, főispán, polgármester 
a pályaudvaron várták.

— A pécsvárosi közig, bizottság e 
hó 13-án tartá rendes havi ülését; főispán 
és polgármester akadályozva lévén Zava
ros Péter árvaszéki elnök elnöklete mel
lett, a választott 10 bizottsági tagból meg
jelent — fele. Bevégezte teendőit másfél 
óra alatt és ezek miatt bizony kár volt 
ennyi embernek is összegyűlni. Kir. ügyész 
szóbeli jelentéséből megértettük, hogy le
vegőből lett merítve azon hir, mintha a 
helybeli börtönben vérhas uralkodnék, mert 
egyetlen ily kóreset seui adta magát elő, 
sőt az egészségi állapót jó volt. — Tiszti 
főorvos jelentése szerint az augusztusi 
roppant hőség következtében a bélhurut 
és vérhas köresetek jelentkeztek, de nem 
voltak veszélyesek.

— A tervezett pécsvárosi polgári leány - 
iskola ügyében a vallás és közokt. minisz
ter azt válaszoló a pécsvárosi közig, bi
zottságnak, hogy azt nem teheti, mikép 
Pécs városa által felajánlott évi 1320 frtnyi 
járulékon felül a felállítás és fentartás 
költségeit elvállalja, — kész azoubau egy 
pécsi magyar tannyelvű közös polgári 
leányiskola felállításával a tanítók tizetését 
telében, mégis évi 1600 frtot meg nem ha
ladó összegbeu pótolni, ha a város az 
iskola elhelyezését és a tanítók tizetéséuek 
másik felét magára vállalja, — mig a ta
nítók tizetéséuek felét az állampénztár vi
selné, a tanítók kinevezését a miniszter 
magának feutartja.

— Pécs sz. kir. város tanácsa e hó 
11-éu tartott ülésében a török sebesültek 

javára eszközlendő gyűjtést határozott el. 
E célból kibocsájtott a tauács egynéhány 
száz gyűjtő ivet. Szerkesztőségünkben 
is vau egy letéve. Mellőzve minden lrázist 
röviden arra kérjük mi is a t. közönséget, 
hogy tegye magáévá ezen ügyet. Adjon 
kiki, a mennyit adhat. Pénzadományokat 
szerkesztőségünk is elfogad a mondott 
célra. A terményadományok — búza, rozs 
hüvelyes vetemények és liszt — a polgár
mesteri hivatalban jelentendők be, hol is 
azok átvételéről s továbbításáról lesz gon
doskodva. — Az adományok hirlapilag 
nyugtáztatuak.

— Az irgalmasok rende pécsi tem- 
plomtoruyáuak három oldala fából lévén 
alkotva és elkorhadván, noha az utóbbi 
időkben a tatarozásra 1300 frtot megha
ladó összeg lett fordítva, mégis veszélye
sen iugadozott és életveszélyes lett. A vá
rosi középitési bizottság véleményére a 
tanács elrendelte annak lehordatását, a mi 
nagy költséggel foganatosítva lett. — Mi
után azonban egy uj toronynak alapból 
való építése 12—13 ezer forintba kerülne és 
erre a rendnek semmi alapja nincsen, a 
korházi alapot pedig toronyépítésre fordí
tani nem lehetne, a rend a templom hom
lokzatának torony nélküli helyreállítására 
tervét adta be, melyet az építkezési bizott
ság csak ideiglenesen 5 évre fogadott el, 
ezen öt év elteltével kötelezvén a rendet 
toronyépítésre. Ezen határozat ellen felleb
bezett a rend és a közig, bizottság szept. 
13-iki ülésében Haksch E. b. tag indítvá
nyára megváltoztatta a fellebbezett hatá
rozatot, a homlokzat építését a terv szerint 
megeugedte azzal, hogy a tornyot a rend 
akkor legyen köteles építeni, ha erre elég
séges alapot kap.

— Azon S00 ftUi, melyet a Kovács 
Zsigmond ur volt pécsi püspök innen való 
eltávozása alkalmából a polgármester ur
nák adott kiosztás végett — alulirt inté
zetnek 30 frtot juttatott polgármester ur, 
miért is őszinte és hálás köszönetét 
fejezi ki. A pécsi betegápoló és temetke
zési egylet igazgat)) tanácsa.

— Brillians fizetések A pécs-budai 
külv. leánytánodánál felállított negyedik 
osztály tanítónői állására az iskolaszék 
Itató Anna kisasszonyt választotta meg. 
Évi fizetése 400 frtban van meg állapítva.
I gyancsak a budai külvárosi leánytano- 
dáuál a második osztály mellé egy párhu
zamos osztályt nyitottak, a leendő taní
tónő fizetését pedig havi 20 ftban (!!!!!) 
állapították meg. Már most azt kérdezzük, 
hogyan élhet meg egy nő állásához meg
kívánt tisztességgel ilyen lizetéssel, mely 
az éhenbalásra ugyan sok, de a megél
hetésre ugyancsak kevés. No mór igaza 
vau azon 'írsz. képviselőnek, ki tanttgye- 
inknok csigamódra való haladásának okát 
azon körülménynek tudja he, hogy a ko
csisok és szakácsnéknák náluuk tisztessé
gesebb fizetésük van, mint tanítóink és 
tanítónőinknek.

— Királyi rendreutasítás. Ö felsége 
Kassára érkeztekor az ünnepélyes elfoga
dó testületek között a kassai kir. törvény
szék is, az indóházban sorakozott élén 
elnökével, még pedig egy szálig trakk 
bán? Az uralkodónak is annyira feltüut 
ez, hogy később meglepetését fejezte ki, 
hogy egy magyar törvényszék tagjai nem 
magyar díszruhában jelentek meg! (Min
ket meg az lep meg. hogy királyunknak 
ez feltűnt. Szerk.)

— Szigetváron e hó 7-én tartott Zrínyi 
ünnepély a jelen törökrokonszenves időben 
szinte más alakot öltött. — A banketten 
a török ügy iránti rokon, és a barbár orosz 
zsarnok iránti ellenszenv éles kifejezésekre 
talált, üdvözlő táviratok küldettek Mehe- 
med-Ali, Ozmán, és Szuleymau, pasáknak, 
nemkülömhen Muktár pasának Ázsiába, ki
től a köszönő választ már mégis érkezett. 
— Az európai csatatéren működő hadve
zérek e napokban aligha értek reá a vá
laszolásra. — A banketten 150 frtot gyűj
töttek a török sebesültek részére. — Kos
suth Lajos nagy hazánkfiáról sem t’elej- 
keztek meg következő sürgönyt klildvén 
neki: „Szigetvári járásnak a törökügyben 
pártkülönbség nélkül összegyűlt értelmi
sége Ont, hazánk nagy fiát üdvözölve liosz- 
szti életet kíván."

— Dr. Kohut Sándor úr a pécsi 
izr. hitközség derék rabbijáról ismét egy 
szép tényt jegyezhetünk fel. Kölnit ur 
ugyanis az izraeliták legutóbbi ünnepén 
a szószékről egy gyönyörű, szivreható be
széddel kérte fel híveit, hogy kiki tehet
sége szerint adakozzék a török sebesültek 
javára. — Egyszersmind kihirdette a rabbi 
ur, hogy ez ünnepek után a hitközségi 
jegyző Baek J. ur kíséretében személyesen 
keresi fel híveit az adakozások gyűjtése 
végett. Bekopogtatok hozzátok — úgy 
mondá — s én hiszem, hogy a nemes 
ügyért sziveteket és erszényteket is meg- 
nyitaudjátok. Kohut úr teguap délután 
kezdte meg a gyűjtést, mely csak alig 2 
líra alatt is már közel 200 frtot eredményezett 
s igy, miután Kohut úr sorra-végig keresi 
majd fel híveit, hinnünk lehet, hogy itt 
Pécsett a mondott célra befolyt és még be
folyandó adakozások közt a legkiválóbb 
az izr. hitközség adakozása lesz, mi szo
rosan véve nemis annyira az egyes adako
zók, mint a buzgó gyűjtő: Dr. Kohut és 
Back Jakab érdeme. Éljenek e derék em
berek !

— Forgószél. E  ritka természeti tüne- 
méuynek voltunk múlt szombaton a Maj- 
láth téren szemtanúi. Délután 4 órakor 
nagy szél támadt városunkban, mely ma
gas és sürü porfelhőket vert fel, különösen 
a Majlátb téreu, hol egy szélőrvényt is képe
zett. Egy7éves fiút, ki útjába esett felkapott 
s mintegy üluyi magasságra felsodorta,
S—tz vésnök látván ezt oda rohant a jaj
gató s kétségbeesett tiu segélyére, de alig 
hogy utána nyúlt őt is felkapta az örvény 
s oly erővel csapta a földhöz, hogy érzé
keny sérüléseket szenvedett. Ugyanezen 
örvény még egy felnőtt embert is sodort 
fel, jó magasra felemelte, össze-vissza szak- 
gatta ruháit. E fiatal ember önkívületi ál
lapotban esett le a tőidre. Arca és keze 
súlyosan megsérült.

— Kriszt József volt vaiszlói posta- 
mester gyermekgyilkossági bűnügyében a 
kúria által elrendelt vizsgálat befejezése 
után múlt kedden folyt le a harmadik vég
tárgyalás, melyen a törvényszék Krisztet 
10 évi börtönre ítélte. Mind a vádló: Illés 
ügyész ur, mind a védő: Radenich János 
urak remek és érvgazdag beszédeket tar
tottak. Mindketten fellebbeztek.

— Régen szóltunk rendőrségünkről, 
mert hát úgy hirteleniben nem akadt rá 
ok. Sem valami különös érdemeket nem 
szerzett, sem pedig holmi megróni valót 
nem jegyezhettünk fel róla. Most azonban 
hadd zengjen megint róla az ének, mert 
van hozzá tárgy. És pedig először felhív
juk a közrend és közbiztonság tisztelt őreit 
az élénkebb utcák boltjai elé az illető ke
reskedő urak által felállittatni szokott cók- 
mók pyramisok és láda-obeliskekre, vala
mint a boltiernyőkre kiakgatott s a járó
kelők fejeit meg-megkólintó lim lomokra. 
Aztán bátrak vagyunk megkérni rendőrsé
günket, hogy a piaci rendre is legyen némi 
figyelemmel. Csak egyet említünk, például 
a városház előtti passage-ot, melyet heti
vásárok alkalmával a kofák annyira occu- 
pálnak, hogy a járó-kelő közönség csak 
láb- s uyaktörés veszélye mellett haladhat 
odább. Ugyancsak a városház előtt történt 
a napokban, hogy egy hajdú, amint nagy 
sebbel-lobbal kijött vala a városházból —

zsUpsz, esrrr — belebotlott egy a járdán 
lábatlankodott tejfeles fazékba. Ezer sze
rencse, hogy a hajdú nagyobb volt a fa
zéknál, mert különben könynyen belefulha- 
tott volna. Hogy tehát ilyen s ehhez hasonló 
kellemetlenség valahogyan a bölcs tanács 
valamelyik tagját vagy bárki mást is ne 
érjen: az itten uralkodó közóhajt véljük 
tolmácsolni, ha megkérjük a rendőrséget, 
hogy erélyes tiltakozásokkal, s ha kell 
karhatalommal is hasson oda, hogy a pia
cunkon jelenkorban tapasztalható példátla
nul barbár rendetlenség mielőbb megsziiu- 
tettessék: hogy a kofák terjeszkedési vá
gyának és járdahóditásaiuak gát vettessék 
s hogy átalában a járdák területi épsége 
senki által meg ne csonk ittassók. Ve.-ti
pedig — hogy egy szuszszal elmondjuk
— arra kérjük még a rendőrséget: hízza 
valahogyan köztudomásra miszerint ah i/.ik- 
nak uem azért vaunak utcára nyíló abla
kaik, hogy az egész délelőttöt! át iné ir- 
nált lustasága szolgálók (no meg mid írnok 
és frenlák is) azokon át dobják ki a sze
metet stb.; mert az már mégis csak pisz
kosság, — melyet tovább tűrni n mi lehet
— hogy egynémelyek az utcát szemét
dombnak nézik, melyre minden szemetet, 
piszkot kiszórni, kiönteni lehet.

— A közoktatási miniszter rendeletét 
bocsátott ki az elemi tanítók és t*uilóu ik 
képesítése ügyében. A tanitóképezdében 
vizsgára jelentkezhetik mindenki, aki el
végezte a képezdét vagy magánúton ké
pezte ki magát tanitóvá. — A reudelet 
egyéb pontja a 68. XXXVIII törv. csikk
ből van merítve.

— Megyénk tan ágy éhez. A közokt. 
minisztérium „Magyarország tanügyi vi
szonyai 1875 ig" cimala't egy nigyénDk i 
kimutatást állított össze, mely behatóan s 
statistikai kimutatások melléklésével fog
lalkozik hazánk tanügyével. E dolgozatot 
a legközelebbi ülésszakban terjesztik az 
országgyűlés elé. Mini örvendett jelensé
get említjük fel, hogy a füzetben a ba- 
ranyamegyei tanügyi állapotak, de külö
nösen a tanügvek vezetéséről dicsérőleg 
van említés téve.

— A méter mérték behozatala tudva- 
levöleg az alsóbb osztálynál nem valami 
kellemes fogadtatásban részesült: jobbra- 
balra átkozzák annak feltalálóját stb. M nt 
Írják, egy arató ember csupán azon egy
szerű okból nem kontózott az aratás alatt, 
mert félt, hogy az uj mértekkel, melyet 
ő a világért sem tud megtanulni, megcsalják 
a korcsmáros urak. E szerint, ha mindenki 
magáévá tenné arató barátunk ebbeli né
zetét, úgy az esetben a méter-mérték 
nagyfontosságn tényezővé lenne a társadal
mi életben.

— Utánzásra méltó. A  weimári ren
dőrség egy rendeletet bocsátott ki, mely
nél fogva a zongorázást nyitott ablakok 
mellett megtiltja. A rendelet éle különösen 
a kezdők ellen vau irányozva, kiknek 
egyhangú kolimpálása könnyen megsza 
porithatja a weitnári idegesek számát. A 
rendőrség egyúttal a bírságot is mégha 
tározta, mely egyes esetben két márkáig 
terjed Boldog weimáriak ! (Bizony Pécsett 
is helyén volna ily rendelkezés, mert a 
zongora kalapálok száma ijesztő mérvbeu 
felszaporodott és ezzel együtt az ideges
ség).

— Hazafiság az emberiségnek. Múlt
héten tartották meg a gymnasiumtól való el válás 15 
éves évfordulóját azok, kik 1862-ben a pécsi főgyrn- 
uasiumot végezték. Szép számmal gyűltek össze a 
„Nádor" vendéglőben, hol midőn a vlszoulatas édes 
örömeit élvezték, nem felejtkeztek meg egyúttal az 
éjszaki zsarnokság és barbárság ellen a mi érdekeink
ért is hősiesen küzdő testvér török harcosokról. — A 
török sebesült harcosok részére rögtönözött gyűjtésit 
frtot eredményezett, mely összeg nekünk atadatvan 
azt a cs. ottoman fökonzulatusnak Budapestre 
megküldöttük, honnan követkéz ') elismervényt nyer
tük: GO. sz. Budapest 1877. szept. 9-én. A csá
szári ottoman fókouzulatus Budapesteu ',-11 frt.) 
negyvenegy forintnak vételét elismeri, melyet a 
„Pécsi Figyelő" t. c. szerkesztősége a császári 
ottoman hadsereg sebesültei szamara szives volt 
átadni és saját kormány a nevében köszönetét fe
jezi ki az adomanyzóknak ezen nagylelkű ajándé
kát. A fökonzul Halil.

— A török sebesültek részére Sz—né 
asszony által gyűjtött adakozások: N. N. 50 kr.
— N. N. 20 kr., Ör. Mátyás Ferenc Sz.-Dienesrol 
7)0 kr. — (iyüjtó 1 frt. — Liebrun 20 kr. Vi- 
sontai István Sz.-Dienesröl 10 kr. — Deák János 
20 kr. — Dóczy Károly 50 kr. — Diossy János 
Vásáros-Dóm bőről 60 kr. — Dobszay Antal 80 kr.
— Dóczy József 50 kr. Összesen 5 ft. 10 kr és 
85 decagramm tépés, melyet gyüjtőno adott — 
Kzeu adományokat átvettük és az ottoman lókou- 
sulatusnak Budapestre küldjük.

— A  „Mohácsi iparos-olvasókör~ f. 
bú 9-én tartott a „török sebesültek javára" tom
bola játékkal egybekötött tancvigalmat. Kedvezőt
len idő miatt a felültizetésekkel együtt a tiszti 
jövedelem csak 10  frt 20  kr.; ez összeg az „Egyet
értés" szerkesztőségéhez azonnal elküldetett. Fe- 
lülfizetések: N. N. 80 kr., N. N. 20 kr., Orr Lajos 
1 frt., Ifjú Majer Vilmos 20 kr.. Mindszentv 
Aurél 1 frt.

— Egy felső megyebeli tanfelügyelővel 
történt, ki nem nagyon ügyelt a tanodákra, 
hogy egy falusi iskolát meglátogatván, 
kérdést intézett a gyermekhez: hogyan 
liijják azt az embert, aki a mezőkre ügyel? 
„Mezőkerülő", — volt a válasz. „Hát azt, 
aki az erdőkre ügyel?" „Erdőkerülő". „És 
aki az iskolákra ügyel?" „Iskolakerülő".
— E helyes választ annyira szivére vette 
a tanfelügyelő, hogy azóta még jobban 
kerüli az iskolákat.

— Eltűnt szigetek. Ausztráliai lapok 
beszélik, hogy a két Barter sziget nemrég 
a lakossággal együtt megfejthetlen módon 
elsülyedt volna és e csodálatos tünemény
nek úgy akadtak nyomára, hogy Fischer 
kapitány, ki a nyugot-ausztráliai kormány
tól a nevezett szigetekről a guanoszállitás 
jogát nyerte el, április hóban három hajót 
küldött oda, melyek azonban a szigetek 
helyén már csak vizet találtak. Az elstt 
Ivedés módját s idejét senki sem tudja.

— Mit ér egy vakond? A vakondok 
igen falánk állat, teste súlyával egyenlő 
sulyu állati tápanyagot képes elfogyaszt tni,



nővér yi tápanyaggal nem él és inkább éhen
megdöglik. mintsem hogy növényhez nyul-

Feltéve, bogv 10 darab kifejlett ku
káé egvsuivn a vakondok súlyával úgy
már egv hónap alatt 300—”000 különböző 
korú Pimasz; elpusztít és igy a nyári 5 
hónap alatt, amidőn a esimaszok gyöke
rekkel élnek. 1500 -15000 csimaszt felfal.

_Sagyságns ur. Bemegy N. városba
egy falusi székely atyafi pénzügyi dolgát 
akarván elintézni, elmegy egyenesen egy 
társulati pénztárunkhoz, kit egész tisztelet
tel nagyságos urnák címez a góbé. Jaj 
nem vagvok én nagyságos ur felel a pénz- 
tárnok. i'gy-é . . . .  11 mond a székely
_ pedig a* mai nanság minden hitvány
ember nagyságoltatja magát.

_ .( ’galmakivi/el hazánkból napról -
napra növekszik. Az összes vasúti- és hajó- 
társulatok annyira cl vannak árukkal hal 
mozva, hogy aíig van hely újabb szállítmá
nyok lerakására. Az osztrák-állam vaspálya 
budapesti állomásán, mely különösen az 
idén aránylag csak jelentéktelen mennyi
séget szállít kll1 tőidre mindennap 600 vag- 
gonf iudit gabuával. a duna-gözhajózási- 
társuiatnak pedig már 2—3 nap óta egyetlen 
egv vontatója sincs tartalékban. Számítás 
szerint az egy napi kivitel átlagosan kö
rülbelül másfél millió forintot képvisel.

— Férj is, hozomány is. Egy portu- 
gali lapban egy fiatal leány, ki fogadott 
anyja halála miatt nem a legkevezőbb kö
rülmények között él, hirdetést tett közzé, 
amelynek segélyével férjhez is menjen, 
pénze is legyeit. A terv ügyes, és ha sike
rülni fog, bizonyára akad követője a jó 
példának egyebütt is, nem csak Portugall- 
han A kisasszony u. i. 8000 darab sors
jegyet boesájt ki. darabját tiz frankkal 
árulva Minden sorsjegy tulajdonos pályá
zik a magát kilutrizó hölgy kezéért. A 
húzás hatósági ellenőrködés mellett fog 
végi.ez,menni I Akinek a száma nyertes 
lett, rögtön oltárhoz vezetheti a kisasszonyt, 
es azot ital 40.000 frankot kap kezeihez, 
a másik 40.000 frank a feleségé marad 
ugyan, de a kamatokat abból is élvezi. 
Ha azonban véletlenül olyan sorsjegy tu
lajdonos volna a nyertes, aki az illető höl
gyet valamely házassági akadály miatt el 
nem veh tné. akkor a kisasszony megtartja 
szabadságát, és 40.0 KJ frankját. A férj 
részére hozományul sz.ánt másik 40.000 
frankot azonban valamely lissaboni játé
kéin intézetnek ajánlja fel.

- Mithád pasa a magyarokról. A 
párisi positivista társulat egy küldöttsége 
nsztelgett Miiliád pasánál. Ez alkalommal 
Mitbádot a párisi magyarok nevében is 
üdvözölték Mithád erre igy felelt: „A ma
gyarok úgyszólván földieik az ozmánok 
nak A két nemzet már meg tanulta egy
mást esodálui, most szeretik egymást.*

— A szultán nyilatkozata. Az örmény 
pafriarcha kihallgatáson volt a Kalifák 
utódánál, a hatalmas padisah-nál, szokás 
szerint térdet akart hajtani, de Abdul-Ha- 
mid '!*• z nem engedte meg, eleibe ment 
i '  *.gy kézszoritással megakadályozva őt 
abban maga mellé ültette. — Társalgás 
közben a -zabán többek közt mondá: „Nem 
szoktam megkülönböztetni muzulmánt és 
keresztényt: valamennyien ottomanok. A 
vallást isten adta, de az alkotmányt én 
adtam, hogy mindenki testvéri egyenlőség
ben élhessen egymás mellett.*

A legveszedelmesebb könyvek. Egy 
debieeen-vidéki plébános szivére kötötte 
híveinek, hogy ama könyveket, melyek a 
fejet megzavarják és a szivet megrontják, 
niegsemesib'- végett szolgáltassák be neki.
— Másnap egy kedélyes atyafi saját s 
szomszédjai adókönyvecskéit azon megjegy
zéssel nyújtotta be a plébános urnák, hogy 
ezek a köm vek zavarják meg legjobban 
az ő fejőket.

— Ajánlkozás. Egy 1-só eves 
joghallgató ügyvédi irodában, vagy kis- 
sebb tanulók mellé mint nevelő, sze
rény feltételek mellett alkalmazást ke
res. Bővebb értesítést nyerhezni a ly- 
teumi szolgánál K. Z. név alatt.

Rövid hírek.
— A jövő évi baranyamegyd lóki 

állítás Karaneson tartatik meg
— Mnlt kedden reggel egy budai 

külvárosi átjáró alatt egy csecsemőt talál
tak. Gyanítják, hogy az eddig még ki 
nem puhatolt bűnös anya a helyen hozta 
világra gyermekét.

Szabadkán gazdasági ingyenes 
szaktanfolyamot nyitnak a nép szá
mára. Az ottani iparosok pedig ipartár
sulatot alakítanak. Mikor Írhatjuk ezt 
Pécsről V

— Király ő felsége elrendelte, hogy 
a katonai akadémiák tanfolyama négy 
évről háromra szállíttassák le.

— A vezuv báborog. E nyughatatlan 
tüzokádó hegy, mint Nápolyból Írják, pár 
nap óta ismét forrong. Nappal sürü íüst- 
gornoly födi ormát , éjjel pedig tisztán 
kivehetők a tölcsérből előtörő lángok.

— Célszü reform. A honvédelmi rni- 
uister elrendelte, hogy jövőre a lovak 
időszaki megvizsgálása községenként esz
közöltessék és csak az alkalommal talált 
tavak felavatása történjék a lóállitási já 
rások székhelyén. A közönség sok haszon
talan járás-keléstől fog ez által megsza
badulni.

— Hajnald Lajos érseket a kolosvári 
nyomdász egylet tiszteletbeli tagjává 
választotta.

I R O D A L O M .

=  A Pécsett megjelenő „Néptanoda* 
című tauügyi heti közlöny ez évi szept. 
3-iki számával tizenegyedik évfolyamába

lép. E körülmény úgy hisszük fölöslegessé 
teszi a mi ajánlásunkat. Előfizethetni egy 
évre 3 írttal Pécsett Reberics Imrénél 
király utca 14. sz. a.

3= Vleáncr Vilmos könyvkiadt hivatalában 
i lowfapí-st, kalap-utca 1 sz mígjelent Vont pin 
X. ,.l  búzK.ssüzlOrés drámái* oimli regényeitek 
■J» e* 2 1 . tűz, te. fordította iiiaeyorra ilártonflX 
Frigyes. Minden füzet legali bl) egv illoatrati va! 
van ellátva. 4 megrendel t egyenkint 2 frt. 50 kr. 
ut niizet-'-.'l két ólai nyomatú képet vászonra kajv- 
nak, melyek bolti ara jgyonkint 10  frt.. Ara -gy 
fűzőinek 25 kr.

t „Figyelő* iroda! un történeti közlöny 
'■t lenek 2-ik füzetének tartalma: Horn - Le n 
dér, Abati Lajos. — Vallasirodalmn íz Árpadok 
alatt. ifj. Fejérpataky László. — Iskolai program in - 
d lgozatok rejvvírtnrin'na 1K7*,-r.d I>r. Karoly líy. 
Ilngo. Adalékok v Thököly-és llak ei kor iro- 
lalomtörteuet-iiei. Ilialy Kili n Kcry isme
retlen szótárról. Ilékeai-Coneilia Kinil. A mu
rányi Vénusz magyar költészetben. Ká piti Karoly.

tirof Mikó Imre levelei), d. telin éri Lajos. - 
Kgy Idyll Amadé Lászlótól, V églielv I). zs".

Kazincy Ferenc levelei l'serei Farkashoz. Hor
váth Döne Irodalom tört sieti repertórium. id. 
szinnyei József. Kisebb közlemények. Szerkeszt: 
thafi Lajos megjelenik havunkéit egy füzet. Elő
fizetési ara egy évre 8 frt. egyes füzet ara 1 frt. 
.szerkesztőség és kiadó hivatal Budapest IV. váci 
utca 1 sz.

GABONA. ÁRAK

a f. é. szeptember hó 7-én tartott hetivásáron.

1. őszi. 11. oszt. HL oszt.
Búza 100 ki*. :ír. i u; > ff. 10.80 fr. 10.20
Kéts/.eres „ ^ „ íi.iM . 9.80 „ —.—
Rozs r o « 7.50 . 7.70 „ —.—
Árpa n i „ 7.5o r> •
Zab T * „ 0.5) . 6.3') n •
Kukoricza a -S.OO . —

Hajdina ioo kig:* fr. —
Széna r r _ 3.—
Szalma v n „ 1.20

Nyilvános köiőnet

.Mindenkinek, ki meghalt férjem Molnár Felii 
temetkezésén részt vett. és ezáltal végti'-Hetet 
tette, hála köszönetemet mondom.

Legmélyebb és renkirüli köszönetre késztet 
a baranyamegyei hadastyan segélyzo egylet, mely 
egylet nagylelkűségből, dacara annak hogy férjem 
rövid ide óta tagja volt, temetési úgy végkielégí
tési jaruiék fejében frt. 00 adott, nenikülöm- 
ben halakifejezésemet mondom az 1 -só pécsi beteg- 
segélyzö és temetkezési egyletnek, ó is nagylelkű
ségből, nem remélve jutalmazta elhalt férjem naiv 
tett szolgálatát segélyezésével.

isten aldja e két egyletet, hogy mások is sze
rencsétlen esetben a nyert segítségért, halaküszii- 
netet nyiivanyithatjak a szomorkodó özvegy

Molnár Anna.

2 > T 3 7 " i l t  t é x i:)

igy első évi tanitóje-E L
1 1  j- ajálkozik kezdő nővendé 
*■0x1 kékhez zo n g o ra*  és más

tantárgyak tanítására. —- Bővebben érte
kezhetni e lapok kiadóhivatalában.

*) K/t n n*vat alatt metrjek*ntek»:rt Ut'lii vallal 
felelőséget a szerk.

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

Erdei legelő s makkoltatási ^4.12 i> 
s u r T r e i r é s i  ! b - i n r d - e t n r ^ L é r ^ 3 7 ‘-

A jréesváradi közalap, kir. kerületi 
erilőbivatal részéről közhírré tétetik, hogy
a Somogy megyében, a darányi vasúti 
állomástól mintegy 12 kilométer, a Drá
vától mintegy 3 kilométer távolnyira a 
lakócsai, potonvi. tótuj falusi és a szt. bor- 
bási községbatárában fekvő lakócsai ura
dalmi erdőkben az 1 >77 ik évi október 
hó 4-től az 1878-ik évi március hó 18-ig 
tartó ősz-téli legeltetés és makkoltatási 
jog zárt írásbeli ajánlatok tárgyalásával 
egybekötött szóbeli nyilvános árverés utján 
akár egyes dűlőnkiut, akár az összes, de 
az uradalom által kitűzött erdőrészben fo
lyó évi szeptember hó 26-án délelőtti 11 
órakor Lakóesán az uradalmi erdőgond- 
uoksági irodában a legtöbbet Ígérőnek fel
sőbb jóváhagyás fentartása, é- a megígért 
bérleti összeg felének azonnali letétele mel
lett ki fog haszonbéreltetni; megjegyezvén, 
hogy az összes idei értékesítendő tölgy- 
makk termés 2627 kectoliterre lévén fel
becsülve, az erdő testek mind lapályon, 
vizet ii tartalmazva fekszenek.

Az árverés előtt a kikiáltási ár után 
számított 10° 0-tóli bánatpénz minden ár
verezőtől készpénzben azonnal leteendő; 
zárt, kellőleg felszerelt írásbeli ajánlatok 
csak az uradalmi erdőgoudnokságnnl La

kócsán az. ISiT-ik évi szeptember hó 2 5 ike 
esti 6 óráig nyújthatók be. később érke
zett ajánlatok avagy feltételes Ígéretek ii 
gyelembe nem vétetnek.

A zárt, 50 kros bélyeg, a uiegigért ár 
után eső 10°, „túli bánatpénzzel ellátott 
ajánlatokban értelmesen kiteendő a dűlő 
vagy dűlőknek neve. és az ajánlott összeg 
szára és betűvel, valamint az, hogy az aján
lat tevő az árverési feltételeknek magát 
feltétlenül aláveti, — olvashatókig kiírandó.

Az árverési bizottság a kiirt árverést 
a határnapon déli 11 órakor pontban sz. i- 
bt-lileg kezdi meg. annak végeztével pedig 
nyomban az. Írásbeli ajánlatokat a beér
kezett sorrendben uyitandja fel.

Az uradalomnál adós, vagy azzal per
ben álló felek nem árverezhetnek.

Fentartja az uradalom magának a 
jogot, bizonyos dűlőt az uradalmi marba 
állomáuyszáaiára előbb kijelölni.

Végül közz.ététetik, hogy a részletes 
feltételek a közalap, m. kir. erdőgoudnok 
Ságnál Lakóesán a hivatalos órákban hát- 
mikor megtudhatók és megszemlélhetők.

Pécsváiadou,  1877. évi szeptember 
hó 10-én.

Újházi Dénes, 
kerületi erdiuieáter.

Azienda Assicuratrice

e i ü i i  ís
gazdasági gépek és eszközök raktára

Pécsett,
Ferenciek utca 4.si

X 7

SS ti

M * a.

pécsi képviselősége
KP

f e ,

ajaulja a raktárban levő kéz i  és j á r g á n y o s  c s é p l ő g é p e k e t ,  
g a b o n a r o s t á k a t ,  k o n k o l y  t i s z t í t ó k a t  (Trieurs), sorve-  
t ő gépe  kei  iDrills), s z e c s k a v á g ó k a t ,  d a r á l ó k a t ,  r é pa  
v á g ó k a t ,  k u k or  i ez a tnorzsol  ó k á t , e k é k e t ,  kapá l óka t ,  
b o r s a j t ó k a t ,  s z ő II őzúz ó ka t stb., — és elvállalja —- az 
e r e d e t i  g y á r i  á r ak  és legelőnyesebb feltételek mellett, — 
g o z c s é p l ő g é p e k  és minden a raktárban uetn levő gé
pek szállítását. 207 (0—5)

Első bécsi tükörüveg biztosító társaság pécsi főügynöksége.

ŐS Z I es
A közeledő

T É L I  I D É N Y R E
ajánlja a nagyérdemű t. ez. közönséguek miut legjobb én legolcsóbb 

posztó és gyapjúszövetek bevásárlási forrásául hírneves
G Y Á R I  R A K T Á R Á T _____________

Budapest, nj bécsi 
utca 3. sz. alatt.

Ugyanott mindeukor legnagyobb választékban a legújabb bel- 
és külföldi kabát, és nadrágnak való szövetek — valamint mindennemű Per- 
vien-. Doskln-, Tüflfel-, Lodeu-, katonai és bér-ruhftknak való 
szövetek dúsán felszerelt készlete található. — T. m e g y é k ,  v e t e r á n e g y l e t e k  
és tűzoltó intózetele részére szükséglendö posztö-szallitasok a legpontosabban eszközöltetnek.

tűB Minták nyilatkozattal: bérinentesen küldetnok és a legcsekélyebb megbízás is legponto
sabban teljesittetik.

Azon urak, kik a fenti)evezett ezég részére mérsékelt jutalekdij mellett működni akarnak, be
cses czimök megküldésére kéretnek.

P E L L  M Ó R

Titkos betegségek
és azok következményei —

a gyakorlati téren több mint 30 éven át 
szerzett tapasztalat nyomán — gyökeresen 
gyorsan és a szokott életmód megváltoz
tatása nélkül gyógyittatuak. — Végre 
kapható egy szer a kellemetlen láb-iz* 
/. »<lás ellen. — Rendel naponta 1 l-től 
1-óráig Pécsett, a Deákutcai 1-ső szá
mú házban. 156.(0—12)

Levelekre gyorsan válaszoltatik.

Árverési hirdetmény.«/
Szt.-Lőrinczi bér-urodalom- 

lioz tartozó kisebb királyi ha
szonvételek u.m. Tárcsái pusztai, 
Ivaosótai, Helesíai községi kores- 
nu mészárszékkel és Monostori 
szinte községi korcsmák folyó é. 
Septembar hó 24-ón, Háttőn reg
geli 10 órakor a Szt-Lőrinczi fő- 
bérnökségi irodában nyilvános 
árverés utján 3 évi idő tarta
lomra 1878. évi Januar l-től 
bérbe adatni fognak. Feltételek 
Szt.-Lőrinczeii betekinthetők.

Az árverezni óhajtók ezen
nel tisztelettel meghivatnak.

Szt.-Lőrinczi urodalom
2 L 7 (4—4) I ő b é r n ö k s é g e .

Hoíf-féle

f j *  >\m
‘ V Az étvágy h ánynak a 
j r; malátakészitmény által való meg- 
! 'k e-vógvitásért következő h á la u y i*  
i /  l a t  h o z a t érkezett a es. kir. udv. 
I (c ni ilatagyártulajdouos és a cs. k. 

vaia u.ut több európai nagyhatalmi 
udvarok szállítójához: H o tf  J á 
n o s  úrhoz, Bécs, Graben, Bráuer-%
*̂íi a>SAr

II(í_ Pcueiug (Bécs mellett) 1877 aug. 1 
i Igen tisztelt uram!

Saját találmányi! mil.vakivouutá 
X  ““k használata által nőm, kiétvágy- 
íj  hiány és sorvadásban szenvedett — 
^  teljesen helyreállott. Fogadja tehát 
f t  ezért hálás közönetemet.
^ Ke h i é r t  M ih á ly .

I
%

Kaptiatő Pécsett i íu e  aer*  
■nnitdl .4. fltszerkereskedésében 
Ferenciek utcza.

m  □
I
i

szegre udszerre, a 
legújabb javitási.k 
kai 1 és 2 vonőiuar 
búra, de kézi erőre is 

ig«*n j u t  a  i i .vöm á r a k o n  
költségmentesen \asuthoz állítva biztosíték 
és probakisérleti időre szállít (157 y —y) 
M a j f a r t h  P i i .  &  C 'om p. gépgyára 

Majna melletti Frankfurtban. 
Megbízható ügynökök kerestetnek

u  hirdetési hivatala m
ezennel tisztelettel tudatja, miszerint

Rudapetiteu a

Ferenciek bazáréban ll.sz
alatt, Í X O H í S O - ' t  nyitott, és
hirdetési megbízásokat valamenyi bel- és 
külföldi hírlap számára a legolcsóbb árak 
mellett, pontosan és szilárdan teljesiteud. 

Legújabb hírlap lajstrom ingyeu.
222 (3—3)

Nyom atott Taiv.s MitiálynAl Pécsett 187 7.

W  Házeladás.
A barátok utcájában fekvő 31. számú 

emeletes ház szilárdul és igen díszesen 
épülve, szabad kézből eladó. Értekezhetni 
a tulajdonosnál ugyanott.

P é c s e t t ,  1*77. Szept. hóban.

Van szerencsém t. Uraságodnak becses 
tudomására juttatni, hogy f ( ) g j f l ( j y g _

szeti műtermemet Pé,setta
Kis tér utca 2. sz. Krausze (volt WIENER- 
MAJER-féle) ház az emeleten.

Sokoldalú, különösen Európa külön
böző fővárosaiban szerzett gyakorlottságo
mat ajánlom t. Uraságodnak becses figyel
mébe.

(iirardi.
N A « r  FERE.VCZ

laptulajdonos.
ü a k s c h  e m i i , k i s  J ó z s e f

felelős szerkesztő. Szerkesztő társ.

Pályázat.
A helybeli izr. hitközség négy osztá

lyú iskolájánál a kézimunka ta
nítónői állomás f. hó 19-én
betöltendő lészan. Az évi járomíny 4'JO 
tt. Az kellőleg felszerelt folyamodványok 
t. hó 18 ig a hitközségi irodába b e a -  
dandók.

Pécs 1877. szept. hóban.
Az izr. hitközség 

235(1 — 1) elöljárÓMitga

Pályázat.
Tekintetes Baranyainegye tör

vényhatóságának bizottsága részéröl 
f. é. február 12 én tartott rendes köz
gyűlés alkalmával “H sz. a. liatáro- 
zattal rendszeresített s tekintetes Bá
rány amegye alispányjának f. hó 4-éu 
1355 sz. rendelettel következő he
lyekre kijelelt községi orvosi állo
másokra u. m. Pécs 100, Hird 100, 
Szalánta 300, és Ráopetre 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
nyújtsák.

Pécsett, 1877. szeptember 7-én.
Forray János,

2 3 0 . [2  - 2 ]  p é c s i  j .  s z o l g a b i r ó

Ház-béikiás vagy eladás.
Békés, magányosságot szerető egyé

neknek az aüguszíimis templom közelében 
alsóhavi 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 october hó 1-én bérbe 
adandó, vagy jutányos áron el 1m adandó. 
Értekezhetni Kiss Lajos tulajdonosnál 
Pécsett, Ferenciek utca 4 szám alatt.
214. (5—4)

0 G F Á J Á SI TH B B  bármily nemű és mérvű, de sőt 
H  ha a fog bármily odvas is: rög-
Hl tön és tartósan megszüntetbető a

több orvosi tekintély által kitü- 
uőuck elismert 194 (0—4)

indusi kivonat
által, mely hatályossága miatt minden család
nak uélkülözbetleu házi gyógyszerül ajál 
ható. 35 és 70 kros üvegcsében kapható 
itt Pécsett a kizárólágos raktárban 

Zuckermandl A .
Íüsz«rk.;rtiskede3ől>en Ferenctiek utcza 11. szám.

Hirdetmény.
A pécsi kir. törvénszéknek 1877. évi 

7251. számú végzése folytán, vagyonbu 
kott flosinger Károly csődtöme
géből az el nem tartható tárgyak u. m. 
nyers és kikészített bőrök 1S77. évi 
szeptember hó 2-ft-én és a reá ktf 
vetkező napokban, vagvobukott lakásán 
reggeli í>. ómkor el fognak ár- 
vereztetni.

Pécs 1877. szeptember 9-én.
Decleva Béla

kir. törvényszéki jegyző mint kiküldött.


