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A. •Franklin-Társulat* kiadásúban Budapestéi! megjelent s minden könyvárusnál kapható — az osztrák tartományok 

számára Szelinszki György es. kir. egyet, könyvárusnál Bécsben, I . Stefansplatz 6. 

GÖRÖG ÉS LATÍN REMEKÍRÓK. 
kiadja a m. tud. akadémiának classica-philologiai bizottsága. 

CICERO, a kötelességekről. 
Fordította, bevezetéssel s jegyzetekkel ellátta 

C H E R I JÁNOS. 
Ára fűzve 1 frt. 

L A T I N U L É S M A G Y A R U L . 
Ara fűzve 1 frt 60 kr. 

1 

Fordította, bevezetéssel s jegyzetekkel ellátta 

r o M I THEWREWK EMIL. 
. Ára fűzve 1 frt €0. 

G Ö R Ö G Ü L E S M A G Y A R U L . 
Ara fűzve 3 frt. 

I !Feltűnést keltő találmány! 
|1 ' iSÖ'es^SS\3>SGS>K , S>S>S>SN5\SS\S\E 1 \S \S , QS'S\5\S\S 'K\S^ 

A legújabban föltalált V á s á r h e l y i Alber t - fé le 

A 

ö 

édes tejből néhány perci 
alatt mindenki 

a legjobb vajat 
készítheti; és pedig 
tejszínből egy perez alatt; 
I. osztályú tejszínből két 

perez alatt; 
közönséges tejből három 
perez alatt, s a maradéktej 
kávéhoz, süteménybe és fő
zésre, ugysz. ha hosszasb 
állás következtében meg-
Bavanyodott, táró • készí
tésre jól fölhasználható. 

A R A K : 
5 liter teriméjü, hévmérö-

vel,keresztvascsavarok-
kal, frt 7.50, csomago
lásért 50 krajezár. 

10 liter teriméjü, hévmérö-
vel, kereszt vascsavarok
kal, frt 12.50, csomago
lásért 60 krajezár. 

20 liter teriméjü, hévméró-
vel, keresztvascsavarok
kal, frt 19.—, csomago
lásért 1 forint. 

50 liter teriméjü, hévmérő-
vel, keresztvascsavarok
kal, frt 32.—, csomago 
lásért 1 frt 50 krajezár. 

B#~ Kívánatra nagyobb 
gépek is készíttetnek. " • 3 

E gépek tejföl- és juhtejhez is használhatók . Megrendelések közvetlenül hozzám 
intézendó'k, a az összeg fele bérmentve előre beküldendő, a maradék pedig a szállítás 
után. Minden gép mellé használati utasítás adat ik . 2314 

FEHÉR MIKLÓS. Budapest, IX, üllői ut 25. sz., „Köztelek': 
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00.000 
F Ő N Y E R E M É N Y E 

a budapesti kiállítási sorsjegyeknek 
Egy eredeti sorsjegy csak 1 frt, 11 darab csak 10 frt. 
—0 Kapható 

"V" ^ ^ T f ? * \ 7 * X bankházában Budapest, 
J L J V / l i X tM • hatrani utcza 17. sz. a. 
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MAGYAR-FRANCZIA 
BIZTOSÍTÓ RÉSZVÉNY-TÁRSASÁG 
Budapest. Igazgatósági helyiség: IV. ker. városháztér 1. 

Befizetett alaptöke frt 4,000.000.— aranyban. 
Tartalékalapokban 4,490.160.79 
A gazdaközönség figyelmébe ajánltatik a rendkívül előnyös 

mezőgazdasági általáoybiztositás 
nemkülönben a j é g b i z t o s í t á s , melynél c s a k e t á r s a s á g által 
alkalmazott különösen kedvező feltételek (BO"/c f e l t é t e l e s a l j 
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Kisorsoldssál egybekötött életbiztosítás. % J 

M T I e m é t e l a d ö k reirosra.dta.tnak. "WQ 
A fenti bankház eszközli egyszersmind mindennemű állampapírok, részvények 
és sorsjegyek vételét és eladását napi árfolyam szerint. Előleget nyújt érték

papírokra igen mérsékelt kamat mellett . 

A «Franklin-Társulat» kiadásában Budapesten megjelent s minden könyvárusnál kapható, 
— az osztrák tartományok számára Szelinszki György cs. kir. egyet, könyvárusnál Bécsben,. 

I. Stefansplatz 6. 

A BELGYÓGYÁSZAT TANKÖNYVE 
ORVOSNÖVENDÉKEK ÉS GYAKORLÓ ORVOSOK SZÁMÁRA 

IRTA 

Dr. P U R J E S Z ZSIGMOND 
a belgyógyászat egyetemi ny. r. tanára Kolozsvárit. 

A S Z Ö V E G K Ö Z É N Y O M O T T S Z Á M O S Á B R Á V A L . 

Második füzet. 
Ara fűzve 2 frt 4-0 krajezár. 

A m á s o d i k f ü z e t t á r g y m u t a t ó j a : Légrekedés. Görgöcs légrekedés. Astlmia.-. 
Asthma bronchiale. Asthma nervosum — Hökhurut. Szamárhurut. Tussis convulsiva. Per-
tussis. — A tűdöszövet bántalmai: Tüdőtágulat. Tüdőlégtlad. Emphysema pulmonurn. — 
Tüdőösszeesés. Tüdőtágulatlanság. Tüdőtágulásliiány, Tüdőlégtelenség. Atelectosia. Collapsus^ 
pulmonum. Apneumatosis. — A tüdő vérbősége. Tüdővizenyő. Hyperaemia pulmonum. 
Oedema pulmonum. — Vérköhögés. Haemoptoe. Haemoptysis. A) Hörgvérzés. Bronchorr-
hagia. B) A tüdő véres tömülése. A tüdő értömessze. Ertömesszen alapuló tüdőlob. Átrako-
dási lob. — Bostonyás tüdőlob. Tüdőgyuladás. Pneumonia crouposa. — Hurutos tüdőlob 
Lebenykés tüdőlob. Hörg-tüdőlob. Lehámló tüdőlob. Pneumonia catarrhalis. Pneumoni.. 
lobularis. Broncho-pnemnonia. Pneumonia desquamativa. — Szövetközi tüdőlob. Pneumonia 
interstitialis. — Tüdőüszök. Gangraena pulmonum. — Gümőkór. Tüdőgümősödés. Tüdővész. 
Tüdősorvadás. Száraz betegség. Aszkór. Tuberculosis pulmonum. Phthisis pulmonum. — A 
tüdőgümősödés, tüdővész lefolyási módosulatai, a) Gümős mellhártyalob. Pleuritis tuberculosa. 
b) Gégesorvadás. Gégegümősödés. Phtliisis laryngis. — Heveny semcsés gümősödés. Alta
lános heveny gümökőr. Tuberculosis miliaris acuta. — Uj képletek és dagok a tüdőben. — 
A mellhártya bántalmai: Mellhártyalob. Pleuritis. — Mellűri vízgyülem. Mellvízkór. 
MeHűri vérgyülem. Hydrothorax. Haematthorax. — Légmell. Geny-légmell. Lég- és folya-
dékgyülem a mellűrben. Pneumothorax. Hydro-pneumothorax. Pio-pneumothorax. — A 
mellhártya uj képletei. — A gátőr bántalmai : Gátorlob. Mediastinitis. — Gátorbeli dagok. — 
A v é r k e r i n g é s i s z e r v e k b á n t a l m a i . A szív bántalmai: Szívbelhártyalob. Endocarditis. — 
A szívbelhártya idült lobja. A szívbillenytű bántalmai. Endocarditis chronica. I. A függőér 
félholdalakú billentyűinek elégtelensége és a bal üteres szájda szűkülete. Insufficientia valv. 
semüunarium aortae et stenosis ostii arteriosi sinistri. I I . A kétcsúcsú (sipka) billentyű 
elégtelensége és a bal visszeres szájda szűkülete. Insufficientia valvulae bicuspidalis et 
stenosis ostii venosi sinistri. I I I . A tüdőütér félholdalakú billentyűinek elégtelensége és a 
jobb üteres szájda szűkülete. Insufficientia valvularum semüunarium artériáé pulmonaris 
et stenosis ostii arteriosi dextri. IV. A háromcsúcsú bülentyű elégtelensége és a jobb visz-
szerés szájda szűkülete. Insufficientia valvulae tricuspidalis et stenosis ostii venosi dextri. 
V. Szövődött (combinált bülentyűbántalmak. — Szívizomlob. A szív izomzatának kérges 
elfajulása. Myocarditis. — Szívtúltengés. Hypertrophia cordis. — Szívtágulat. Dilatatio 
cordis. — Szívelzsirosodás. A szív zsíros elfajulása. Hajasoáás a szíven. Coradiposum. 
Degeneratio adiposa cordis. — A szív önkéntes rededése. Cordiorhexis spontanea. — A 
szív világrahozott rendellenességei. — Ideges szívdobogás. Palpitatio cordis nervosa. — Mell
szorulás. MeUszorongás. Szívszorongás. Szívzsába. Angina Pectoris. Stenocardia. — A szív
burok bántalmai: Szivburoklob. Pericarditis. a) A szívburok külső felületének lobja. Gátor-
szívburoklob. Pericarditis externa. Mediastino-pericarditis. b) A szívburok összenövése. 
Obliteratio pericardü. — Szívburokvízkór. Vérgyülem a szívburokban. Hydpericardium. 
Haemopericardium. — Léggyülem a szívburokban. Pneumo pericardium. — A véredények 
bántalmai : Utérkeményedés. Az üterek kásaszerű elfajulása. Az ütér belhártyájának éktele-
nítő lobja. Arteriosclerqsis. Processus atheromatosus arteriarum. Endarteriitis deformans.— 
A függőér tágulata. Utértágulat. Ütérdag. Aneurysma aortae. — A függőér megrepedése. 
Buptura aortae. — A függőér szűkülete és elzáródása- — A z e m é s z t ő s z e r v e k bán
t a l m a i . A szajur bántalmai: A száj nyákhártyájának hurutja. Stomatitis catarrhalis. — 
Fekélyes szajlob. Szajrothadás. Stomatitis ulcerosa. Stomakace. — Szájzsebre. Zsebrés száj
lob. Stomatitis aphthosa. — Szájpenész. Soor. Stomato mycosis. — Nyelvlob. Seucoplacia 
a száj nyakhartyajan. Glossitis. Glossitis dissecans. Seucoplacia oris — Noma. Vízirák. — 
Fültommgylob. Parotitis. — A száj és torok nyákhártyájának bujakóros bántalma. — Nyél-
folyás. Nyáladzás. Salivatio. Ptyalismus. — A torok bántalmai: Torokgyuladás. Torokhürut 
Mandolalob.^ Pharyngitis. Angina. Faucitis. Tonsülitis. A) Heveny torokgyuladás. B) Idült 
torokgyuladás. Mandolatúltengés. — Garatmögötti tályog. Abscessus retropharyngealis. — 
A n y á k mély sejtszovetének lobja. — A bárzsing bántalmai: Bárzsinghurut-lob-fekélv. — 
Barzsmg-szukúlet. Stenosis oesophagi. — Bárzsingtágulat. Bárzsinggurdély. Dilatatio-Diver-
ticulum oesophagi. — Bárzsingrák. Caocinoma oesophagi. — Bárzsingrepedés. Buptura 
oesophagi. — A Bárzsing ideges bántalmai. — A gyomorbántalmai: Heveny gyomorhurut. 
Catarrhus ventricuh aentus. Gastritis acuta. Idült gyomorhurut. Catarrhus ventriculi ckronikus. 

A z e l s ő f i z e t á r a 2 frt 4 0 k r a j e z á r . 

Franklin-Társulat nyomdája. (Budapest, egyetem-uteza 4 . szám.* 
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Előfizetési föltélelek: VASÁRNAPI ÚJSÁG és \ egész érre 12 frt 

POLITIKAI ÚJDONSÁGOK együt t : / félévre — 6 • ! 
/ egész évre 8 frt f egéBZ évre 6 frt 

Csupán a VASÁRNAPI ÚJSÁG : f , , Csupán a POLITIKAI ÚJDONSÁGOK •{ " T 
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Külfölili elótizetcsekhez > postailsg 
meghatározott viteldíj is csatolandó 

LECHNER ÁGOSTON, 
A BUDAPESTI M. KIR. TUD. EGYETEM UJ REKTORA. 

H
A VAN Magyarországon állás, melyhez nem 

a hatalmasok kegye, sem a családi össze
köttetések emeltyűje, sem a pajtáskodás 

támasza, hanem egyedül csak a személyes érték 
és érdem igazságos elismerése vezet, — akkor 
bizonyára a tudományos egyetem rektori mél
tósága az, mert erről senki sem mondhatja, 
hogy efféle tényezők szerepelhetnének e mél
tóság betöltésénél. 

A férfiú, kinek arczképét ezennel bemutatjuk, 
a budapesti m. kir. tudomány-egyetem rektora 
az 1885/6-ik tanévre és igy kormányzója azon 
fő tanintézetünknek, melynek nemzetünk szel
lemi művelődésében oly nevezetes szerep jutott 
és jutand ezentúl is. Egyéneknek ugy mint nem
zeteknek súlya és hatása leginkább azok belbe
csétől van feltételezve, ennek emelésére legtöb
bet kétségkivü la főtanintézetek tehetnek, de hogy 
ezt tehessék, első sorban oly jeles tanárokra van 
szükség, kik maguk is igazi belső értékkel birnak. 

Lechner Ágostont az egyetemi ügyekkel fog
lalkozó körök véleménye már régebb idő óta a 
jó tanárok legjobbjai közé sorozta és ezen véle
mény hivatalos kifejezést nyert az idei rektor
választás alkalmával, midőn a négy kar küldöt
teiből alakult választó kollégium osztatlan bi
zalma, mely semmi anciennitáshoz, semmi 
szabályzathoz kötve nem volt és minden tekin
tetben szabadon nyilatkozhatott, őt tisztelte 
meg a rektori méltósággal és igy érdemeinek 
az elismerést megadta. 

E méltóság nemcsak fényes megtiszteltetés, 
mely annak viselőjét a «hasonlók közt elsővé» 
emeli, de egyúttal nagyjelentőségű munkásság
gal összekapcsolt hivatal, mert a rektornak az 
egyetem vezetésében fontos, minden karra ki
terjedő jogai s teendői vannak, melyek őt ugy 
is mint az egyetemi tanács elnökét, de ugy is 
mint az egyetem kormányzóját, egyedül a rek
tori hivatalnál fogva megilletik, s melyekkel 
sok felelőséggel járó felügyelet és intézkedés 
van összekötve. Nagy befolyást gyakorolhat az 
egész egyetem szellemére, az abban uralkodó 
rendre és fegyelemre és sok hasznos intézkedés, 
üdvös reform életbeléptetésére gyakorolhat ki
váló hatást, az egyes karok működésére is ser
kentőleg hathat, az egyetemi intézetekre, sőt a 
rendelkezésére álló eszközökkel még az ifjúság 
magatartására is befolyással lehet. 

Lechner Ágoston 1836. november 1-én Budán 

született. Atyja Lechner József m. kir. országos 
középitészeti főigazgató volt (f 1846.), ki mint 
előkelő állású főhivatalnok gyermekeit kiváló 
nevelésben részesité. Ezek közül Lajos atyja 
pályáját követé s hasonló sikert mutatott föl, 
nevezetesen Szeged rekonstrukeziójában a leg-
érdemteljesebb tényezők egyike volt s most is 
mint miniszteri tanácsos a közlekedési téren 
működik. Ágoston ellenben a jogi pályára 
lépett és a gymnáziumot a kegyesrendiek budai 
főgymnáziumában, a jogi tanulmányokat a 
pesti és bécsi egyetemeken elvégezve, 1857-től 
1861-ig segédtanár és a magyar jognak helyet
tes tanára lett a pozsonyi kir. jogakadémián s 
később állam- és jogtörténetet is adott elő. 
1861-ben rendkívüli tanár, 1865-ben pedig 
ugyanazon kir. jogakadémián a magyar köz
jog, közigazgatási és pénzügyi jognak rendes 

tanára lett. 1869-ben a pesti egyetemen, hol 
akkor uj tanszék rendeztetett, a közigazgatási 
és pénzügyi jog rendes tanárává neveztetett k i ; 
1872-ben a közjog össze lett foglalva e tanszékkel; 
1873/4-ben a dékáni hivatalt viselte. Irodalmi 
működése köréből fölemiitjük nagyobb, önálló 
műnek is beillő tanulmányát az ((önkormányzat
ról'), mely 1871-ben a Hoffmann Pál által szer
kesztett «Jog- és államtudományi folyóirat »-ban 
jelent meg. Az önkormányzat lényegét, körét, 
hivatását az államéletben bonezoló észszel tár
gyalja e dolgozatában és sok hamis nézetet ala
pos érveléssel czáfol meg. Ezenkívül dr. Korbuly 
Imre «Magyar közjog»-ának harmadik kiadását 
a szerző halála után ő rendezte sajtó alá Kautz 
Gyula és Pulszky Ágost tanártársaival együtt, 
kipótolva s bővítve azt az időközben alkotott 
intézmények anyagával. 

Simonyi A. fényképe után. 

L E C H N E R Á G O S T O N . 
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Lechner egyike az egyetem legkedveltebb ta
nárainak. Éles, beható elméje, eleven, szelle
mes fejtegetései, szakának határain messze túl
terjedő tudománya, ugy világossága és szaba
tossága, végre a felesleges szóhalmazt kerülő 
magvas breviloquentiája előadásait sajátságos 
vonzerővel ruházzák fel. A pozitiv anyag rész
letes előaadását az átalános elmélet vezérelvei
vel kapcsolja össze,.— igen helyesen, mert a 
leendő közigazgatási tisztviselőnek mindkettőre 
egyaránt szüksége van. Közjogi előadásaiban a 
történeti fejlődésre is figyelemmel van, de 
a fennálló intézmények ismertetésénél minde
nütt tekintettel van más államok hasonló intéz
ményeinek bemutatására is ; valóban helyes 
rendszer ez, mert közjogi munkáink némi 
hiánya az, hogy ily összehasonlítással nem 
foglalkoznak. 

Folyvást élénk részt vett a jogi kar műkö
désében; a tanácsülésekben gyakran igen fontos 
elvi és személyi ügyek előadásával bízatott meg, 
és véleményeit mindenkor tárgyilagosság, igaz
ságérzet és legtöbb esetben a helyes eljárási ut 
feltalálása jellemzi. A vizsgálatokon igazságos 
szigora ismeretes, mig a magánérintkezés terén 
nemes és humánus érzülete, igénytelen és 
előzékeny modora folyvást növeli tisztelőinek 
számát. 

Lechner pályája igazolja, hogy ámbár az em
berek Cicero óta sokat változtak, de mégis a 
mostani életviszonyokra is illenek azon örök
igaz nézetek, melyek a nagy stoikusnak «a kö
telességekről* szóló müvében lefektetvék. 
«A bizalom felkeltésének — igy ir ő e müvé
ben — két tényezője van. Kell, hogy az embe
rek belátást és igazságszeretetet föltételezzenek 
felőlünk ..".. A belátással összekapcsolt igazsá
gosság a bizalom megnyerésére mérhetlen befo
lyással lehet; az igazságosság, még ha magában 
jelentkezik is, bizalmat ébreszthet, de a belátás ' 
igazságosság nélkül semmibe sem vehető*. . . 

A jeles férfiú rektori székfoglalójáról e lapok 
más helyen emlékeznek meg. A nemzeti tudo
mány eszméjét önálló felfogással fejtegette s a 
kritikus, gondolkozó, szellemes és önálló fő,mely 
öt jellemzi — itt is kifejezésre jutott, s mások
nak is az utángondolkodásra, bírálatra uj és bő 
anyagot szolgáltatott. ll 

PROLOG 
az «Erdélyrészi Magyar Közművelődési Egyesü

let • alakuló nagygyűlése alkalmára. 
Zendüljetek ma, valamennyi bérezünk, 
Ébredjen rég alvó visszhangotok I 
Adjátok vissza, mit mindnyájan érzünk, 
Mitó'l ma millió kebel dobog! 
Mint föld zaján túl, tornyon harang-érez üt: 
Oly teli hangot kell ma adnotok, 
A jelszót, melyre oly rég szomjazánk : 
• Legyen magyar dicső magyar hazánkl» 

Egymásra ágaskodva tornyosulnak 
Nemere, Czibles, s az agg Retyezát, 
Láb-újjhegy' állnak és az égbe nyúlnak. 
Hogy egymás vállán láthassanak át, 
Lássák be a jövendőt, mint a multat, 
Be véges-végig az egész hazát: 
Hogy kit e föld hord és az ég takar, 
Van-e, ki magyar lenni nem akar? 

A Hargitától, bérezró'l völgybe lejtve, 
Termő mezőkön át, fut a Maros; 
Az Olt is, régi gyászát elfelejtve, 
Kiomlott vértől már nem zavaros ; 
Az Aranyos dúsan, mint méhek sejtje, 
Bérez méhiből aranyport habja mos; 
S azt kérdi mind, a merr e kanvarog : 
Magyarok vagytok-e még, magyarok? 

8 ha bérez s folyó, s hegy-völgy lelketlenek bár, 
Magyart keresnek mindenütt körül, 
Ha rom megéled, megnyü agg fellegvár, 
8 rög rögre kél, kő kőre tömörül. 

Repkény kizöldül, a virág kelyhet tár: 
— Ne hangzanék- e szivünk mélyirül, 
Ne mondaná-e, imádkozva, szánk: 
• Legyen magyar dicső magyar hazánk!» 

Legyen magyar Árpád s Etele népe, 
Melyet Szent István koronája véd ; 
És lelkesítvén ősei emléke, 
Meg ne gyalázza ősei nevét. 
Ajkán magyar szó, magyar sziv keblébe', 
Őrizze hiven, szent ereklyeként, 
Mind, kit e föld hord s ege betakar: 
Hogy magyar ivadék, legyen magyar! 

Legyen magyar — s hogy az is maradhasson 
Legyen müveit, sziv- észben egyaránt; 
Vezéri zászlót hogy ő lobogtasson, 
S társnemzeteknek adjon ő irányt; 
Királyi sasként, melyet a magas von, 
Röpülve a jövő felhőin át, 
Megedzve lelje minden zivatar: 
Mint ezredévig volt, legyen magyar! 

Legyen magyar — s ha más nyelvet beszél is, 
Ha nem is Árpád vériből eredt; 
— Ne dobd közénk almádat, gonosz Eris, 
Kiket együtt lát itt egy ezered: 
Legyen magyar, érzésre mind, azér' is, 
Egyék velünk egy sót, egy kenyeret! 
Mi védjük őt s megadjuk igazát, 
Csakhogy szeresse ő is e hazát! 

Ezt a hazát, — mely minden hű fiának 
Kitárja keblét, mint áldó anya; 
Részt kenyeréből mindnek egyaránt ad, 
S mindannyival közös minden java. 
Közös az öröm, mint közös a bánat — 
S mindannyihoz van egy édes szava: 
• Legyetek a mik vagytok, — csak nekem 
Legyen mindegyik jó s hű gyermekem !» 

— Legyetek a mik vagytok — nem keressük, 
Köztünk azért viszály nem háborog, 
Csak e hazát mind egyaránt szeressük, 
S szívben legyünk mindnyájan magyarok. 
Tegyünk, a hon javát munkálni, esküt — 
S együtt kiáltsa most minden torok, 
8 zivünk dobogja és kiáltsa szánk: 
•Legyen dicső s éljen magyar hazánk! 

SZÁSZ KÁROLY. 

HOMOKBÓL FONT KÖTELEK. 
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Irta FRANCILLON R. E. 
HUSZONHARMADIK FEJEZET. 

Egy modern Ullysses. 

Mig Stoke-Juliotban — a hol a Pengőid 
lelkéBz ur föltevésének hamar híre ment s 
átalános hitelre is talált — sajnálkoztak a 
szegény Carew urfin, hogy franczia fogságban 
kell sinlődnie, a mi gondolatban is borzasztó 
volt a stoke-juliotiak előtt, mert ők a franczia 
fogság fogalmát a földalatti sötét és penészes 
börtönlyuk és súlyos vaslánczok, kényszeröltöny 
és kenyér és viz fogalmától el se tudták válasz
tani, — addig hősünk nemhogy börtönben sin-
lődött volna, hanem a világ legszebb, legpara-
dicsomibb vidékén, a hol örök tavasz honol, 
czukornád-ültetvények és pálmák susognak a 
levegőben, örökké kék ég alatt, szabadon csatan
golt, elmaradhatlan kísérőjével, Uborka Janó
val, a ki mint a hű kutya folyvást nyomában 
volt, a nyugatindiai szigetek legbájosabbikán, 
Hispaniolán, e földi édenben — el nem fáradva 
keresni a nyomokat, melyek imádott Mabel-
jének bölcsőjéhez és családfája tövéhez vezet
hetnek s fonogatni, megszűnés nélkül, a ho
mokból azt a kötelet, melynek megfonását ön
ként vállalta magára, nem mint a mondabeli 
öreg Horneck, a kinek az ördög csapta ugyané 
feladatot a fejéhez. 

Lóháton csatangoltak Hispaniola örökké de
rült kék ege alatt; elől a kalandszomju, sze
relmes úrfi, emelt fővel, reményektől dagadó 
kebellel; utána hü, de hallgatag kísérője, lehor-
gasztott fővel, gondolat nélkül a semmibe bá
muló szemekkel, mint egy álomjáró, tétlen 
merengés önkívületében. 

A Feri uti terve a tudatlanság vakmerőségével 
volt megállapítva. Egyszerűen abból állt, hogy 
sorba látogatja Nyugot-India valamennyi szige
tén valamennyi ültetvényt, azokban valamennyi 
tanyát és lakóházat s ha ezekben nyomra nem 
akad, akár az egész kontinenst. Hogy hosszan fog 
tartani — arra el volt készülve. Mennyibe kerül 
— azon nem aggódott. De ha egész életébe s min
den vagyonába kerülne, sem bánta. A nehézsé
gek, melyekkel meg kellend küzdenie, tengeri 
útja alatt fel sem ötlöttek elméjében. A«Szüz»-en 
semmi baja nem volt; Trestrail kapitánynyal 
a legjobb viszonyban volt, valamint hajós 
népével is. Csak kísérőjével kellett olykor 
vesződnie. Uborka Janó, mióta a stoke-ju-
lioti erdőségekből kijött, mintha ki lett volna 
cserélve. A lelkére nehezült köd egyre sűrűbbé 
vált s egészen elborította ugy értelmét, mint 
érzékeit. A hajón sehogy sem tudta magát 
feltalálni; nem mintha a tengeri betegség mar
taléka lett volna, a mi minden szárazföldi em
bernek természetes kísérője első tengeri útjá
ban, hanem mert megmagyarázhatlan rettegés 
és borzalom fogta el a tengeren s attól soha 
sem birt megszabadulni. A tengernek még a 
látásától is irtózott s mihelyt szerét ejthette, a 
hajófenék legsötétebb, legrejtettebb zugába bujt 
el, arczát ott is a legmélyebb szögletbe temette 
s napokon át aludt, vagy ugy tett mintha alud
nék. Az emberektől is félt, reszketett, ha bárki 
közelitett hozzá, — az egy Ferit kivéve, — de 
különösen Trestrail kapitánytól határtalan volt 
félelme s iszonyodása. 

Mikor Kuba szigetén partra tette őket a hajó 
s Feri idegen országban, melynek nyelvét nem 
értette (mivel az angolon kivül nem is értett 
mást), minden emberi segély és támogatás nél
kül találta magát, egyedül ezzel a — kutyaként 
hűséges — de már egészen hülyévé lett kísérő
vel, a ki egy perezre sem maradt ugyan el tőle, 
de a mily hű ós ragaszkodó, ép oly képtelen volt 
bármiben is a legcsekélyebb segítségére lenni, 
— akkor kezdte csak érezni feladata nehézségét. 
De ő e részben, ha Mabelért tűrni, szenvedni, 
várni, vagy életét áldozni kellé, nem ismert 
csüggedést. Bár néha annyira terhére vált e 
hűséges, de értelmetlenné s érzéketlenné vált 
szerencsétlen fiu, hogy azon gondolkodott, ne 
szökjék-e meg előle s hagyja őt sorsára? — 
vagy szinte kívánta, vajha a sárgaláz szabadí
taná meg tőle, — mert oly koloncz volt rajta, 
hogy útja kétszerte terhesebb s bizonyára kése
delmesebb is lett miatta, — de aztán ismét csak 
megszánta, eltűrte maga mellett, s végre meg 
is szerette, — mert természetünkben van, meg
szeretni azokat, a kikkel vesződni megszoktuk. 

így csatangolt ez az egymáshoz nem illő két 
útitárs át Kubán — Jamaikán, most Hispaniolán 
— keresve mindenütt egy feltalálhatlan nyo 
mot, de élvezve e szigetek vendégszeretetét 
(melynek korlátlan nagyságáról európai ember
nek fogalma sincs!), szívesen látva, jóval elhal
mozva mindenütt, mig Feri rendre megtanult 
annyit francziául, spanyolul, hogy magát vala
mennyire legalább meg tudta értetni, társa 
pedig részvétlen egykedvűséggel követte őt 
mindenhova. 

Hispaniola szigetén határozott czélja volt a 
Carew squire kalandozásának. Kuba szigetén 
egy vén pap egy nyomra igazító nevet mondott 
neki — azt kereste, a sziget leggazdagabb ültet
vényét, a «Bokrok» nevet viselő uri lakot. 

Hornacombe fiatal földesura annyira hozzá
szokott már az indiai gyarmatok s azokon levő 
ültetvények, tanyák és urilakok tekintetéhez, 
hogy egyszerre fel tudta magát találni közöttök, 
s a mint mentek, mind eddig még nem látott lát
vány lepte meg, hogy a néger rabszolgák, a nap 
legszorgosabb órájában, munka nélkül heve
résztek, ki a hátán, ki lábait ég felé tartva s 
hemperegve, ki hason, ki gúzsba gömbölyítve 
magát, — mig őrük (a kezében játszva forga
tott bambusznádbot mutatta, hogy az), egy szé
les, lapos képű otromba mulat, azzal mulatta 
magát, hogy bambuszbotját a maga lapos és 
széles orrán igyekezett megállítani és egyensú
lyozni. Már épen sikerült is volna neki ez érde
kes műtét, — mikor utasaink közelébe érvén, 
Feri igy szólította meg: 

A «Bokrok*,uram? 
Sikere pillanatában igy megzavarva, a mulat, 

hogy boszuját mégis tölthesse valakin, az úrias 
ruházatú idegen lovason nem tölthetvón, a 
heverésző négerek közt azt, a kit legkeve
sebb ugrással elérhetett, ugy csapta fültövön 
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bambusznádjával, egy másikra pedig, a ki ha
sán feküdt, hátán vágott végig, hogy nem csak 
az a kettő, de a többi is egy ugrással a munká
ban termett, — s ekkor, visszafordulva a kér
dezőhöz, s egy zöld pálma-csoportozat felé mu
tatva botjával, a mint a kérdés volt, oly röviden 
felelt. 

— A «Bokrok», uram. 
— Castellan ur? — kérdé Feri, szintoly la-

konicze, mert a franczia nyelvvel a lehető leg
kíméletesebben szeretett bánni s kivált az igék 
használatától a lehetőségig tartózkodott. 

— Castellan polgártárs, — felelt a mulat, 
forradalmi hangnyomattal s további magyará 
zat helyett fejét bánatosan csóválta s kezével 
oly mozdulatott tett, mely annyit látszék jelen
teni, hogy «biz az elutazott*. 

Feri legalább így értette s ugy a hogy ki tudta 
magát fejezni, egy vezetőt kért, a ki öt a «Bok
rokéhoz vezette. Akadt is mindjárt, egy hivata
los, a kit a mulat rendelt s hat önkéntes, a 
ki szívességből vagy faczérságból csatlakozott s 
a kis karaván minden to /ábbi szóváltás nélkül 
megindult a tanya felé. 

A ((Bokrok* — a tanya maga, melytől nevét 
nyerte az egész jószág, valóságos falusi lak volt, 
merőben kényelemre épitve, egészen földszinti 
épület. Az egész csupa verandák és tornáczok 
sorozatának látszott, mindenütt nyilt, szellős és 
szabad. De nincs az a franczia kastély, melynek 
felségesebb parkra volna kinézése. Az építő
mester, a kert építőjét is beleszámítva, földi 
paradicsomot s annak a közepére a kényelem 
es boldogság tanyáját czélozta itt, sczélját töké
letesen el is érte. S a ki magát a ((Bokrok* urá
nak mondhatta, a földi éden királyának is érez
hette egyszersmind. A lak folyosóiról s veran
dáirój köröskörül csak kert látszott, addig 
terülve, mig a láthatár ért, vagy azon is túl. 
Mintha az egész ültetvény, — e roppant terje
delmű birtok, — vagy tán az egész sziget, a 
Mjos Hispaniola, egy kert volna, melynek kö
zéppontja e gyönyörű lak, mely a *Bokrok» 
nevet viselte környezetéről s adta viszont kör
nyezetének. 

Ide lépett be Carew Feri, mint egy uj Ulysses 
a Kalypso barlangjába. S mintha tündérek fo
gadták volna, — a nélkül, hogy a ház urát vagy 
úrnőjét látta volna, — egy pillanat alatt elszed
ték, egyik a botját, másik az ostorát, harmadik 
a kalapját, negyedik, ötödik a sarkantyús lovag
csizmáját, — abban a perezben hűsítőket is 
hoztak, valami mézédes, mégis hűs italt, mely
nek nevét sem tudta, de a mely enyhítőbb és 
izletesb volt egyszerre — a nektárnál magánál. 
Mielőtt szóhoz juthatott volna, lovaikat már 
körülvezették, megjártatták, lekantározták s 
nyergelték és bekötötték az istállóba — s mi
előtt magát bejelenthette volna, a verandából 
egy belsőbb helyiségbe vezették, mely félig 
veranda, félig nappali szoba volt, tele kényelmi 
eszközökkel s fény és pompa nélkül és a leg
válogatottabb előkelőséggel — s egy hajlott 
korú, ősz, elől kopasz, hátrafésült hajú, egy
szerűen, de uriasan öltözött férfi, egy támlás
székről felállva s elébe lépve, fogadta őt s éles 
pillantást vetett utána kullogó, lehorgasztott 
fejű ostorosára. 

— Castellan ur ? — kérdé Feri francziául. 
— Fájdalom nem, — felelt amaz ; — 

Castellan ur — de hirtelen félbeszakítva ma
gát — Uraságod talán inkább angolul kívánna 
beszélni, kérem, folytassuk e nyelven, nekem 
mindegy. 

— Honnan az ördögből találta ki, hogy nem tu
dok francziául, holott még meg se próbáltam? — 
gondolta magában Feri. Azután angolul folytatá: 
— Én dologban járok, nevem Carew Ferencz ; 
egy fiatal hölgy, Openshaw Mabel kisasszony 
rokonságát és származását keresem. Nagy sze
rencsémre Matanzasban. Kuba szigetén, egy 
öreg papot találtam, a ki ismert egy ily nevű 
angol asszonyságot, a ki férjétől külön, kis 
lányával élt. A pap azonban nagyon öreg s nem 
tudott többet felölök, csak hogy egy barátnéjuk 
volt, egy hispaniolai úrhölgy, Castellanné asz-
szonyság, a «Bokrok »-ban. 

A franczia ur Ferire figyelt füleivel, de sze
mei a lehorgasztott fejű Uborka Janóra vol
tak tapadva. Mikor Feri befejezte, igy szólt: 

— Hajh, uram, Castellanné asszony, a kit 
— ámbár napám — nem ismertem, már tizen
négy éve meghalt, valamint ipám Castellan ur 

J is, leányuk pedig, nőm most, Cárrelné, fiatalabb 
volt anyja életében s Kubán és Hispaniolán 

laktukban, mintsem az akkor történtekre emlé-
; kezhetnék. 

Ennél nagyobb csapás nem érhette volna 
Ferit; a Carrel orvos kijelentése teljesen lefor
rázta reményeit. Lecsüggesztett fejjel állt házi
gazdája előtt s e pillanatban alig birt szóhoz 
jutni. 

Carrel orvos látva vendége csüggedésót, rész
véttel kérdé: 

— S fontos érdek lett volna —? 
— A világon legfontosabb. 
— Valamely nagy örökség volna szóban? 
— Nem tudom; de az csak természetes, hogy 

egy fiatal leány ismerni akarja származását. 
— És hogy egy fiatal ember a földgömb 

túlsó oldalára is elmenjen azt kikeresni, — egé-
í szité ki Carrel ur mosolyogva. — Végetlenül 

sajnálom uram. Mind a mellett ki tudja, nem 
| adhat-e nőm mégis némi felvilágosítást. Ön 

veudégünk; azonnal jelentem nőmnek s ő is 
végetlenül fog örülni. Nekünk itt a vendég, 
az európai, valóságos jótétemény. Szolgájával 
együtt ezennel birtokomba veszem mindkette
jüket. 

A pillantásból, melyet a távozó orvos a szol
gára vetett, Ferinél figyelmesebb ember észre
vehette volna, hogy Carrel ur. bár az urat is 
szívesen látja, még jobban érdeklődik a szolga 
iránt, a kiben kedvencz vizsgálódására ismét 
valamely érdekes esetet fedezett föl. 

Nemsokára nejével tért vissza s Cárrelné, 
a légies tündérke, a bájos kis barna kreol-
nő, elragadó mosolylyal fogadta Ferit, kinek 
merész és lovagias vállalata iránt, melyről öt 
férje értesítette, a legmelegebb érdeklődéssel 
viseltetett. 

— Mi francziák vagyunk, — monda, — de 
nagyon szeretjük s becsüljük az angolokat. 
A kisasszony bizonyosan nagyon szép lehet, 
szőke, rózsás arczu angyal, kék szemekkel — 
nemde ? Oh, én rajongok az angol szépségekórt. 

— S én az angol különczökért, — monda az 
orvos. — Tanulmányaim számára egy nemzet 
sem szolgáltat érdekesebb s több anyagot, mint 
az angol. Az angol, ha elmebeteg, mind rend
kívüli példány. Most is van egy leány nálam, 
— oh, már kigyógyítottam, — a ki boszorkány
nak képzelte magát. Kedves, jó leány, csupa 
sziv, — de szerencsétlenség érte, apját meg
ölték, boszut fogadott s azt hitte, hogy ő, csupa 
belső látá3 által, fel fogja ismerni a gyilkost. 
Megesküdt rá s hitt esküje erejében. Oh, ez kü
lönös történet volt. Most már kigyógyult, s mi 
által ? Egyedül szellemének egészséges táplálék
kal foglalkoztatása — s a mi főbb, nőmnek an
gyali, szeretetteljes bánása által. 

Feri csak téltúl hallgatott az orvos elbeszé
lésére s mellesleg Carrelnéval folytatott szaka
dozott párbeszédet, mivel czólját inkább a nő 
gyermekkori emlékeinek felköltése, mint a férj 
tudós értekezéseinek hallgatása által vélte elér
hetni. A gondolat azonban, hogy Carrel ur 
elmebetegek orvosa, egy oldalról őt is érdekel
hette, a szegény Uborka Janó miatt; azért erre 
fordította a beszédet. 

— Szolgám is, a kit láttak önök, szegény fiu, 
nem tudom, mi lelte. Az egész utón, s egyre nö
vekedő mértékben, oly szellemi eltompultság 
vett rajta erőt; mit sem lát, nem tud, nem 
gondol, nem érdeklődik, nem szól, hétszámra, 
mintha álomjáró volna. 

— Mi bánthatja? —kérdé az orvos, örülve, 
hogy sikerült e tárgyra vinnie a beszédet. — 
Talán sok pénzt veszített? 

— Soha nem volt egy krajezárja is, a mit 
elveszíthetett volna. 

— Talán szerelmes ? 
— Biztosan állithatom, hogy nem. 
— Valami hűn terheli a lelkiismeretét ? 
— Nem, nem, — erősité Feri még nagyobb 

hévvel. 
— Ez utóbbi csakugyan nem is valószínű, — 

monda az orvos, — miután száz bűnből ki-
lenczvenkilencznek vagy pénz, vagy szerelem a 
rugója. S a mostani szellemi állapotát megelőző 
jelenségek ? 

Feri elmondta a Janó régibb, erdei életét; 
költői hajlamát, csatangolásait; aztán vonako-

i dását hajóra szállni s útra kelni; iszonyát a 
I tengertől; magaviseletét a hajón, stb. Az orvos 
I mindezt figyelemmel hallgatta; közbe egyes 
! kérdéseket tett s végre ez egy szóval állapította 
< meg a diagnosist: Nostalgia. 

— Mi az, — kérdé Feri. 
' — Honvágy, 

— De uram, ennek a szegény fiúnak hazája 
sincs, hogy érezne honvágyat? 

— Az mindegy. A haza nem csak fogalom, 
mint a magasb értelmiségeknél. Lehet érzés, sőt 
ösztön, mint az állatoknál. De folytassuk vizs
gálatainkat s észlelődésünket magán a tárgyon. 
Azonnal behivatjuk 8 vizsgálat alá veszszük. De 
sötét van, gyújtsátok meg a lámpákat. — Ked
vesem, hidd be csak Nanettet. — Ez az angol 
lány, a kit előbb emiitettem, — folytatá, Ferihez 
fordulva, mialatt Cárrelné asszony csöngetett 
s a lány a lámpával megjelent a szobában. 

— Nanette, — szólt az orvos a belépőhez, — 
ha a lámpát a kandallóra helyezted, keresd meg 
az angol ur inasát s vezesd be, ha megtalálod. 

— Keresni könnyebb, mint megtalálni, — 
monda Feri, — mert ha csak teheti, mindig el-
buvik. 

Nanette épen a kandallóra akarta tenni a lám
pát, mikor Feri megszólalt. Egy sikoltással 
földre ejtette kezéből a lámpát — s a szoba is
mét sötétbe borult. 

Derrick Anikó megismerte a Carew Feri 
hangját. (Folyt, küv.) 

A LENGYELEK NÁLUNK ÉS OTTHON. 
Szívesen fogadott utasokat röpít a vonat a 

magyar felföld hullámzó hegy-völgyei felé. Még 
egyszer áll a határ ünnepi díszben ama szövet
ség megpecsételésére, mely évszázadokon ke
resztül annyi jóban, rosszban egyesitette a len
gyelt és magyart. A zárt kupék ablakán keresz
tül meg-megcsendül a «Krakovianka» s zengő 
harmonika billentyűit nyomkodják a fiatalabb 
ujjak. Jönnek a lengyelek! Három ország hazát-
lanságából jönnek, hogy feltalálják a negyedik
ben azt, a mi az ötödikben elveszett. Es fiatal 
álmok merész képzetei hagyják el sirjokat, hogy 
még egyszer felragyogjanak a népszeretet suga
rainál, hogy megvilágítsák azt a bánatos utat, 
melyen «Néma hölgy fut a nagy éjszakán* s 
melyen szabadság vértanúinak vére festi pirosra 
a hideg hólepelt. 

«Kis kacsa fürdik fekete tóba.készül fiához — 
Magyarországba.» S vájjon lesz-e, a ki a hatá
ron megállítsa őket a gyermek-rigmus naiv üd
vözletével, mely visszazsong még emlékeze
tünkbe: «Ki népei vagytok?* "Lengyel László 
jó királyunk.» — «Az is nekünk — jó barátunk.* 
S ki ne egyeznék bele ezúttal a népvers eme 
csekély változtatásába, mely az ellenségből jó 
barátot csinál ? Van-e magyar anya, ki alvó gyer
meke szivébe ^bele ne dalolta volna a «Búsul a 
lengyel*-t? És melyik önképzőköri diák nem 
állott már talpig feketében, keztyübe szorított 
remegő kezekkel az iskola udvarán, vagy audi
tóriumában összegyűlt szülői és rokoni közönség 
előtt, a lengyel himnuszt énekelve ? Hogy oda
képzeltük mellé azokat a bő nadrágos, harmo-
nikás kucsmáju alakokat, kiknek már odaaján
dékoztuk rokonszenvünket, még mielőtt a 
földrajzból ismertük volna. Aztán késő volt 
többé megismerni. Valami légvonat lefútta őket 

j a kathedra mellé szegezett mappáról. Néhány 
lap kiszakadt véletlenül földrajzi tankönyveink
ből. Eb a ki búsult utána! De a tilalmasnak 
ingere, mely a titokban szítt szivarok élvezeté
vel csábit, a lengyel testvériséget is lánggá 
szította kebleinkben. Halált kiáltottunk a musz
kákra s helyreállítottuk magunk közt a lengyel 
királyságot. 

S pedig mindé rokonszenv mellett van a ma
gyar embernek egy kifejezése, mely a lengyelre 
nézve sérelmes, vagy legalább annak látszik. 
•Polyák*, — igy nevezi faja fenhéjázásával az 
oly népzagyvalékot, melynek hovatartozása 
iránt nincs tisztában. De inkább illeti ez a ki
csinylő czim is Ausztria német szláv töredékei -

I nek azon minden történet és aspiráczió nélkül 
való keverékét, mely teljes politikai önállóság 
híjával van, mint a nemes ós büszke lengyel 
nemzetet. 

Mint más népekről, a lengyelekről is áll az, 
hogy«qualisrex, talisgrex*; a milyen a pásztor, 
olyan a nyáj. Ezért vesztek ki a belföldi ural
kodóházak kihalásával a nemzeti erkölcsök 
és szokások is, s az idegen királyokkal együtt 

| idegen modor is költözött be; különösen német 
és franczia. A tizenhatodik században Lengyel
ország a maga jezsuitáival, trónviazályaival, 
külföldi beavatkozásaival, vesztegetéseivel és 
erőszakosságaival gyorsan rohant a romlás fele 
s a nemességnek ily utakon bekövetkezett 
demoralizácziója volt az, a mi sirját megásta. 

* 
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K E P É K KRtKKÓBOL. 

Szt. Flórián kapu. Domonkosok temploma. Körbástya a Flórián kapu előtt. Jagiello egyetemi könyvtár. Az egyetemi könyvtár folyosója. Mária templom. 

Uj egyetem. Wawel, királyi vár. 
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Snkienxk árucsarnok. Koscinsko halma. Műcsarnok. 

KREMSIER LÁTKÉPE. UDVARI DÍSZELŐADÁS AZ ÉRSEKI NAGYTEREMBEN KREMSIERBEN. 
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Érdekes erre vonatkozólag egy angolnak, O'Con-
nornak, Sobiesky János király orvosának jellem
zése a lengyelekről. «Erős, lelkes nép, — irja 
ez, — mely minden erőfeszitéssel éi viszontag
sággal daczol. Jó vadászok, nyirják hajókat, 
tartásuk nemes. Karddal oldalukon, botttl ke
zükben, mindig egy ezüsttel kirakott erszényt 
hordanak magokkal, melyben kis későket és 
tűzkövüket őrzik. Kora gyermekkoruktól szokva 
vannak, hogy fejőket és nyákokat minden nap 
hidegvízben mossák i). • Zord és kemény időjárás 
ellen, — folytatja O'Connor, — a lengyelek any-
nyira edz ve vannak, hogy 1663-ban a moszko vi
tákkal való harczaikban a folytonos hóesés da
czára egész télen át táboroztak. Ruháj ok testhez 
álló, térdig ér, s némelyek czoboly-prémeket is 
viselnek, melyek ezer aranyba s meg többe kerül
tek. A kevesbbé gazdagok leopárd-, tigris-, vagy 
hiuzbőrt viselnek. Sobiesky János idejében a nők 
franczia divat után öltözködtek, második Ágos
ton alatt pedig prémes sipkát hordtak. Több csa
ládot egyenesen az öltözködés juttatott tönkre, 
mert a szolgaság is ép oly gazdagon öltözött 
mint urai. Kastélyaik pompások, mint az ola
szokéi s legszivesebbeL a földszintet lakják. A 
belső berendezés is gazdag aranynyal áttört szö
vetekben. Kertjeik ritkák, pedig az alma ós körte 
termesztéséből a lengyelek sok hasznot húzhat
nának, mert kiméinek akkor a gabonát, melyből 
most sört főznek. A nők sohasem járnak idősebb 
kisérőnő nélkül, ámbár ez csak formaság, mert 
a lengyel nők igen hük férjeikhez. A menyegző 
három napig tart s a vőlegényt rendesen lovon 
kisérik a templomba, mig a menyasszony kocsin 
megy oda. A temetést három nemes követi; egyik 
kardot, másik lándzsát, harmadik nyílvesszőt vi-
szen, melyet az ünnepély végével a halott kopor
sóján el törnek» — s igy tovább. 

Tény, hogy a lengyel nemzet, mely a hatodik 
századdal kezdett barbárságából kivetkőzni, min
dig oly külön légkörben mozgott, mely útját 
állta a szomszéd hatalmakkal való egyességé
nek. Története négy periódusra osztható, melyek 
közül az első, mely 860-tól 1139-ig terjed, tehát 
279 évet foglal magában, a győzelmek és hódi
tások korszaka. Lengyelország ez időben örö
kös és korlátlan királyság volt s dinastiái kö
zül Piaszté 500 évig uralkodott. A keresztény 
vallás 964-ben hatolt először be, ugyanakkor, 
mikor a moszko viták először ütöttek be. A má
sodik periódus 1139-től 1333-ig 194 évet foglal 
magában s kezdetén a fejedelmek csak herczegi 
czimet viseltek, de a trón örökös maradt. Ez 
időszak végével merül felszínre az arisztokráczia 
s vele Lengyelországnak fejedelemségekre osz
tása. E második periódus királyai között Lokié-
tek Ulászló (a törpe) érdemel említést, ki mel
léknevét kis termetétől nyerte, kis és nagy 
Lengyelország és több fejedelemség egyesítését 
végrehajtotta, s a nemzetgyűlést 1331-ben 
Chenciny-ben összehívta. 

254 évet foglal magában 1333-tól 1587-ig a 
harmadik periódus, melyet a Jagellók uralko
dása tesz emlékezetessé, s a lengyel állam 
virágzását jelöli. Nagy Kázmér, ki népének uj 
polgári és büntető törvénykönyvet adott, az 
utolsó volt a Piasztok családjából, utána uno-
kaöcscse, Nagy Lajos magyar király s majd 
Jagelló, litvániai nagyherczeg következtek, 
mely utóbbi a dicsőén uralkodó Jagelló háznak 
volt alapitója, mely csak e ház legérdemesebb 
tagjában, Zsigmond Ágostonban halt ki. 1573-
ban a korona határozottan választóivá lett s mint 
ilyen díszítette Valois Henrik franczia király fe
jét. Az ő uralkodásából erednek a pacta con-
venták, melyek megállapítják, hogy a király nem 
jelölheti ki utódát, nem házasodbatik a rendek 
beleegyezése nélkül, háborút nem kezdhet, ide
gen udvarokhoz követeket nem küldhet, az adó
kat nem emelheti, minden két évben hat heti 
országgyűlést tartozik egybehívni, s megállapítja 
a fegyveres ellenállás jogát, ha a király esküjét 
megszegi. 

Az utolsó periódus, 1587-től 1795-ig, végre 
Lengyelország lassú hanyatlását 8 végbukását 
tünteti föl, egész a felosztatásig, mely a politi
kai rendszerek ingadozásának, a jezsuiták befo
lyásának, a liberum vétónak, a főkép a dinasztia 
elszigeteltségének tulajdonítandó. 

Mig a választói királyság fennállott, az állam 
élén fényes, felvilágosodott oligarkhia állt, mint
egy kétszáz tekintélyes családból, mögöttük egy 
millió nemes, kiknek csak harczi szomjuk ki
elégítése volt becsvágyuk. 1573-tól egymást 
gyorsan követte 11 királyválasztás, melyek

nél százezer nemes jelent meg lovon, fegyver
zetben a volai síkokon, Varsó mellett. De e 
látvány akármilyen impozáns volt külsőleg, 
nem volt egyéb vak eszköznél, idegen érdekek 
elősegítésére. A törvény a nemeseknek elő
jogaik elvesztésének terhe alatt tiltotta meg a 
polgári foglalkozásokat, igy kellett minden ke
reskedelmiügylet közvetítésére zsidókhoz fordul
niuk, kiket Nagy Kázmér azonkívül is jelenté
keny privilégiumokkal ajándékozva meg, végre 
az összes ipart és kereskedelmet magokhoz ra
gadták s roppant tőkéket halmoztak fel. Sza-
niszló Ágost uralkodása alatt a pénzkészlet 
nagyobb v.olt Lengyelországban, mint bárhol 
Európában, minek következtében a rendek esze
veszett fényűzésnek adták át magokat. A föld
birtok összehalmozódása kevés kezekben meg
fosztotta a tömegeket a földmivelés áldásától. 
Nem voltak ugyan majorátusok Lengyelor
szágban, de pótolta ezt a sztarosztik intéz
ménye, mely egy neme volt a hübérnek, me
lyet a király élethosszig adományozott s je
lentékeny ingatlan értéket képviselt. Igy készü
lődött elő a végromlás, mely Lengyelország 
első felosztásában végződött, miről a nagy 
államférfi, Bürke, jós-igékkel hangoztatta: 
«Meg fogják egy nap bánni, a kik a nagy 
igazságtalanságot eltűrték s még inkább azok 
az államok, melyek a legnagyobb részt vettek 
benne!» 

Száztizenharmadik évfordulója múlt a meg-
j előző hó 5-dikén Lengyelország első felosztásá-
I nak, midőn Európa három koronás uralkodója 
I azt mondta egy független nemzetnek, mely füg-
| getlen és nagy volt, még mielőtt kettőnek közü

lök csak dinasztiája is megalapult volna: «Meg-
l hasonlottál, tehát gyönge vagy; mi egyesültünk, 
| tehát erősek vagyunk. Földed szép és termé

keny, néped adófizető és hadakozó, legelőnyö
sebb lesz ránk nézve, ha megszűnsz lenni.» 
Tudjuk, hogy milyen hajthatatlanul és kitartóan 
küzdött Lengyelország, hogy elhárítsa magától 
a sújtó végzetet. A napóleoni háborúk, az 
1830-diki, 1846 iki ós 1863-diki fölkelések vér-
betükkel vannak felírva a történet könyvébe. 
S bár Ausztria volt az az osztozkodó hatalom, 
mely legtöbb kíméletet tanúsított a leigázott 
nemzettel szemben, s mely a szláv hegemónia 
által a lengyeleknél is jó hangulatot birt kelteni, 
Galicziában helytartót állított be, stb; — azért 
lehetetlen feledni, hogy alig száz évvel az első 
felosztás előtt Lengyelországnak köszönhette 
Ausztria egy hatalmas ellenségtől való szaba
dulását. 1683 szeptember 12-dikén a törökök 
már két hónap óta táboroztak Bécs körül. Az 
ostromlottak végső segélyforrása is kimerült, a 
kereszténység hadai távol voltak,vagy pedig saját 
ügyeikkel voltak elfoglalva. Néhány óra még, 
ós Kara Musztafa nagyvezér s roppant serege 
úrrá lettek volna Bécs felett. Ekkor termett elő 
Sobiesky 8 győztes vitézei élén megmentette 
Bécset és a birodalmat. 

Lehet, hogy a hála egy nemének hagyománya 
az, mely Ausztria politikáját enyhóvó tette a 
monarkhia lengyel elemeivel szemben, a mig 
Oros/.-Lengyelország körül még mind szoro
sabbra fűződik a kémek és katonák gyűrűje. 
A «Varsóban rend uralkodik* gyászos emlékű 
jelszava még ma is érezteti hatását s az 1863-diki 
kivégzések és száműzések, Muravieff és Szibéria 
soha sem törülődnek ki teljesen az emlékezet
ből. Lengyelországnak láza volt — mondák az 
orosz Sangradosok — és érvágásra volt szük
sége. Hanem a lengyeleket elfogja néha az em
lékezet láza is, és ilyenkor félreismerhetlen alak
ban adnak kifejezést érzelmeiknek. 

A legutóbbi fontos és mélyreható politikai 
tüntetések közt első helyen áll az, melyet 
ezelőtt tizennégy évvel, Lithvánia Lengyel
országhoz csatoltatásának évfordulójára rendez
tek. Már hetekkel előbb élénk mozgalmak ural
kodtak Lembergben, a három érsek — katho-
likus, görög és örmény —székhelyén. Gyűléseket 
tartottak, küldötteket választottak. Végre hire 
jött, hogy Porosz-Lengyelország hatvan kül
döttet választott, kik a régi Lengyelország más 
részeivel érintkezésbe lépve, közösen földet 
hordjanak egy emlékhalomhoz, a régi szép 
nemzeti szokás szerint. Az emlékhalom hagyo
mánya hasonlít a mi koronázási dombunkhoz. 
Nálunk a koronázáskor minden megye össze
hordja földrögeit a dombhoz, melyre a király, 
szent István palástjával és fején szent István 
koronájával, lován felugrat s szent István kard
jával a világ négy tája felé vág, jeléül, hogy 

bárhonnan jövő ellenség elől meg fogja védel
mezni országát. Hasonló módon emelik a len
gyelek is emlékdombjaikat. Sokáig Krakkónak 
is volt ily dombja a halhatatlan Kosciuszko em
lékére. Majd Kázmér király maradványainak 
fölfedezése és ünnepélyes eltemetése alkalmá
val is hasonló monumentumot emeltek, mely 
alkalommal megható tüntetésben nyilvánult a 
lezajlott fölkelésre való emlékezés. A földet dobó 
sokaság közt egyszerre megjelent néhány len
gyel az orosz fenhatóság alól, s néhány marok 
szinevesztett göröngyöt dobott a lassan dombo
rodó halomra. Véráztatta föld volt az a csatate
rekről, jeléül annak, hogy a szabadságharca 
emléke élénken lüktet még az erekben. 

A nemzeti gyász soha nem szűnő sajgása ad 
a lengyel népjellemnek is bizonyos sirva-vigadó 
alaphangot, mely annyira megfelel a magyar
nak. Látni kell, hogy például Krakóban a bün-
bocsátás (odpust) ünnepén hogy özönlik a nép 
apraja-nagyja, ki gyalog, ki kocsin valamely bú
csújáró helyre, részben azért ugyan, hogy ma
gának bűnbocsánatot, betegeinek pedig gyó
gyulást könyörögjön, főképen azonban azért, 
hogy isten igazában kimulassa magát. Ilyenkor 
isteni tisztelet után megszólal a zene s a korcs
máros nem kíméli a pálinkát. Házalók jön
nek el messze földről s kínálják szemvesz
tegető portékáikat, a prémeket, tarka kendőket, 
fülönfüggőket, stb. Az ifjú legények kurjonga-
tásába belevegyül a koldusok siránkozó éneke, 
kik az útfélen állanak fel s bő alamizsnákat 
aratnak. Igy foly ez egész este, sőt nem ritkán 
bele a késő éjszakába is. 

Fognak-e a látogatásunkra ránduló lengye
lek közt nők is lenni, nem tudjuk, de hogy a 
lengyel nők külön fejezetet érdemelnek, azt 
ugy szépségük és költői viseletük, mint dicső 
hősiességök hire kétségenkivülivé teszi. Egy 
Plater Emília, egy Hoffmann Clementina, 
Oginska herczegnő, Potoczka grófnő, Raszeno-
vicz Mária, Szczánieczka, Thomaszevszka és 
még annyian ott tündökölnek a legdicsőbb jel
lemek sorozatában, milyeneket a világtörténet 
felmutathat. Kinek szivét ne dobbantaná meg a 
karcsú lengyelnő tüzes szemeivel s.fekete haján 
kaczérul álló konfederátkájával? Mint hős
nők ép oly tiszteletreméltók, mint a mily ked
vesen vonzók, mint hitvesek. Raszenovicz Mária 
elhagyta a tanitó-intézetet, melybe belépni 
készült, hogy férfi-ruhát és kardot öltsen, 
hosszú szép haját levágatta s mint hadsegédnő 
csatlakozott Pláter Emília mellé, kivel át 
küzdötte a szabadságharczot, részt vett a 
wilnai gyilkos csatában, Kownoban csoda 
által menekült, hogy végre mint hü hit
ves fejezze be életét egy gazdag lengyel 
nemes oldala mellett. Csak kalandosságban 
szegényebb Oginski Gábor herczeg nejének 
élete, ki férjét csatába akarta követni, de midőn 
Napóleon megtiltotta a nőknek a táborba szál
lást, megelégedett a sebesültek és betegek ápo
lásával s midőn férje a közelgő oroszok elől 
menekülni volt kénytelen, ott hagyta otthonát, 
gazdagságát, kastélyát, hogy megoszsza a szám
űzött sorsát, húsz foknyi hidegben, minden táp
lálók nélkül, mig koldusán érkeztek meg Pa
risba. Majd az 1830-diki fölkelés alatt, midőn 
a herczeg kénytelen volt a mocsárvidékekre 
menekülni, oda is követte, köröskörül véve ko
zákok által s több heti czéltalan kóborgás után 
csak ugy menthette meg, hogy éjnek idején 
pórnőnek öltözve ment át a porosz határon fel
állított muszka táboron. 

Ámde ne feledjük az érem másik oldalát is. 
A mai lengyelek közt, s főleg Galicziában, a leg-
praegnánsabb két néptipusz a paraszt ós a zsidó. 
Hogy az első a babonának, a tudatlanságnak és 
a pálinka demoralizácziójának ijesztően alá van 
vetve, az régóta ismeretes. Sokáig a földesura 
önkényének alávetve, csak lassan és fokozatosan 
tudta magát beleélni uj helyzetébe, a szabad
ságba, mely azonban eddig még nem termett 
számára gyümölcsöket. Egészen más alakban 
mutatkozik a már közmondásszerüvé vált len
gyel zsidó, a ki évszázadok óta ragaszkodik 
viseletéhez, hegyes szakállához és loknijaihoz s 
oly jargont beszél, melyet csak saját fajbelije 
ért meg. Nem igen épületes dolog egy-egy heti
vásáron látni, a mint a lengyel paraszt egy zsá
kocska árpát, kosár krumplit, egy libát vagy 
néhány tojást felesége s gyermekei kíséretében 
beczepel s a piaczon, vagy tán még útközben 
rátalál a fekete loknis barátra, a kivel sok 
szószaporítás és kiáltozás után végre megegye-
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zik. Hogy mikép, azt fájdalom csak később 
tudja meg. 

Sok érdekest, sok szomoritót, de sok feleme-
löt is mutat e csöndes nép élete, mely felől oly 
makacsul hallgat a világ, s mely most távol a 
politika küzdterétől, touristák által nem láto
gatva s csak egy-egy modern franczia drámának 
szolgáltatva kész tipuszokat — szövi gyászának 
szemfedelét, mely oly dicső és nagy multat 
van hivatva eltakarni. De e dicső és nagy múlt 
elválhatlanul össze van forrva a mienkkel s 
bármi történjék is, annak a népnek, mely ma 
szabadságot élvez, nem némulhat el hálaszava 
azon nép előtt, mely a szabadságért feláldozta 
magát. 

SÁNDOR MÁTYAS 
V E R N E GYULA REGÉNYE. 

FRANCZIÁBÓL FORDÍTOTTA HUSZÁR IMRE. 
Egyedül jogosított P l 8ÍÍ I>Í'Í7 Negyedik 

magyar Hadas. IllJOV I Í I A V , . folytatás. 

II. Sándor Mátyás gróf. 
Sándor Mátyás özvegysége első hónapjaiban 

nem hagyta el Artenak kastélyt. Egyedül a múlt 
emlékeinek élt. De végre felülkerekedett benne a 
haza, az alárendelt állapotba sülyedt haza esz
méje. 

Az 1859-iki franczia-olasz háború roppant 
csapást mért az osztrák hatalomra. E csapást 
két év múlva egy második, még borzasztóbb 
csapás követte: a sadovai csata. Magyarország 
most más nem. csak az olasz tartományaitól 
megfosztott Ausztriához, hanem a kétfelől legyő
zött és a Németországnak alárendelt Ausztriához 
érezte magát lánezolva. A magyarok meg voltak 
alázva büszkeségiben. Oly érzelem ez, mely 
nem okoskodik, mert a vérben van. Rájuk nézve 
a custozzai ós lissai győzelmek nem nyújtottak 
kárpótlást a sadovai vereségért. 

Sándor gróf a következő évben gondosan ta
nulmányozta a politikai viszonyokat és azon 
meggyőződésre jutott, hogy egy separatistikus 
mozgalom talán sikerülhetne. 

Elérkezett tehát a cselekvés percze. Sándor 
gróf 1867 május 3-án, miután kis leányát meg
csókolta és Lendeck Rozina gondjaira bízta, el
hagyta Ardenak kastélyt, elment Budapestre, a 
hol barátaival és elvtársaival érintkezésbe tette 
magát s némely előintézkedéseket tett, aztán né
hány nap múlva elutazott Triesztbe, bevárva az 
események fejlődését. 

Trieszt volt kijelölve az összeesküvés fő köz
pontjául. Ott volt összpontosítva Sándor gróf ke
zében valamennyi szál. Az összeesküvés fejei e 
városban talán kevesebb gyanút ébresztettek 
maguk iránt és biztosabban, de főleg szabadab
ban működhettek a hazafias czél elérésére. 

Sándor Mátyás legmeghittebb barátai közül 
kettő Triesztben lakott. Mindkettőt ugyanazon 
szellem lelkesítvén, el voltak szánva öt a leg
végsőig követni e vállalatban. Zathmár László 
gróf és Báthory István tanár, előkelő szárma
zású magyarok voltak, Sándor Mátyásnál mint

egy tiz évvel korosabbak, de mindketten körülbelül 
vagyontalanok. Az előbbi némi csekély jövedelmet 
kapott a dunáninneni kerületben, Liptómegyében 
fekvő kis birtokából; a másik a természettan ta
nára volt Triesztben és csupán leczkéinek jöve
delméből élt. 

Zathmár László azon házban élt, melyet leg
közelebb Sárkány és Zirone megismertek az 
Aquedotto sarkán; — e szerény házat Sándor 
Mátyás rendelkezésére bocsátá azon egész időre, 
melyet a gróf Artenak kastélytól távol fog töl
teni, tehát mig a tervezett mozgalom erre vagy 
arra eldől. A ház egész cselédszemélyzetét egy 
magyar szolga, az ötvenöt éves Boros képviselte, 
a ki ép oly hü embere volt urának, mint Lendeck 
az övének. 

VASÁRNAPI UJSAG. 

Báthory István egy nem kevesbbé szerény la
kást birt a Corsia Stadionon, körülbelül ugyan
azon városnegyedben, a hol Zathmár gróf lakott. 
Itt összpontosult egész élete neje és Péter nevű 
fia közt, a ki akkoriban nyolcz éves volt. 

Báthory István bár távolabbi, de hiteles ro
konságban állt azon magyar fejedelmi családdal, 
mely a tizenhatodik században Erdély trónját 
birta. A család ez idő óta számos mellékágra 
oszlott és kétségkívül nagy meglepetéssel talál
ták volna fel annak egyik utolsó sarját a po
zsonyi akadémia tanárai közt. Bármikép legyen 
is, Báthory István elsőrangú tudós volt, azok kö
zül, a kik visszavonultan élnek, de kiket müveik 
tesznek híresekké. Indusum labor Mustrát: a 
selyemhernyók e jeligéje lehetett volna az övé 
is. Egy szép napon politikai nézetei, melyeket 
egyébiránt soha se titkolt, arra kényszeritettók, 
hogy lemondását benyújtsa, s ekkor telepedett 
meg Triesztben, mint magántanár, nejével együtt, 
a ki megpróbáltatásai közt hű és bátor támasza 
volt. 

Zathmár László lakásán találkozott a három 
férfi, Sándor gróf megérkezése óta, noha ezen 
utóbbinak gondja volt rá, hogy egy nagy lakást 
tartson Palazzo Modelloban, a jelenlegi Delorme 
szállodában, a Piazza Grandén. A rendőrség tá
volról se sejtette, hogy az Aquedotto sarokháza 
egy összeesküvés központja, melynek számos 
párthívei voltak a monarkhia nevezetesebb váro
saiban. 

Zathmár László és Báthory István legcseké
lyebb habozás nélkül Sándor Mátyás hü segé
deivé szegődtek. Vele együtt ők is belátták, hogy 
a körülmények kedvezők voltak oly mozgalomra 
nézve, mely Magyarországnak visszahódíthatja az 
Európában öt megillető rangot. Tudták, hogy 
életük forog a koczkán, de ez nem volt akadály. 
Az Aquedotto háza tehát az összeesküvők fejei
nek gyülhelyévé lett. A monarkhia különböző 
részeiről iderendelt párthívek itt vették át a 
rendeleteket és az utasításokat. A rendszeresen 
szervezett postagalambjárás gyors és biztos köz
lekedési eszközül szolgált Trieszt ós Magyaror
szág és Erdély nevezetesebb városai közt, midőn 
oly utasításokat kellett küldeni, melyeket nem 
lehetett a postára vagy a távíróra bizni. Szóval, 
az elővigyázati intézkedésekről oly ügyesen gon
doskodtak, hogy az összeesküvők idáig minden 
gyanútól szabadoknak érezhették magukat. 

Ezenfelül, mint tudjuk, a levelezés titkos Írás
ban folyt, oly módszer szerint, mely egyfelől 
ugyan titoktartást igényelt, de másfelől teljes biz
tonságot nyújtott. 

Három nappal azon postagalamb megérkezése 
után, melytől a levelet Sárkány elvette, vagyis 
május 21-én este nyolcz óra tájban, Zathmár 
László és Báthory István az előbbinek dolgozó
szobájában várták Sándor Mátyás visszaérkezé
sét. A gróf személyes ügyei miatt kénytelen volt 
bizonyos idő előtt Erdélybe utazni, sőt az Arte-
nak-kastélyt is meglátogatni, de ez utazását arra 
használhatta fel, hogy meglátogassa kolozsvári 
barátait és visszaérkezése e napra volt kitűzve. 
Legutolsó küldeménye azon sürgöny volt, melyet 
Sárkány lemásolt. 

Sándor gróf elutazása óta egyéb levélváltások 
is történtek Trieszt és Budapest közt és több tit
kos irásu levél érkezett galambpostával. Zathmár 
e pillanatban is azzal volt elfoglalva, hogy helyre
állítsa e levelek kryptogrammatikai szövegét, 
azon készülék segélyével, melynek neve a rostély. 

E sürgönyök csakugyan egy nagyon egyszerű 
módszer szerint: a betűk áthelyezésével voltak 
szerkesztve. E rendszerben minden betű meg
tartja rendes betüértékét vagyis a b betű b-t je
lent, az o betű o-t, stb. De a betűk egymásután 
áthelyeztetnek, egy rostély üres vagy teli négy
szögei szerint. A rostély a sürgönyre tétetik s a 
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betűket azon sorban engedi látni, a melyben azok 
olvasandók, a többi betűt pedig eltakarja. 

E rostélyok, melyek oly rég óta használtatnak, 
s jelenleg Fleittner ezredes rendszere által lénye
gesen tökéletesittettek, még ma is a legjobb és 
legbiztosabb eljárási módnak látszanak, elol-
vashatlan kryptogrammok előállítására. Minden 
más áthelyezési módnál—akár a változatlan alapú 
és egyszerű kulcsú rendszernél, melyben az abc 
minden betűjét egy és ugyanazon betű vagy jel 
képviseli, — akár a változó alapú és kettős kul
csú rendszernél, melyben az abc minden egyes 
betűnél változik, a biztonság nem tökéletes. Bi
zonyos szakértők a kutatások e nemében valósá
gos csodákat művelnek ép ugy a valószínűségi 
számítás, mint a találgatás alapján. Egyszerűen 
azon hetüket vévén alapul, melyek sűrűbb hasz
nálatuknál fogva gyakrabban fordulnak elő a 
kryptogrammban — (ilyen az e betű a franczia, 
angol, német és magyar nyelvben, az o a spanyol
ban, az a az oroszban és az i az olaszban) — si
kerül a kryptografirozott szövegből helyreállíta
niuk a valódi szöveg teljes értelmét. Az ily rend
szer nyomán irt sürgönyök közt kevés is létezik, 
mely képes volna ellentállni leleményes kutatá
saiknak. 

Ugy látszik tehát, hogy a rostélyok, vagy a 
betüjegyes szótárak, melyekben bizonyos szokásos 
szók és egész mondatokat képviselő szók számok 
által vannak képviselve, a megfejthetlenség 
legteljesebb biztosítékait nyújtják. De e két rend
szernek van egy nagyon hátrányos oldala is: 
mindkettő teljes titoktartást követel, vagyis azt 
feltételezi, hogy soha se jussanak idegen kézbe a 
kulcsul szolgáló kellékek vagy könyvek. A mily 
kétségtelen az, hogy a rostély vagy a szótár nél
kül lehetetlen olvasni az ily módon irt sürgönyö
ket, ép oly bizonyos az is, hogy bárki elolvas
hatja, mihelyt a szótár vagy a rostély a kezei 
közt van. 

Sándor gróf és barátainak levelezése tehát egy 
rostély, vagyis bizonyos helyeken átlyuggatott 
négyszögletes kártyapapirdarab segélyével volt 
szerkesztve; de még abból se származhatott 
semmi baj, ha azon rostélyok, melyeket ö és ba
rátai használtak, elvesztek vagy ellopattak volna, 
mert a sürgönyöket, mihelyt elolvasták, azonnal 
meg szokták semmisíteni. Semmi nyoma se ma
radt tehát az összeesküvésnek, melyben Magyar
ország legnemesebb mágnásai, a polgárság és a 
nép képviselőivel egyesülten, a fejüket koczkáz-
tatták. 

Zathmár László épen a legutóbb érkezett sür
gönyöket égette el, midőn az ajtón halkan ko
pogtattak. 

Boros volt. Sándor grófot vezette be, a ki gyalog 
jött ide a szomszéd pályaudvarból. 

Zathmár László eléje sietett: 
— Nos, Mátyás, az utazás ? — kérdé élénken, 

mintha mindenekelőtt magát megnyugtatni óhaj
totta volna. 

— Teljesen sikerült, László, — feleié Sándor 
gróf. — Erdélyi barátaim érzelmei felől nem két
kedhettem és biztosítva is vagyok közreműködé
sük felől. 

— Közölted velük azon sürgönyt, melyet ezelőtt 
három nappal kaptunk Budapestről? — kérdé 
Báthory István. 

— Közöltem, István, — viszonzá Sándor Má
tyás, — értesítve vannak. Ok is készen állnak. 
A legelső jeladásra fel fognak kelni. Két óra alatt 
urai leszünk Budapestnek, fél nap alatt a Tiszán
inneni és túli megyék legnagyobb részének, egy 
nap alatt Erdélynek és a határőrvidéknek, s ezzel 
nyolcz millió magyar visszanyeri függetlenségét! 

— És az országgyűlés ? — kérdé Báthory. 
— Barátaink többségben vannak, — feleié Sán-

I dor Mátyás. — Ók fogják azonnal megalakítani 
az uj kormányt, mely átveendi az ügyek vezetését. 
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Minden rendben és könnyen fog menni, miután 
a vármegyék közigazgatási tekintetben alig függ
nek a koronától és saját rendőrségi közegekkel 
bimak. 

— De a budai helytartótanács ? — kérdé Zath-
már László. 

— A budai helytartótanácsnak lehetetlenné 
lesz téve a cselekvés. 

— A bécsi magyar kanczelláriával se fog leve
lezhetni ? . . . 

— Nem; minden intézkedés megtörtént arra 
nézve, hogy a mozgalom egyidejűsége a sikert 
biztosítsa. 

— A sikert! — kiáltá Báthory. 
— Igen! a sikert! — viszonzá Sándor gróf. — 

A hadseregben mindaz, a mi a mi vérünk, a mi 
magyar vér, velünk van. Ki az a régi magyarok 
ivadékai közül, a kinek szive meg ne dobbanna a 
háromszínű lobogó lá t tára! 

Sándor Mátyás nemes lelkesedéssel ejté ki e 
szókat. 

— De addig is semmit se mulaszszunk el a | 

A rendörségben semmi se kelthette fel azon gya
nút, hogy a három főösszeesküvő az Aquedotto-
utcza e szerény házában találkozik. (Folyt, kor.) 

EGYVELEG. 
* Egészen harangzugáshoz hasonló hangja van 

Dél-Amerika tropikus vidékén egy e sajátságáról 
harangmadárnak (Chasmorhyngus noveus) nevezett 
állatnak. Hangját félmérföldre is tisztán meg lehet 
hallani s mindenkor, még a nap legforróbb szakában 
is, midőn más madarak elnémulnak. A madár igen 
sajátságos. A him egészen fehér, a nőstény halvány
zöld. A hímnek csőre alján mintegy 3 hüvelyk hosz-
szu cső-alaku fekete pelyhes nyúlványa van, melyet 
a madár tetszése szerint mozgathat. Van Ausztrá
liában is harangmadár, de másfaju s hangja inkább 
hasonlit a juhok csengettyűje, mint a torony-harang 
zajához. 

|* Pintyőkéket s más énekes madarakat honosít
ván meg egy angol tudós (Burton) Uj-Zelandban, 
azt az érdekes felfedezést tette, hogy e kis madarak, 
bár az nj hazában egészen jól érezték magukat, nem 
voltak képesek oly csinos fészkeket rakni, mint 
Európában maradt rokonaik. Néhány fészek, melyek
ről fényképet is készített, még az oly ügyes pintyő
kéknél is egészen ízléstelen volt, hasonlított a sere-

müveltség igoo. Komoly ajánlatokat arczképpel Ma-
homed Beg Nostro czim alatt Busowacába, Bosz-
niáoa kell czimezni. 

* A kölni dóm épitésének költségei 1823 tói 
1885. április 1-jéig kerek 20.750,000 márkára rúg
tak. A dóm föntartására szánt 250,000 márkával 
együtt 21 milliót tesz ki az összeg. 

* Nők mint jockeyk. Oroszországban, ha nem is 
egészen rendes, de gyakori a nők lóversenye, melyek 
legutolsója aug. C-án folyt le Oranienbaum és Sterg-
jevo között. Első, illetve második dijat nyertek 
Sviridov és Belajer asszonyok. A verseny után Sviri-
dov asszony házában nagy mulatság volt, a melyen 
elhatározták, hogy megalakítják rendes szabályokkal 
a nők lovaregyletét. 

* A villámcsapások Közép-Európában évről-évre 
szaporodnak, különösen az Északi-tenger partjain, 
hol egy millió biztosított épület közül évenkint átlag 
300 gyulád meg villámcsapás következteben. Az ag
gasztó szaporodás tényét a tudósok már bebizonyí
tottalak hiszik, habár az okot nem ismerik. 

* A halcsont ritkává létele nagy aggodalmat okoz 
a divatárusoknak, mivel még eddig a legjobb aczél 
sem képes a halcsontot teljesen pótolni. Egy angol 
gyáros ujabban bivalybőrből készit mesterséges hal
csontot. A bőrt addig áztatja hideg vizben, míg egé
szen hajlékony lesz, erre alkalmas szeleteket készit 
belőle s hideg levegőn megszárítja. A szalagszerü bő
röket erre kisimítják, mindkét oldalt bekenik pálma-

ZATMÁR LÁSZLÓ ÉS BÁTHORY ISTVÁN A DOLGOZÓ SZOBÁBAN. BARÁTAINK TÖBBSÉGBEN VANNAK, FELELÉ SÁNBOR MÁTYÁS. 

gyanú elhárítására. Minél óvatosabbak, annál 
erősebbek leszünk. — Semmi gyanúsat se beszél
nek Triesztben ? 

— Nem, — feleié Zathmár László. — Itt 
az emberek főleg azon építkezésekkel foglal
koznak, melyeket a kormány elrendelt Polá-
ban és melyekhez a munkások nagy részét fel
fogadták. 

Az osztrák kormány, előrelátván Velencze el
vesztésének lehetőségét, — a mi csakugyan be 
is következett, — körülbelül tizenöt év óta fogla
latoskodott azon tervvel, hogy Polában, az isztriai 
felsziget legdélibb csúcsán, óriási szertárakat és 
hadi kikötőt alapítson és ez által az Adria e ré
szének uralmát magának biztositea. A munka -
latok lázas gyorsasággal haladtak előre, daczára 
Trieszt tütakozásainak, melynek tengeri fontos
ságát e terv megvalósítása lényegesen csökken
tette. Sándor Mátyás és barátai tehát remélhették, 
hogy a triesztiek hajlandók lesznek hozzájuk csat
lakozni, ha a separatistikus mozgalom ide is el
terjedne. 

Bármint volt is, a magyar autonómia érdeké
ben szőtt összeesküvés titkát jól megőrizték. 

gélyek fészkéhez azzal a különbséggel, hogy a tojás
tartó üreg a tetőn volt. Ez érdekes észlelet azt látszik 
mutatni, hogy a madarak nem ösztönszerűleg épitik 
fészkeiket, hanem azokat utánozzák, a hol felneve
kedtek vagy rokonaiktól tanulnak. 

|! Az oroszlán-ketreczben. Pezon nevű híres 
franczia állatszelidítőnő nemrég tartotta esküvőjét 
Marseilleben Castanet nevű léghajóssal. Az esküvő 
napján az uj pár teljes menyegzői díszben több ezer 
főre menő közönség előtt bement az oroszlánok 
közé. A myrthuskoszoru, a hosszú fehér fátyol s 
pompás selyem ruha látszólag jó hatást tett az álla
tokra, az egész előadás alatt igen engedelmesek vol
tak s a fiatal férfit sem bántották. Remélhető, hogy 
e nő férjét is képes lesz jól megszelídíteni. 

* Hajlítható elefántcsontot lehet előállítani a 
következő módon: 1-3 fajsúlyú tiszta phosphorsav-
oldatba teszszük az elefántcsontot mindaddig, mig 
teljesen áttetsző lesz. Ha kiveszszük s tiszta vizben 
megmossuk, oly hajlékony lesz, mint a bőr. A szabad 
levegőn ugyan ismét megkeményedik, de forró vizbe 
téve mindannyiszor visszanyeri hajlithatóságát. 
E tulajdonság tekhnikai czélokra megbecsülhetlen. 
Ha az elefántcsontot 3—4 napig egy rész salétrom
sav és 15 rész vizkeverékbe teszszük, hasonló ered
ményt érünk el. 

* Boszniában is terjed a művelődés, legalább egy 
bécsi lapban nemrég a következő hirdetést lehetett 
olvasni: «Egy fiatal bég, M európai nevelésben ré
szesült s nagybirtokos, európai mód szerint akar 
megnősülni. Vagyon nem kívántatik, de szépség és 

; olajjal, megkalapácsolják, összenyomják, megfestik 
esetleg politúrozzák. 

* A Pilátus-hegyre is építenek fogas-kerekü vas
utat s ez egész az «Eselcsucs» közeléig fog menni 

i 6,695 lábnyira, tehát ezer lábnyival magasabbra, mint 
! a meddig hatol a vasút a szemközt fekvő Rigin. Ez 

uj közlekedési eszköz valószínűleg igen kedvelt lesz, 
mivel innen a Vierwaldstádti tón kívül a berni hava-

; sokat is jól lehet látni. 
* A belga vasutak kimutatásai szerint itt nagy 

gondot fordítanak a szerencsétlenségek elhárítására. 
Ötven év alatt, holott ez időben a belga vasutakon 

hét s egy negyed millió ember utazott, csak 21 
, utazó_ halt meg vasúti szerencsétlenség miatt. 

* Óriási «ördöghal »-at fogtak a mexikói öbölben 
Galdeston mellett, Texasban. E hal (Cephaloptera 
Vampyrus), a mint a parton kihúzva hevert, óriási 
denevérhez vagy vámpírhoz meglepően hasonlított. 
Az óriás 16 láb széles s 14 láb hossza volt, szája 4 
láb széles s mindkét oldalt különös szarv-alaku nyúl
ványai voltak, melyekkel zsákmányát megragadni 
szokta. 

* A khinai irodalmat jelentékenyen gazdagít
ják az európaiak. Maga a hhinai prot. missió ez utóbbi 
nyolcz év alatt negyven művet nyomatott khinai 
nyelven s harmincz van készülőben. E művek az 
egyes tudományágakat ismertetik az európai mű
veltség szerint s a missiói iskoláknak vannak szánva, 
melyek számára nyernők különféle szemléltető képe
ket adtak ki. 
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EGY LENGYEL MENEKÜLT. 
Dzvonkovski József. 

Az 1830-iki nagy lengyel szabadságharcz sze
rencsétlen hajótöröttjei, kik a csatatéri halált, 
a vérpadot és a halálnál is rettenetesebb orosz 
rabságot elkerülték, oldott kéve gyanánt szó
ródtak el a világ minden tája felé, menedéket 
keresve a boszuló czár haragja elől. Bészint a 
szomszédságnál, részint a sokban közös múltnál 
s annak hagyományainál , de leginkább amaz 
élénk rokonszenvnél fogva, melylyel hazánkban 
a lengyelek kétségbeesetten hősi küzdelme ki
sértetett : Magyarország volt az, melyet a szegény 
üldözöttek inkább, mint Európa bármely álla
mát fölkerestek s itt a szerencsétlenek iránt 
rendszerint t ámadni szokott szánalomnál sokkal 
melegebb fogadtatásban részesültek. A lengyel 
hősök harcza népszerű vala nemzetünk minden 
rétege előtt, mindenki ohajtá a lengyel fegyverek 
diadalát s Magyarország politikusai, a mennyi
ben tehetségükben állt, mindent elkövettek, 
hogy Lengyelország ügye európai kérdéssé tétes
sék s a nemes nemzet sorsa ne bizassék a czár 
kénye-kedvére. Deák Ferencz akkor tartá a po
zsonyi országgyűlésen a lengyelek 
mellett első nagyszabású beszédét, 
mely az egész ország figyelmét a 
fiatal politikus felé forditá s az ál
tal, hogy az egész ország érzelmeit 
tolmácsolá benne, őt a közvéle
mény egyik irányadó vezérévé 
emelé. 

Ez a meleg rokonszenv volt fő
képen oka, hogy a lengyel mene
külők küzdelmök leveretése után 
legfőképen a mi hazánk határait 
igyekeztek elérni, daczára annak, 
hogy a hatalom itt a muszka 
részén állott s annak a muszka 
czár akkor is szövetségese volt 
s Ausztria — egész Európa meg
botránkozására — nem egy ne
vesebb menekültet szolgáltatott ki a 
czár bősz dühének. Azok, a kik Ma
gyarországba jöttek, biztak abban, 
hogy a nemzet egészének ugy, mint 
egyeseinek rokonszenve elég ellen
súly-lesz a hatalom e részrehaj
lása ellen és e bizalom nem is 
csalta meg. Alig volt Magyarorszá
gon nagyobb uri ház, mely egy-
egy lengyel bujdosót — álnév alatt , , ^ 
— magába ne fogadott s a vendég- <'/' 
szeretetet messze túl haladó test
véri gonddal ne oltalmazott volna, 
koczkáztatva azt is, hogy a lap
pangó rebellisek rejtegetéseért ma
ga keveredik bajba. 

A magyar főváros régibb lakói 
élénken emlékezhetnek még egy 
előkelő magatartású, fehér hajú 
öreg úrra, kinek külső megjelenése 
feltünőleg emlékeztetett a gróf Ká
rolyi Györgyére, ugy hogy sokan 
össze is tévesztették, annál is in
kább, mivel sokszor láthatták az 
utóbbinak egyetem-utczai palotá
jából kijönni vagy abba betérni. 

E tisztes, nemes megjelenésű öreg ember is 
egyike volt az 1830-iki forradalom leverése után 
honta lanná vált lengyel honfiaknak, kit a nagy 
szerencsétlenségben az a szerenese ért, hogy 
sorsa Magyarország egyik legnemesebb lelkű 
főurának házába vetette, kivel egykor, még 
boldogabb időkben, utazásai alat t ismerkedett 
volt meg, bizalmas jó barátja lett s az ma
radt balsorsában is, czáfolatául ama klasszikus 
mondás á ta lános érvényének: «Tempóra si 
fuerint n u b i l a : solus eris». 

Dzvonkovski József lovag — ez volt a lengyel 
menekültnek, kinek arczképét bemutatjuk, 
valódi neve — 1795-ben Gromnikban, Galicziá-
ban született, hol családjának terjedelmes bir
tokai voltak. Ó fivérével közösen örökölt részét 
ennek eladván, tanulmányok gyűjtése végett 
külföldre ment, hogy ismeretekben, tapasztala
tokban meggazdagodva, azokat hazája érdeké
ben, mint politikus, értékesíthesse s ha az áhított 
fölszabadulás órája ütni fog, hazájának hasznos 
szolgálatokat tehessen. Mini már emiitők, gróf 
Károlyi Györgygyei ez utazásaiban ismerkedett 
meg, kiben lovagias jellemével, ritka művelt
ségével s nemes gondolkozásával igen jó , hű 
barát ra sikerült szert tennie. 

Midőn 1830 november 29-ikén esteli 6 óra
kor két lángoszlop villant föl Varsó két oldalán, 
jelezve a szabadság hajnalpirkadását, Dzvon
kovski is, ki már akkor a nemzeti kormány 
alatt a közoktatásügyi minisztériumban taná
csosi rangot viselt, — a fölkelőkhöz csatlakozott 
s előbb a Chlopicki, később Skrzynecki főpa
rancsnok vezérkarában, hol őrnagy lett, végig 
küzdötte a szabadságharczot, nem egy csatában 
adva katonai képességeinek tanújelét. De a sze
gény lengyelek ellen az egész világ összeesküdt, 
Európát ámulatba ejtő dicső győzelmeik, me
lyek a sikert már-már közel kilátásba helyezték, 
hiába valók lettek: szemközt velők az óriási 
nyers erő túlnyomó hatalma, soraikban a vísz-
szavonás, melyhez később még árulás is csat
lakozott, — elbitktaták a legigazabb s az embe
riség rokonszenvére legérdemesebb ügyet és 
beállt a nagy katasztrófa, mely Lengyelország
ból vérfürdőt készített s a szent ügy lelkes har-
czosaiból, kiket a vértenger el nem temetett, 
egy uj Izraelt csinált. 

Dzvonkovski a galicziai határ felé menekült 
s az orosz szolgálatban levő bsztrák kémek 
figyelmét kikerülve, viszontagságos bujdosás 

DZVONKOVSKI JOZSEF. 

után, 1832-ben Budapestre jött, hol régi barátja, 
gróf Károlyi György készségesen ajánlá föl 
neki kastélyát menedékhelyül, hol aztán ötven 
éven keresztül lakott, mint a grófi család ven
dége és meghitt barátja, kinek kiváló személyi 
tulajdonai mind azok osztatlan tiszteletét meg-
nveré, a kik őt ismerték s vele érintkezésbe 
jutottak. 

Midőn 1848-ban Magyarország is arra lőn 
kényszerítve, hogy alkotmánya, szabadsága és 
nemzeti léte védelmére fegyvert ragadjon, 
Dzvonkovszki élénk levelezésbe lépett kiválóbb 
honfitársaival, lelkesítve őket a magyar szabad-
ságharczban való részvételre, ez általa szive 
egész melegével szeretett ország függetlenségét 
a kivívandó lengyel szabadság egyik legelső föl
tételének tekintvén. Ő maga is fegyvert ragadt 
s 1849-ben Klapka hadtesténél volt egész a ko
máromi kapituláczióig, melynek értelmében ő is 
menedéklevelet nyert a magyar forradalomban 
való részvételéért. De nem ám azért, hogy saját 
hazája szabadságáért is harczolt valaha. Ezért 
a t bűnéért* nem voltilletékes fölmentést és bo
csánatot adni az osztrák császári vezér. Ezért 
csak a czár bocsáthatott volna meg, az pedig 
nem tette ezt. Tartania kellett tehát az oroszok 

boszujától s ezért még idejekorán, álruhában 
elhagyta Komárom várát és gróf Károlyi Lajos 
tótmegyeri birtokára menekült , hol Damet álnév 
alatt lappangott mindaddig, mig az orosz az or
szágból ki nem takarodott. Ez óvatossága nem 
is volt fölösleges, mert 1849-ben két orosz tiszt 
egy osztrák tiszt kíséretében két izben is fölku
tatta a Károlyi-palotát Budapesten, keresve 
Dzvonkovszki József lovagot, kit ha ott találnak, 
minden bizonynyal irgalom nélkül menten fel
kötteti az orosz. 

Dzvonkovskinak két unokatestvére szintén 
részt vett a magyar szabadságharczban. Dzvon
kovski Ede, a Perczel seregében vezérkari őr
nagy, 1849-ben Törökországba menekült s csak 
az amnesztia után tért vissza Galicziába, prom-
niki birtokára. Most képviselő az osztrák biro
dalmi tanácsban. Dzvonkovski László pedig 
1846-ban a 10-ik számú Vilmos-huszárezred
ben mint hadnagy szolgált s 1848-ban ugyan
csak ez ezredben, mely már akkor honvéd
ezred volt, kapitányi rangot viselt. 1849. június 
13-án reggeli 5 órakor Csornánál, az igen tüzes 
lovassági roham alkalmával egy császári dzsi-
dás-ezreddel ütközött össze s rendkívüli bravour-

ral harczolt százada élén, mig egy 
dzsida-szurás által halálosan talál
tatva, halva maradt a csatatéren. 
Emlékét, egyikét ama számos len
gyel honfié közül, kik a magyar 
szabadságért onták vérüket, Kmety 
ezredes — ki a csornai dicsőséges 
ütközet után lőn tábornokká — 
egy Dzvonkovski Józsefhez intézett 
meleg hangon irt, még eddig ki
adatlan levelében sietett megörö
kíteni. E levél, mely Dzvonkovski 
Ede birtokában van s melyet a 
nemzeti múzeum számára — hol 
Kmety tábornoktól tudtunkkal még 
nincs kézirat — érdemes lenne 
megszerezni, következőleg szól : 

«Tisztelt Uram! Levele fájdalmasan 
emlékeztetett engem unokaőc3cse el
vesztésére. Magyarország ő benne egyik 
legvitézebb huszárját vesztette el. Több 
bátorságot és rettenthetlenséget, mint 
a. mennyi ő benne volt. képzelni is 
alig lehet. Századával ágynfedezetnek 
levén kirendelve, az osztrák dzsidás 
hadosztály megpillantására nem bírta 
tartóztatni magát, hogy azt azonnal 
meg ne rohanja. E vakmerő elszánt
ságnak lőn áldozata. Egész hadosztá
lyom gyászolja őt. Nekem ezenfelül is 
személyesen is barátom volt s hiányát 
soká fogom érezni. Csornáról június 
14-én ide Tétre hoztuk holttetemét 
s itt temettük el.» 

A derék hős sirja, mint velünk 
közlik, jeltelenül á l l a téti temető
ben. Most, midőn honfitársait lelke
sedéssel fogadjuk, a kegyelet talán 
tudomást vesz e körülményről. 

Dzvonkovski József a muszkák 
kivonulása után visszatért a Káro
lyi-palotába s atyai gonddal fel
ügyelt a fiatal grófok nevelésére, 
oktatta a franczia nyelvre és rajzra, 
melynek kiváló mestere volt, ren
dezte a szép és gazdag könyv

tárt, s számos irányban tette magát hasznossá. 
Ügyesen festett aquarelben s finom Ízlése és 
helyes Ítélete volt a képzőművészeti tárgyak 
megbirálásánál. A művészetek iránti meleg 
érdeklődését nem egy kiváló festőnk tapasztalta, 
a többi közt Markó, Barabás, Ligeti, stb., kik 
vele sokat érintkeztek s őt nagy műveltsége, 
finom társalgási modora, jó szive, nemes jelleme 
s higgadt, józan Ítélete miatt tisztelték és sze
rették. Az ő ritka műértelmének köszönheti a 
gr. Károlyi-család, hogy egy kincset érő, valódi 
műremek aquarel festménygyűjtemény, Piérroy 
franczia festő műve, ki Károlyi Györgynek 
1834/5-iki keleti útjában társa volt, a bekövet
kezett mozgalmas időkben az enyészettől meg
menekült . 

A Károlyi-palotában aggott el a hontalan 
lengyel szabadsághős, s itt fejezte be földi pá
lyáját 1882. augusztus 2-án, 88 éves korában, 
minden ismerősétől tiszteltetve és sokak által 
meggyászolva. Örök álmát ott aluszsza a kere-
pesi temetőben, nem messze egy másik lengyel
magyar szabadsághős, a Woroniecki herczeg 
sir halmától. 
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A LENGYELEK MEKKÁJA. 
A lengyelek Mekkája, a régi dicsőség emlé

kekben gazdag temetője: Krakkó, a királyi 
Krakkó. Minden lengyel szív megdobban, ha a 
nevét hallja; minden lengyel szemébe az öröm
es honfi-bánat könye gyűl, ha ódon falait látja. 

Folytatva sétánkat a belvárosban az ulica 
Floryanskán és ulica Grodzkán (vár utczán) át, 
minden lépten-nyomon történelmi emlékekkel, 
a századok előtti Krakkó maradványaival talál
kozunk. Négy-öt év óta harmadízben időztem 
e nyáron falai között, de ugy vagyok vele, 
mint egy gazdag múzeummal, melyben az em-

KRAKKÓ LÁTKÉPE. 

Ott fekszik a lengyel nemzeti folyó, a Visztula 
partján, várpalotája, fakó bástyái, templomai, 
csillogó tornyai visszatükröződnek a fénylő ha
bokban. Távolról a Kárpát bérczei sötétlenek, 
közelebbről a mondabeli Krakus halma, a vá
rost alapító óriásé, áll mintegy őrt mellette; 
vele szemben a Kosciuszko halmáról a nagy 
nemzeti hős örszelleme viraszt felette. Szemben 
odaát az orosz határon belőli halmok néznek 
ezekkel farkasszemet. Az is lengjél föld, de nem 
Lengyel ország többé, bár a lengyelek sohasem 
hívják máskép, mint «królcsiuv», a királyság, 
kegyeletes emlékéül a napóleoni lengyel király
ságnak. 

Krakkói a magyar határ felőli oldalon az 
ősmonda és a közel múlt történelem kegyeletes 
emlékei, Krakus és Kosciuszko halmai övezik; az 
orosz határ felé ellenben a távol vagy közel jövő
ben emlékezetessé válandó másnemű halmok: 
erőditvények és földsánczok veszik köröskörül. 
Olyan békés, szinte csalogató külsejű halmocs-
káknak, dombsoroknak látszanak, pedig barát
ságos zöldszinü pázsit-tetőik alatt a halál 
birodalma rejtőzik. Mély árkok mögött, alant 
erős kőfalak, kiszökő bástyák tátongó lőrések
kel, vastag földréteggel borított kasamáták és 
földalatti folyosók s a földhányástól védett udva
ron tátongó ágyúk és gúlába rakott hatalmas 
ágyúgolyók. Ilyen erőd van a Krakkó körüli 
halmokon mintegy tizenöt, a várostól 7—10 
kilométernyi, egymástól ugy egy-egy félmérföld 
távolságra. Egész kerülete 8 mérföld hosszú. 
Négy millió forintjába került az államnak. Szük
ség esetén 35,000 embert tud befogadni s az 
ellenség részéről legalább 70,000 embert képes 
lekötve tartani s minden perczen elvágással 
fenyegeti az esetleg Magyarországba előnyomuló 
ellenség összeköttetését, annál is inkább, mert 
Przemysl körül ugyanily fontos és nagymérvű 
erőditvények vannak, a melyeket szintén beve
hetetlennek tartanak. A legkisebbek olyanok, 
mint a plevnai híressé vált redouteok voltak. 

A várost magát még egy belsőbb körsáncz 
és földgát-erőditvény övezi, a mely e század 
elejéről származik még, de szükség esetén szin
tén használható. A külvárosokon belől pedig a 
város régi kőfalaiból maradványok mindenütt 
láthatók. Egyik legépebb erőd a körbástya 
(Rondel) az északi kapunál a XVI.—XVII. szá
zadból s megette a belvárosba vezető szt. Fló
rián-kapu, magas tornyával, melyen a lengyel 
fehérsas díszlik. A kapu alatt szt. Flórián tiszte
letére oltár áll, égő mécscsel, előtte vén anyóka 
morzsolgatja olvasóját. A falakon kivül körös
körül szép sétatér köríti a belvárost, platán- és 
gesztenye-fákkal szegélyezett utak, virágágyak. 
Az egész város odajár üdülni, szórakozni. 

A Flórián-kapun át vezet utunk az állomástól 
a belvárosba. A falon belül jobbra egy szép 
stylszerű palotán akad meg szemünk: a her-
czeg Czartoryski múzeumon. Nagybecsű fegyver-
régészeti- és képgyűjtemény, gazdag könyvtár s 
még becsesebb levéltár, az utolsó lengyel király 
levéltára őriztetik a piros tégla-falakon s a 
csúcsíves ablakokon belől. Ott lakik, ha Paris
ból haza tér, a legnépszerűbb lengyel főúr, 
hg. Czartoryski Wladislaw, a litván fejedelmek 
ivadéka, Lajos Fülöp franczia király unokájá
nak férje, — eddigelé mint magyar indigena 
főrendiházunknak is tagja. 

ber mindig talál ujabb meg ujabb, érdekesnél 
érdekesebb látni valót. 

A Visztula partján büszkén emelkedik a régi 
királyi vár, a Wauel, a lengyelek legkegye-
letesebb történeti emléke. Külső falai a régiek, 
bár az idő erősen megkoptattas megbarnította; 
de belől más az élet, mint csak egy század előtt 
is volt. A honnan a Jagellók kormányozták a 
Keleti-tengertől a Kárpátokig, az Oderától a 
Dnyeszterig a «lengyel királyi köztársaságot» 
(respublica regni Polonia?) és litván nagyher-
czegséget: ott most cseh bakák puczolják aczi-
pöt és panganétot; s a várudvarán, amelyany-
nyi királyi tornajátéknak volt színhelye: most 
a porondot a bal-jobbot tanuló bakák szöges 
csizmái tapossák s a tárogatók s a hires «len
gyel sip» danáját pótolja a trombitások és do
bosok harsonája és zaja, tanulván fújni és verni 
a takarodót. A királyi palota külső falain pedig 
a régi festményeket pótolják a czélpontul fel
rajzolt karikák és franczia katona-alakok. 

Az idők változása megkímélte legalább a dicső 
székesegyházat, a vártemplomot, melyben a len
gyel királyokat koronázták s melynek sírbolt
jában a Jagellók s utódaik: Báthory István, So
bieski János s a többiek örök álmukat aluszszák, 
s melynek tizenhat oldalkápolnájában a kirá
lyok siremlékei díszlenek. Olyan emlékek (a 
XIV. századtól a XVlI-ikig), a milyenekkel más 
nemzet nem dicsekedhetik. 

A várból remek kilátás nyilik a városra és 
vidékére, a szép Visztula völgyére. Ott nyüzsög 
a háta mögött Kazimierz külváros, a zsidók vá
rosa, régi és érdekes városrész, de piszkos a 
hihetetlenségig, van hat zsinagógája, bóznicája. 
Távolabb a Wislán túl látható Podgorze külvá
ros ; a Wislán iimenSlradom, a hatalmas Berná-
tosok templomával s azon túl a Skalkán 
(sziklán), a \Vi6ztula partján szent Szaniszló 
kettős tornyú temploma, melyben a lengyelek 
védszentjének és mártírjának hamvai örizvék; 
fejét a vártemplom kincstárában arany-ereklye
fartóban őrzik; épen ugy szt. Flóriánét is 
A sziklai templom arról is nevezetes, hogy a 
lengjél királyok a koronázás előtt rendesen 
oda mentek szt. Szaniszló hamvai mellé ál
dozni s onnan indult a koronázási menet a 
vártemplomba. Néhány év előtt idehozták át 
Dlugosz- nak, a lengyelek legnevezetesebb tör
ténetírójának hamvait s a templomot nemzeti 
pantheonná avatták föl. 

A többi külvárosok: Piasek, Smolensk, We-
sota, Kleparz az ellenkező oldalon terülnek el: 

A város legtöbb nevezetessége a belvárosban 
látható, a mely egészben véve is ugy néz ki, 
mint egy miizeum. Minden lépten-nyomon 
egy-egy feltűnő régi épület, templom, bástya, 
ötlik szembe. A város közepén a Rynek, 
a körpiacz terűi el, melynek kellő közepén 
emelkedik a város legszebb középülete, a Snk-
iennicenevü árucsarnok, régi XIII. századi szé
pen restaurált román stylü remek építmény. 
Lent oszlopos sétány, elegáns diszmü-kereske-
dések, közép átjárójában árucsarnok, fent az 
emeleten képtár, benne Siemiradzki «Néró égő 
fáklyái*, Matejko több nagy képe s a régebb és 
ujabb festő-nemzedék képei. Ott van a legna
gyobb terme a városnak, hol a bálokat tartják, 
hol a király ottlétekor az ünnepélyeket (pl. a 
hires aratási népünnepélyt) rendezték. 

A Sukiennice körül a nagy körpiaczon tartják 
a vásárokat, melyeken főkép bucsuk alkalmá
val egész ethnografiai kiállításokban gyönyör
ködhetünk, együtt látván tarka csoportban kra-
kowiakot, mazurt, ruthént, nagy-lengyelt, lit
vánt, felső-magyarországi tótot, csehet, morvát 
s hosszú kaftános sodrott csulkás galizianert — 
Kazimirból. 

A Bynek négy oldalán emelkednek legszebb 
és legmagasabb házsorai Krakkónak: ez 
Krakkó korzója, vácziutczája, Andrássy-utja — 
egy személyben, s a belvárosi sétatér, főkép ha 
az őrtorony mellett a katona-banda játszik. Ez 
szabja meg a belváros alkatát, innen indulnak 
ki, mint központból a sugarak, mind a négy ol
dalon az utczák. Házai többnyire három emele
tesek s a legtöbb több százados régiség, igy az 
egyik sarok bástyája, a gr. Potockiak palotája: 
Báthory István király háza volt. 

Az ellenkező sarkon áll panna Mária szép 
temploma, a legrégibb lengyel műemlékek 
egyike. Kettős tornya építéséhez az a monda 
fűződik, hogy két testvér versenyre kelt, ki épit 
közülök szebb és magasabb tornyot szűz Mária 
templomára. Folyt a munka serényen, de a tor
nyokkal együtt nőtt a versengő felek féltékeny
sége, mignem az egyik a másikat megölte, lát
ván, hogy máskép meg nem győzheti. így maradt 
az egyik torony csonkán, mig a másik bevégezve 
díszlik évszázadok óta. A karcsú torony magas 
ablakaiból minden negyedóra ütésekor (május 
havában és a nagyheteken) felhangzik a lengyel 
sip mélabús danája (mint a rég múlt idők vissz
hangja), melylyel a toronyőr templomba hívo
gatja a kegyes lengyel népet. 

A lengyel nép vallásossága páratlan. A város
nak van mintegy 70,000 lakosa s vagy har-
minczöt temploma. A templomok oltárain nem
csak a vallásnak, de a hazaszeretetnek is áldoz
nak. A megható szép lengyel himnusz, a «Boze 
cos Polske»: templomi ének, melyet a legegy
szerűbb parasztnép is énekel. Nem tartják profa-
nizálásnak, ha a templom világi emlékekkel di-
szittetik. A Kara Musztafa sátorából Bécs alatt 
zsákmányolt gobelinek a vártemplomban vannak 
kifüggesztve; a Sobieski-emléktáblát, Bécs fel
szabadításának 200-ados ünnepélyén, a Mária
templom falába illesztették. 

A történelem és vallás mellett a tudomány
nak és művészetnek is megvannak műemlékei 
és palotái. Legelső ezek között a Jagiello egye
tem könyvtár palotája , melynek eredeti 
építése még a XIV. századból datálódik. Nagy 
Lajos leánya, Hedvig, a lengyelek szent Jadwi-
gá-ja,, gazdag adományokkal látta el az egyete
met s róla, mint a Jagiello királyi család ős
anyjáról és királyi férjéről, Jagiell Ulászlóról 
nevezik ma is az egyetemet. A Mecénásait elő
számláló márványtáblán megörökítve találjuk, 
rajta kivül, Ludovicus Hungarus (Nagy Lajos), 
Stephanus Transylvanus (Báthory István) ne
vét — s számos adományát őrzik Korvin Mátyás 
királyunknak is. 

Az egyetemi könyvtár udvara és folyosója 
meglepi a belépőt. A falat freskók díszítik körös
körül, a legkiválóbb lengyel tudósok arczképei. 

Az uj építkezések között nevezetesebbek: az 
uj egyetem és a műcsarnok, melegágya a 
virágzó lengyel festészetnek, s műhelye Ma-
tejkonak s az ő fiatal iskolájának. 

Ezek közt a falak között folyik az a lengyel 
élet, a mely bizony korántsem hasonlítható a 
mi élénk társadalmi életünkhöz. Valami nyo
masztó egyhangúság jellemzi azt, — mintha 
sirok között járnánk. Az emberek szótalanok, 
otthon ülők. 

Nem hiába vallja nótájuk is, hogy «Búsul a 
lengyel*— bús az egész élet náluk. Dolgoznak, 
búsulnak és remélnek s várják a Bzebb jövőt. 

Biztató reménynyel tekintenek napkeletre, a 
Kosciuszko halmára melyet 1823-ban Krakkó 
összes lakossága, férfiak és nők, ur és pór együt
tes erővel talicskáztak össze a nagy nemzeti 
hős tiszteletére. Az ifjúság fel-felzarándokol 
most is oda a halom ormán álló kőpyramis 
mellé 8 el-eldalolják, hogy szinte behallszik az 
orosz határon, a Jeszcze Polska nie zginela-t. 

Nincs még veszve Lengyelország 
Élni fog mi általunk, 
A mit elvett a zsarnokság, 
Visszavívja hős karunk. 

Kosciuszko vezesd néped, 
Már a harcznak lángja éget, 
Lengyelország szabad lesz, 
A zsarnokság oda vesz! 

Dr. SZÁDECZKY LAJOS. 
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MARGIT EMLÉKE.* 
A kertben ülök nyári alkonyon, 
És széttekintve elgondolkozom. 

Jó pihenő hely s meg se' változott, 
A ven diófák épen állnak ott. 

Lehajlik hozzám jázmin s rózsa ága, 
Tarkán virít a kis kert száz virága. 

Szőlő s gyümölcsfa lombnyilásin át, 
Csillanni látom az ezüst Dunát. 

Amott hegyeknek erdöfedte orma, 
Túl a vizén falucska karcsú tornya. 

Mind, mind a régi s még sem az nekem, 
Mert nem vagy itt szerette gyermekem! 

S nem lészsz soha, hiába vár reád 
Kedvencz virágod s búsongó atj'ád. 

A pázsit, Ö3vény puszta, nesztelen, 
Nem jösz felém, vidáman, könnj'eden. 

Csengő szavad a zöld lombok között 
Nem kelt szivembe' többé örömöt, 

Mint egykoron, mint nem reg s annyiszor! 
Szépséged, bájad egy maréknyi por. 

Csak árny vagy immár, a ki ott lebegsz még, 
Évek során majd eltűnő bús emlék. 

De en soh'sem felejtem képedet, 
Megőrizem, mig sír el nem temet. 

Nincs messze az, feltűnni látom o t t . . . 
A sors nekem mi szépet, jót adott, 

Mind visszaveszi s itt hagy kifosztottan, 
Bár élve még, de felig már halottan ! 

GYULAI PÁL. 

KREMSIERBŐL. 
Morvaországnak történelmi nevezetességben 

kevés olyan városa van, mint Kremsier, melyet 
lapunk múlt számában részletesen ismertet
tünk. Hogy most ismételve is visszatérünk rá, 
szolgáljon annak magyarázatául uralkodónk és 
az orosz császár találkozása, mely e város je
lentőségét még inkább növelte, kiinduló pont
jává levén egy oly politikának, mely Európa 
viszonyaira hosszú időre lehet irányadó. 

A béke föntartása, a statusquo biztosítása 
volt-e vájjon e találkozás czélja és tárgya? be
széltek-e ott arról, minő magatartást fog tanú
sítani monarkhiánk és Németország egy angol
orosz háború eshetőségére ? tett-e a czár vala
mely ígéretet Boszniának és Herczegovinának 
monarkhiánkba olvasztása tárgyában? fölme
rült-e a keleti kérdés a maga egészében vagy 
annak csupán afrikai része ? ez mind. igen fon
tos és nevezetes kérdés lehet, reánk azonban, 
nem-politikai lapra, kevéssé tartozik. 

Minket, midőn a világtörténeti nevezetessé-
güvé vált morva város látképét bemutatjuk, in
kább az ott közelebb végbement ünnepélyek 
érdekelnek, melyek múlt hó 24-én vették kez
detűket a mi uralkodónk, a királyné és a trón
örökös megérkezésével, kik Károly Lajos főher-
czeg, Kálnoky külügyminiszter, Taaffe osztrák 
miniszterelnök, a főudvarmesterek és számos 
katonai és polgári előkelőség kíséretében a 
tisztelgő testületeket fogadták s végig nézték a 
tiszteletökre rendezett ünnepi menetet s este — 
a kedvezőtlen idő daczára — a kivilágítást és 
fáklyás menetet. 

Az orosz császári pár, az orosz trónörökös, 
továbbá György és Vladimír nagyherczegek és 
Mária Pavlovna nagyherczegnő, Giers külügy
miniszter, Lobanov orosz nagykövet és számos 
udvari méltóság kíséretében csak másnap déli 
tizenkét órakor érkeztek Kremsierbe, hol csu
pán 36 órára vették igénybe uralkodónk vendég
szeretetét, mert már 26-án este elutaztak. 

E rövid együttlét azonban csaknem egész 
ünnepélyességek közt telt le. 25-ikén este fényes 
színi előadás volt az érseki kastély nagy termé
ben. Az osztrák'székváros legjelesebb művészei: 
Wolter és Schratt asszony, Wessely kisasszony, 
Sonnenthal, Baumeister és mások vettek az elő
adásban részi A főfigyelem ezúttal azonban 
nem az előadó művészekre, hanem a néző kö-

* A 'Budapesti Szemléi-bői. 

zönségre irányult, mely fényes és ragyogó volt 
már az udvar megérkezése előtt is, noha nő 
csak hat volt közte látható : föudvaruiesternök 
és udvarhölgyek. V«8 órakor lepett be az udvar 
s megkezdődött az előadás, melyet a magas 
vendégek feszült figyelemmel kisértek, mig a 
szünetek alatt élénk társalgást folytattak egy
mással. A czár hosszasan beszélgetett király
asszonyunkkal és a trónörökössel, mig kirá
lyunk a czárné és a nagyherczegnő iránt tanú
sított nagy figyelmet. 

Tizenkét órakor ért véget az előadás, a mi
kor a társaság a fehér terembe vonult theára, 
melyre az előadó művészeket is meghívták. 

26-án délelőtt nagy udvari vadászat volt, 
melyre a résztvevők nyitott kocsikban vonul
tak ki. A czár igen jó hangulatban volt, pom
pás szarvasokat teritett le, valamint a mi kirá
lyunk s az orosz nagyherczegek és a trónörökös 
is. Sátor alatt költötték el a gazdag reggelit s 
délután 3 óra felé tértek vissza Fürstenberg 
érsek kastélyába, a hol az uralkodók szállva 
voltak. 

Az ebéd fél hét óra után kezdődött, mely 
alkalommal nem mondtak áldo'mást. 

Tizedfél óra utáa az osztrák-magyar udvari 
főméltóságok elbúcsúztak a fejedelmi vendé
gektől, kik fejedelmi bázi gazdáiktól egész a 
pályaudvarba kisértetve s ott szívélyesen elbú
csúzva, 10 óra 15 perczkor utaztak vissza 
Oroszországba. 

AZ ORVOSI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI KONGRESSZUS.. 
E hó 3-án nyilt meg az országos orvosi ós 

egészségügyi kongresszus a legnagyobb részvé
tel mellett. A kongresszus sorrendjébe fölvett 
nagy érdekű kérdések megvitatása mintegy 
nyolczszáz orvost és szakértőt nyújtott a köz
pontba. A legkomolyabb szándékot mutatja ez, 
hogy hazánk közegészségi állapotát necsak 
megvitassák, hanem sürgessék annak javítását. 
Nagy szükség van rá, gyökeres javítást kíván
nak az egészségügyi állapotok. Egy-egy vidék 
egészen orvos nélkül van. A községi és körorvo
sok fizetése csekély. A hatóságok közül sokan 
csak félvállról veszik az egészségügyi intézke
déseket. A nép pedig nem veszi igénybe az or 
vosi segélyt, inkább a kuruzslókhoz fordul. A 
gyermek-halandóság sehol sem oly nagy Európa 
mivelt részeiben, mint Magyarországon. Ha 
egyszer járványos betegségek ütnek ki, pusztí
tanak évekig; hiányzik mind az intézkedő erő, 
mind az elővigyázat, hogy a bajt el lehessen 
fojtani. Egy alföldi népes városban évek során 
keresztül dühöngött a roncsoló toroklob, elra
gadta csaknem egészen a gyermekvilágot, alig 
van család, mely ne gyászolt volna, de azért a 
bajt nem tudták megfékezni, mert a szemetes 
nagy udvarok, istállók, ólak tenyésztették a ra
gályt. Az egész alföldön rossi •»* ivóviz. A köz
ségi iskolák egy része egészségtelen. A kórhá
zak elégtelenek, hiányosak. A városokban nincs 
csatornázás. A piaczok még nagyobb városok
ban is rendezetlenek, egészségügyi felügyelet 
alatt nem állanak; szabad árulni akármit, 
romlott eleséget, éretlen gyümölcsöt. A munkás 
és szegény osztály rosszul táplálkozik, mert 
egészségtelen élelmet árulnak neki. 

A kormány, a hatóságok, a szakemberek és 
a társadalom együttes működésére van szükség, 
hogy enyhüljenek a bajok. Szóban van egy or
szágos egészségügyi társulat alakítása is, a 
minő külföldön jó eredménynyel működik, s fő
feladata az egészségügyi intézkedések ismerte
tésében és népszerűsítésében áll. Ennek kel
lene serkenteni mind a lakosságot, mind azo
kat, kik hivatvák az egészségügyek intézésére. 
A kongresszes fő tárgyai: a gyermekkalandó
ság csökkentése, az egészségügyi közigazgatás 
a központban, a törvényhatóságoknál és közsé
geknél, fertőző betegségek elhárítása, egészsé
ges épületeknek és jó ivóvíznek kellékei, isko
lák, munkások, vasúti és hajózási vállalatok 
egészségügye. 

Képviselvék a kongresszuson: a minisztériu
mok, a törvényhatóságok, az egyetemek, az or
szágos közegészségügyi tanács, az állami és ma
gán vasutak igazgatóságai. 

Nagybecsű anyag gyűl össze a kongresszus 
munkálataiból. Megadja az alapot az egészség
ügyi reformokhoz. Remélni lehet, hogy se pusz
tában elhangzó szó, se irott malaszt nem marad, 

mert most már az egészségügy térin is megkell 
indulni a nagy munkának, mely fajunk erősí
tésére szolgáljon. 

E hó 2-ikáu este a kongresszus tagjai ismerkedési 
estélyre gyűltek össze a redout termeiben. Tulaj-
donképeni ismerkedésről azonban alig lehet szó ott, 
a hol 7—800 ember van együtt, s eloszlik három 
teremben. Inkább azzal a nagy tömeggel ismerked
tek meg, mely az ország minden részéről egybegyűlt. 
Külön csoportok alakultak, i barátságos eszmecsere 
tette kellemessé az összejövetelt. 

A kongretsitu Métti o hó 3-ikán délelőtt kezdőd
tek az országos kiállítás nagy zene-csarnokában, 
mely igen élénk képet nyújtott. A tágas helyiség 
minden része megtelt. Megjelent dr. Duka Tivadar 
hazánkfia is, ki oly hosszú időt töltött Indiában or
vosi szolgálatban, s ki Londonból e napokban érke
zőit haza látogatóba. 

A közoktatái-ügvi minisztérium részéről jelen vol
tak : Markusovezky Lajos és Gönczy Pál miniszteri 
tauácsos-ok és Klamarik János osztálytanácsos, a 
honvédelmi minisztérium részéről dr. C-njághy Béla 
főtörzsorvos, Budapest főváros részéről Ráth Károly 
főpolgármester, Gerlóezy Károly alpolgármester, 
Patrubány Gergely főorvos, Körösi József stat. hiva
tali igazgató; továbbá ott voltuk Török János főkapi
tány, Lechner Ágost egyetemi rektor, dr. Korányi 
Frigyes és a tanárok hosszú som; a közegészségügyi, 
közoktatásügyi és közmunka-tanácsok tagjai, a mű
egyetem tanárai, a gyógyszerész egylet, mérnök-egy
let, természettudományi társulat képviselői, számos 
törvényhatóság küldöttei, fővárosi és vidéki orvosok 
és ügybarátok. 

Dr. Marhuovuky Lajos elnök reggel !• ómkor 
nyitotta meg az ülést. Megköszönte a bizalmat, mely 
őt az elnöki székbe ülteté. Aztán a kongresszus czél-
jairól és a teendőkről szólt, melyek végrehajtására 
sok idő, nagy anyagi áldozat szükséges. Nagy akadályt 
gördítenek az öröklött szokások s a tudatlanság, az, 
hogy még nem tudunk helyesen számítani; a kár. 
mely a betegségekből, halálozásokból, elsatnyulilsból 
ered, sokszorta fölülmúlja a százezreket, melyek 
egyik-másik közegészségügyi intézményre kellenének. 
Sokat tehet az állam a szükséges törvények alkotása, 
a tudomány színvonalán álló szakközegek alkalma
zása, ismeretek terjesztése stb. által; de sokat tehet 
az egyház is, főkép a magán- és családi élet körében, 
mert a lelkész folyvást érintkezik a néppel s tanítás
sal, példával, gyakorlati útmutatással üdvös befolyást 
gyakorolhat. Közre kell azonban működni a család
nak, a társadalomnak és az irodalomnak egyletek 
alakítása, árvák, kisdedek gondozása, hasznos olvas
mányok terjesztése, a rend, tisztaság, a lakások 
egészséges berendezésének terjesztése által. De az 
épület koronája, mint mindenütt, itt is az egyéni 
kötelességérzet és működés. Közhitté kell emelni 
azt, hogy mint a neveléshez és oktatáshoz, 
ugy joga van mindenkinek az egészséghez, tehát 
feltételeihez, városban és falun egyaránt és erre 
nézve mindenki, férfi és nő, teljesítse a maga köré
ben kötelességét. A mig e meggyőződésre nem jutot
tunk, kultúránk és állásunk ingatag. A most egybe
gyűlt kongresszus egyik feladata, hogy a közegészségi 
tudomány iránt megnyerje a lakosság, kormány és 
törvényhozás jóakaratát, népszerűsítse e tudomány 
feladatait, érdeklődést keltsen iránta a társadalom 
ban. Másik feladata a kongresszusnak, hogy rámu
tasson a közegészség legfontosabb tényezőire, neveze-
zetesen hogy a világosság, levegő, viz olyan közvagyon, 
melyet valakinek tetszés szerint birtokba venni nem 
szabad. A kongresszus nem hoz határozatokat, nem 
állit föl dogmákat, de hatása nyilvánulni fog. Az egy
begyűltek nagy száma s az, hogy oly sokféle élethi
vatást képviselő tagok vannak jelen, bizonyítja, hogy 
hazánkban az orvosi ügy iránti érdeklődés jóval 
nagyobb mértékben van meg, mint hittük. Népünk 
meg fogja tanulni becsülni az életet és a munkát s 
adja isten, hogy ama nemzedékről-nemzedékre gya
rapodó népek között foglaljon helyet, melyek az 
anyagi élet mindennemű, még kétségbeejtő körül
ményei közt is uj utakat tudnak törni s munkássá
guknak uj eszközöket teremteni. 

A megnyitó beszédet nagy tetszéssel fogad
ták. Utána Müller Kálmán titkár jelenté, hogy 
az értekezletre 773 tag jelentkezett, és indítvá
nyozta, hogy a tanácskozás alapjául a végre
hajtó bizottság programmját fogadják el. 

Dr. Fodor József tekintettel arra, hogy a 
kongresszuson oly számosan jelentek meg, kéri, 
hogy két társelnök is választassák meg. A fel
szólalás általánosan helyeseltetvén, társelnök
nek dr. Ráth Károly főpolgármester és Radó 
Kálmán vasmegyei főispán választattak meg 
egyhangúlag. 

Ráth Károly megköszönvén a választást, a főváros 
nevében üdvözölte a kongresszust, s kiemelte, hogy 
Budapest egészségügyi tekintetben is a világvárosok 
közt akar helyet foglalni. Radó Kálmán szintén kö
szönetet mondott. 

A kongresszus most az egyes osztályokba vá
lasztott másodelnököket és másodjegyzőket, 
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a mivel a megnyitó ülés befejeztetett s az egyes 
osztályok kezdték meg a tanácskozásokat. 

Az első szakosztály dr. Gebhardt Lajos elnöklete 
alatt tanácskozott. Láng Lajos képviselő és egyetemi 
tanár a gyermekhalandóság statisztikájából sorolt 
fól tanulságos és szomorú adatokat, összehasonlítva 
Magyarországot a külfölddel. Különös fontosságot 
nyer a gyermekhalálozás hazánkban még az által is, 
hogy annak nagysága főleg a magyar ajkú megyék
ben mutatkozik. Dr. Barts József a himlőoltás ügyé
ben tett indítványt, hogy a borjúba oltott gyermeki 
oltó nyirok használtassák. Dr. Ixl Samu a bölcsődék 
felállításának érdekében törvényjavaslat készítését 
óhajtja; dr. Ladányi gyermekkórházak felállítása 
mellett szólalt föl. Dr. Tauffer Vilmos egyetemi 
tanár a szülésznői ügy rendezéséről s ennek a 
gyermekhalandóságra való befolyásáról értekezett. 
Dr. Boskovitz Mór, dr. Wesselovszky Kázmér, 
dr. Konrád Mór, dr. Ambró János, stb. szóltak még 
a kérdéshez. Majd Bókai János tanár a csecsemők és 
kisdedek táplálásáról tartott közérdekű előadást. 
Utolsó előadó Koller Károly tanár volt, a ki a csecse
mők és kisdedek egészségének oltalmazását czélzó 
jótékony egyesületek és intézetek, mentőhelyek és 
bölcsődékről értekezett. 

A második szakosztály ülésén dr. Korányi Frigyes 
elnökölt. Dr. Rózsahegyi Aladár kolozsvári egyetemi 
tanár «Egészségügyi közigazgatásunk a központban" 
czim alatt értekezett. Sürgette külön állami egész
ségügyi hivatal szervezését. Utána Grünivald Béla 
országgyűlési képviselő tartott nagy figyelemmel 
hallgatott értekezést az egészségügyi közigazgatás 
szükségleteiről a törvényhatóságokban és községek
ben. Dr. Chyzer Kornél a községek orvosügyéről, 
valamint a körorvosi intézmény fejlesztéséről szólt. 
Dr. Boskovitz Mór a kör- és községi orvosok látoga
tási díjazását és a minimális fizetés szabályozását 
hozta szóba. Ezután még többen szóltak az előadók 
által fölvetett kérdésekhez. 

A kongresszus tagjai megtekintik a főváros 
különböző kórházait, fürdőit, a vízvezeték beren
dezését, a közvágóhidat, az egyetemi klinikát, stb. 

AZ ORSZÁGOS KIÁLLÍTÁSRÓL. 
A kiállítás látogatása most ugyan csak élénk. Egy

szerre sok felől érkeztek tömegesen. Az utczákon, a 
kiállítás területén egész néprajzi tarkaságok hullám-
zanak: alföldi magyarok, svábok, oláhok, hon-átok, 
bolgárok Vinga környékéről, szerbek, a keleti egyház 
szakálla? pópái; morvák, csehek idegen csapatjai. 
Vidékiek ily nagy számmal az egész kiállítás alatt 
nem fordultak még meg a fővárosban. Meglátszik, 
hogy olcsó vasutak közlekednek. Ujabban a közleke
dési minisztérium azt az intézkedést tette, hogy 
tömeges kirándulásoknál, föltéve hogy legalább 200 
résztvevő jelentkezik, a m. kir. államvasutak vona
lain külön vonattal leendő szállítás mellett a 3-ik 
kocsi-osztályban az eddigi fél áru mérséklés helyett 
60 százaléknyi mérsékelt áru menettérti jegyek adas
sanak ki. Az ezen külön vonatokkal utazók a kiállítási 
belépti- és sorsjegy váltásának kötelezettsége alól 
felmentetnek. Ez intézkedések nagyon emelték a 
vidéken a látogatási kedvet, s utólagosan kiderül, 
hogy mily kár volt már előbb is meg nem tenni. 
A kiállítást augusztus végéig — bele nem számítva az 
állandó jegyek tulajdonosait, összesen 1.131,012 
személy látogatta. Magában augusztus havában a 
látogatók száma 297,753-ra rúgott. E hónapban leg
látogatottabb nap volt 16-ika 23,734 egyénnel, 
majdnem ugyanennyi volt Szt. István napján, 20-án, 
23,610. Augusztus 4-én volt a látogatás leggyengébb, 
u. m. 3589 egyén. 

A lengyel látogatók Krakóból és Lembergből e 
hó 6-án, vasárnap érkeznek. Körülbelől 250 lesz 
számuk, köztük a két város községtanácsának tagjai. 
Eleinte sokkal többen akartak jönni, de az utóbbi 
napokban oly hírek terjedtek el, melyek a lengyelek 
egy részének kedvét vették, nevezetesen, hogy a 
kormány nem jó szemmel nézi e látogatást, mert 
politikai tüntetésektől tart, sőt egy vakhir azt is hir
dette, hogy a budapesti rendőrfőkapitány a magyar 
belügyminisztertől egyenes utasítást kapott minden 
intézkedésre, melylyel a politikai tüntetéseknek ele
jét lehet venni. Mind e hirek alaptalanok voltak, a 
látogatási kedvet azonban lohasztották. A lengyeleket 
ünnepélyesen készülnek fogadni s az egyetemi ifjú
ság is az üdvözlők közt lesz. A lengyelek, kik 
dr. Szlaschtovszky krakói polgármester vezetése alatt 
érkeznek, a kerepesi-uti temetőben Woronieczky 
herczeg sírját is fölkeresik s megkoszorúzzák, vala
mint Petőfi szobrát. 

A társaság kiememelkedőbb nevezeteségei közül 

lapunk egy barátjának közleménye folytán már most 
fölemlíthetünk egy-kettőt. 

IgyMochnadski lembergi polgármester s reichsráthi 
képviselő, ki nejével s leányával érkezik, a társa
ságnak kétségkívül egyik legtekintélyesebb és tevé
kenyebb tagja. Szintúgy Szlaschtovsky, krakkói pol
gármester és a kirándulók krakkói csoportjának el
nöke. Tiszteletreméltó magas szürkülő alak még 
Dr. Zoli is, a krakkói egyetem rektora s az 
ifjúság által bálványozott jogtanára, míg a 61 
éves kora daczára csaknem fiatalos fürgeségü 
Gaydzicz Tivadar már napok óta körünkben 
időzik. Ő tüzkárbiztositó-intézeti igazgató Krak
kóban s egyszersmind már 40 év óta tűzoltó-ka
pitány, előbb Varsóban, 1868 óta pedig Krakkóban. 
Mint nagy iparos is tekintélyes nevű, s 13 éven át a 
dúsgazdag Baruch krakkói czég gőzmalmát igazgatta, 
11 évig pedig a Potocky Ádám gróf reichsráthi kép
viselő, a jelenleg élő Potocky ^Arthur gróf atyjá
nak Krakkó mellett levő gőzmalmát, sör- és szesz
főződéjét vezette. Ott van a kirándulók közt még 
Bielanszky László, a krakkói biztositó-intézet lem
bergi igazgatója, továbbá a Magyarországból kisza
kadt dr. Szalay nyugalmazott törzsorvos Przsemysl-
ből. Ezeken kivül számos földbirtokos, jogász, tör
vényszéki elnök, iró és nő vesz részt a kirándulásban. 
A nagyobb rész elhozta ősi kardját is s tetejébe a kó-
csagos kucsmát és ezüstgombos bekecset is az ünne
pélyek fényének nagyobb emelésére. 

Cseh vendégek ismét tömegesen érkeztek e hó 
1-én. A csaszlaui gazdasági egylet rendezte a kirán
dulást, melyben háromszázan vettek részt, több
nyire gazdák, de vannak köztük tanárok, földbirto
kosok és iparosok is. Fogadtatásukra a «Cseszka 
beszeda> egylet készült, de se érkezésük nem volt 
jelentve pontosan, se pedig az, hogy melyik indó
házba érkeznek. Az osztrák-magyar állami vasúttár
saság indóházában várták, ők pedig a magyar állami 
vasutak központi indóházába érkeztek. így tehát a 
a fogadás elmaradt. Kisebb nagyobb csoportok
ban jöttek be a városba, s rövid pihenő után 
azonnal megkezdték a szemlét a városban és a ki
állításon. 

A kiállítás kivilágítása. Jövő hétfőn, e hó 7-én 
esti 6 órakor, az akkor fővárosunkban időző tömeges 
látogatók, u. m. a brünni és bécs-sechshausi ipar
egyletek, a nyomdászok, az iparos-ifjúsági egyletek 
küldötteinek, az egészségügyi kongresszus, a lengyel 
látogatók stb. tiszteletére, a kiállítási igazgatóság a 
kiállítás területén ünnepélyt rendez. Az ünnepélyt 
két egyesitett katonai zenekar hangversenye nyitja 
meg, az iparcsarnok előtt. A sötétség beálltával a 
kiállítási korzót kivilágítják, az iparcsarnok kupo
láján villamos csillagokat gyújtanak és különféle 
színű görögtüzet. Ez alkalommal világítják ki először 
az iparcsarnok mellékfülkéit. 

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
V e r n e G y u l a r e g é n y é b ő l , melynek 

közlését (iSándor Mátyás* czim alatt ezelőtt 
három héttel kezdettük meg a «Vasárnapi Új
ság »-ban, most jelent meg az első kötet franczia 
eredetiben ; a franczia képes kiadás ugyanazon 
képekkel, melyeket a «Vasárnapi Ujság» most 
közöl, csak később fog megjelenni. A franczia 
kiadáshoz a szerző ajánlata van csatolva, me
lyet Dumas Sándorhoz irt. Érdekesnek tartot
tuk e néhány sort, a nagyhirü franczia regény
es drámaíró válaszával együtt, szó szerint 
közölni : 

Dumas Sándornak. 
Önnek ajánlom e könyvet s egyszersmind azon 

lángeszű elbeszélő emlékének, a ki Dumas Sándor 
volt, az ön atyja. E művemben megkisérlettem 
Sándor Mátyást a tRendkivüli utazások'* Monté 
Christojává tenni. Kérem fogadja ele felajánlást, mint 
igaz barátságom tanújelét! 

VERNE GYULA. 

Dumas Sándor válasza : 
Június 23. 1885. 

Kedves barátom! 
Nagyon meghatott az a jó gondolata, hogy nekem 

ajánlotta Sándor Mátyást, melynek olvasásához 
visszaérkezésem után, pénteken vagy szombaton 
azonnal hozzá fogok látni. Helyesen tette, hogy 
ajánló soraiban összekötötte az atya emlékét a fiu 
barátságával. A Monté Christo szerzőjénél senki se 
lett volna jobban elragadtatva az ön fényes, eredeti, 
megkapó elbeszélései által. Ön közt és közte oly 
nyilvánvaló irodalmi rokonság létezik, hogy irodal
milag beszélve, ön inkább a fia, mint én. Oly régóta 
szeretem öet, hogy valóban a testvére lehetek. 

* *Voyages extarordinairest, e gyüjtményes czime 
alatt jelennek meg Verne Gyula művei. 

Köszönöm kitartó vonzalmát és ismételten és me
legen biztosítom önt az enyimről. 

DUMAS S. ' 

Egy uj és hozzá magyar Monté Christo, még 
pedig Verne Gyula ragyogó fantáziájával, fé
nyes tollával í rva! Az olvasó, a ki az öreg Du
mas e legnépszerűbb regényhősét ismeri, sőt az 
is, a ki csak hirét hallotta, könnyen képzelheti, 
hogy a drámai jelenetek, meglepő kalandok és 
váratlan fordulatok mily bő sorozatát tar tal
mazza e regény, melynek megszerzése és köz
lése kétségkívül találkozni fog a ((Vasárnapi 
Ujság» olvasóinak elismerésével. 

A természettudományi társula t kiadásában 
ismét nagy becsű munka hagyta el a sajtót: «A mág
nesség és elektromosság*, irta Amédée Guillemin, 
fordították Bartoniek Géza és Czógler Alajos, az ere
detivel összehasonlította Szily Kálmán. Az 1872-ben 
megindult könyvkiadó vállalatnak huszonötödik kö
tete már ez. Nagy kötet, 875 oldalon, díszesen ki
állítva és közel hatszáz rajzzal, nagy számú táblával 
és színes mtílapokkal ellátva. Csak nagy párto
lásban részesülő társulat adhat ki ily nagy művet, 
oly fényes és gazdag kiállításban, mely a tudományos 
érték mellé a közönségre ható és tájékoztató gazdag 
illustráczióknak is egész tára, s a tárgyalt kérdést 
ugy szólván minden izében szemléltető módon is 
föltáija. Hires franczia tudós műve s egyszersmind 
alkalomszerű is, mert alig fordulunk meg valahol, 
hogy a villamosság jelenségeivel ne találkoznánk, s 
alig múlik el nap, hogy a villamosságnak folyton ter
jedő ujabb és ujabb alkalmazásáról ne hallanánk. 
Guillemin műve nem nehézkes tudományos munka, 
sőt lehet mondani, hogy azok számára is teljesen él
vezhető, kik az alapismereteket csak nagyjából bír
ják, mert annyira átöleli tárgyát, hogy az elemibb 
ismereteket is megtanulhatni, s aztán végig vezet a 
delej esség és villamosság kifejlődésének, alkalmazá
sának egész történetén, mindenütt közölve a műsze
reket is, készülékeket, gépeket. Első része az elméle
tet adja elő, a második az alkalmazást, külön 
tárgyalva a mágnességét és a villamosságot, s ezek 
összes törvényeit. A villámhárítókról, távírókról, te
lefonról, az éjszaki fényről, a villamos világításról, a 
galvanoplasztikáról szóló részek mindenki előtt ér
dekesek lehetnek, a ki komolysággal tud gondolni a 
mindennapi életben látottakra. A könyvet Szily 
Kálmán rövid előszóval látta el, melyben a fizika 
múltjáról és jelenéről szól. A fordítók alaposan telje
sítették feladatukat, világosan és magyarosan fordí
tották le a munkát: Bartoniek Géza egyetemi tanár
segéd az első részt (a 455-ik lapig), Czógler Alajos 
szegedi főreáliskolai tanár a második részt. Jegyze
teket is tettek, utalva azokban hazai tudósok műkö
désére. A név és tárgyjegyzéket is Bartoniek állította 
össze, könnyű eligazodást nyújtván azzal a nagy kö
tet tartalmára nézve. Hazai tudományos irodalmunk 
becses gyarapodása Guillemin e müvének átültetése 
s a természettudományi társulatnak pedig ujabb ki
váló érdeme. 

A «Budapesti Szemle» szeptemberi kötetének 
gazdag tartalmát Salamon Ferencznek «Mátyás király 
egyeteme» czimü dolgozata nyitja meg, melyben a 
Heltai által Brodarics elbeszélése után följegyzett 
azon állítást veszi bírálat alá, hogy Mátyás király 
Budán oly egyetem felállítását tervezte, sőt építését 
meg is kezdette, melyben 40,000 tanuló fért volna 
el. Egész Európa főiskoláiban nem volt akkor annyi 
tanuló, hogyan lehetett volna ennyire számítani 
Magyarországon, s mit csinált volna annyi tudós 
Magyarországon, mennyi ily egyetemből kikerül. 
Salamon a Heltai leírásából azt bizonyítja, hogy az 
nem egyetemre, hanem egy római castrumra illik, 
(különben is emliti Heltai, hogy annak rendeltetése 
nem volt ismeretes) s hogy a nagy király voltaképen 
erődített tábor építését kezdte meg. Hunfalvy Pál 
befejezi a rumun történetírásról irt tanulságos polé
miáját, mely oly bő adatot nyújt arra nézve, hogy a 
románok nem ősi lakói Erdélynek. A jelenlegi köz
lemény főkép a helynevekkel foglalkozik, melyek 
szintén nem őrzik a románok régi voltát, pedig hihe
tetlen, hogy ha románok lakják Erdélyt, nem román 
nevet kapnak a folyók és helységek. Heinrich Gusztáv 
a középkori franczia, német és angol lovagregények 
egyik fő alakját, Artus királyt nyomozza a történeti 
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kútfőkben, és árira a következtetésre jut, hogy Artus-
ról magáról nem tud sem a mondai hagyomány, sem 
a lovagi költészet; annál többet mesélnek franczia, 
német és angol költők a nagy királynak egyes lovag
jairól, kiknek összes kalandjai teszik voltaképen az 
Artus-monda teljes körét. Havass Rezső a kelet egyik 
legtöbbször emlegetett, s a politikában sokat szereplő 
városáról Szalonikiról közöl érdekes ethnographiai 
képet. Pasteiner Gyula «A magyar képírás az országos 
tárlaton» czim alatt nagyobb czikket kezd meg. Első 
részében átalában az eddigi képtárlatokról szól, me
lyekben a magyar festők csak külföldiek mellett jelen
tek meg, aztán pedig az arczképfestészetet veszi bírá
lat alá. Heltai Ferencz pedig «Az országos tárlat és 
tanulságai* kritikai szemléjét folytatja. Pálffy Albert 
«Ne hallja hirét az anyjának" regénye még tovább 
foly. A költészetet Gyulai Pál «Margit emléke» köl
temény-sorozata képviseli, a mély fájdalom e bús 
akkordjai, a szerető atya megható elégiái korán elköl
tözött leányáról. Könyvismertetések fejezik be a 
kötetet. A «Budapesti Szemle» előfizetési ára egész 
évre 12 frt, félévre 6 frt. 

Az operaszínháznak kitűnő vendége volt az 
utolsó időkben: Bianchi kisasszony, a legjelesebb 
énekesnők egyike. Nála a hang szépségében a kifeje
zés telje és a játék ereje egyesül. Enekbeli könnyüd-
eége, koloraturája mintaszerű. Utolsó föllépte a 
«Sevillai borbély» Bozinája volt, e vidám, pajzán 
szerep. A művésznő ebben sokoldalúságát mutatta 
be, mert a szentimentális alakok közül valók leg
kitűnőbb szerepei. Szerepei nagyobb részét magyarul 
énekelte. A jeles művésznő ősztől kezdve hoszszabb 
szereplésre van szerződtetve. 

A nemzetközi műkiállitás az országos képzőmű
vészeti társulat műcsarnokában oly kitűnő franczia 
mestereket képvisel, kiket külföldön ily nagy szám
ban és jeles müvekkel csak ritkán lehet együtt 
látni. Bécsben, Münchenben sem volt a franczia fes
tészet még igy képviselve. A bécsi Kunstverein meg 
is tette a lépéseket, hogy a budapesti kiállítás bere
kesztése után Benjámin Constant, Lefebvre, Bobért 
Fleury, Chaplin, Luminais stb. művei Bécsben is ki
állíttassanak. 

EGYHÁZ ÉS ISKOLA. 
Az iskolai év kezdete nagyon meglátszik a fő

városon mindig. Az ezrekre menő tanuló ifjúság egy 
része ilyenkor szülői kíséretében jön fel. Találkozni 
lehet velők mindenütt. A könyvkereskedésekben is 
szokatlan élénkség uralkodik. Az utczák falragaszai 
csupa iskola-könyveket hirdetnek; a kapuk alatt 
pedig a kiadó hónapos szobák czédulái fehérlenek. 
A beiratkozások szeptember első napjain indultak 
meg, ugy szólva minden iskolánál tömegesen. 

A tudomány-egyetem iskolai éve e hó 1-én ünne
pélyesen nyilt meg. Az isteni tisztelet után a köz
ponti egyetemi épület nagy termében gyűlt össze az 
ifjúság, a tanári kar, a tanügy számos jelese. Dr. Bita 
Dezső, a múlt iskolai év rektora tartott szemlét a 
lefolyt év fölött, érdekes adatokat sorolván föl. Elő
adással 221 tanár foglalkozott; a második félévben 
3247 hallgató volt; 1562 jogász, 1069 orvosnöven
dék, 250 bölcsész, stb. Az összes kiadás 575,186 frt, 
s ebből az egyetem bevételei 190,469 frtot fedeztek, 
a többi kiadást az állam teljesité. Utána az uj rektor 
dr. Lechner Ágost foglalta el székét, átvévén á rek
tori lánczot. Eszmékben gazdag beszédet mondott az 
önálló magyar nemzeti miveltségről és az egyetem 
hivatásáról. 

Beszéde kezdetén kijelenté, hogy a régi helyben
hagyott szokásnak hódolva, egy a tudomány egye
temet is érdeklő kérdéssel akar foglalkozni. E kérdés 
tárgya: az önálló magyar műveltség, s az egyetem 
feladata e műveltség létrehozásában. A műveltség a 
népélet minden irányában szükséges, nemcsak az 
erkölcsök csínjára, hanem az anyagi haladás minden 
ágára is. De különféle szakképzettségek mellett azok 
alapját és koronáját az átalános műveltség képezi. 
Ezen átalános műveltség az, mely a nép minden 
rétegét többé-kevésbbé áthatván, gondolkodásmódját, 
érzelemvilágát meghatározza s befolyást gyakorol 
lelkületére, jellemére, annak méltóságot és nemes
séget kölcsönöz. A czivilizáczió közös jellege mellett 
ott tündökölnek a müveit népek saját nemzeti mű
veltségei. Olyanok azok, mint a prizmán átvezetett 
napsugár színképének különböző szinei, melyek együtt 
teszik ki a fehér világosságot, az emberiség összmü-
veltaégét. Az egyetemek hivatásáról a tudomány 
körül szólva, azon nézetét fejezi ki s indokolja, hogy 
a tudományt az összes emberiség állítja elő ugyan, 
de e munkának igazi intézményei, székhelyei mégis 
az egyetemek. 

VASÁRNAPI UJSAG. 

De lehet-e a tudomány nemzeti s kell-e annak 
többé-kevésbé olyannak lenni ? Szónok szerint igenis, 
mit következőkép indokol. Az igazság egy és ugyanaz 
ugyan, de az arra vezető utak különfélék s magának 
a tudománynak, mely nem más, mint az igazság 
kifejezése, tételei számosak. A természet, az ember, 
a társadalom törvényeinek felismerése töredékesen 
történik. Az egyes nemzetek már most saját viszo
nyaikhoz képest, saját nemzeti geniusok szerint, 
más-más oldalát tekintik, ragadják meg a közös fel
adatnak, azt törekszenek megvilágítani, megoldani, 
a maguk módján, saját felfogással és irányzattal, — 
különös tehetséggel és hajlammal annak eme vagy 
ama részére. Szólunk ily értelemben franczia, német, 
angol tudományról, — mialatt nem ama népek isme
retének összegét értjük, mint inkább a franczia, 
német, angol nemzet saját felfogását, e nemzetek 
géniuszának szellemi munkáját, e munka gyümölcsét, 
eredményét. 

Egy önálló nemzet mindig fog különbözni mások
tól gondolkodásmódja s érzelemvilágára nézve, 
ha tudománya nem nemzeti, az e szellem életével 
nem I omogén, nem illik össze. Szónok ily értelem-

i ben kívánja a magyar nemzeti tudomány előállítását 
is, és pedig ugy, hogy a felkutatandó igazságokat a 
mi viszonyaink, a mi állapotainkból, a mi felfogá
sainkból és közvetlen szükségleteinkből kiindulva, a 
mi hajlamaink, a mi különös tehetségeink, a mi szel
lemi irányzatunknak megfelelő módon, a mi nemzeti 
életünkkel mintegy összeköttetésben keressük, a nél
kül, hogy az összemberiség munkájától elszakad
nánk vagy magunkat elszigetelnék. — Elismeri, 
hogy a természettudományokban ezt tenni és meg
magyarázni nehezebb, mig könnyebb a társadalmi 
tudományokban, melyek elméletei inkább viselik 
magukon eredeti hazájuk jellegét. De az önálló ma- I 
gyár nemzet műveltségre törekvése által nem sértjük-e 
meg a többi nemzetiségeket ? Szónok szerint nem, 
mert nem beolvasztásról, hanem legfeljebb összeolva
dásról van szó. A magyar nemzet ezredéves történe
teiben kifejlett institucziók alapján, nyelvével és 
géniuszával létezik, de több, nem teljesen, de mégis 
némileg asszimilált alkatrészt magában foglalva, 
társadalmilag s szellemileg még nem kész ; a fejlő
dés és képződés stádiumában van. Valamennyi törzs, 
valamennyinek szellemi munkája járuljon e nemzeti 
műveltség létrehozatalához. Nem be-, hanem össze
olvadást óhajt, olyat, hogy az egység tágabb kereté-

j ben mindenik törzs megőrizhesse sajátságait s nyel
vét. Nem akarja, hogy a nemzetiségek vessék le jeles 
tulajdonaikat, hanem hogy azokkal ékesítsék, neme
sítsék az össznemzetet, a nemzeti géniuszt; már 
megszerzett műveltségüket ne dobják el, hanem 
hozzák be azt a közösbe. — Végül lelkesítő szavak
kal felhív e nagy nemzeti czél felé való törekvésre és 

I Isten'áldását kéri e munkához. 
Az unitáriusok főtanácsa aug. 30-ikán tartotta 

Kolozsvártt évi közgyűlését. Ferencz József püspök 
megnyitó beszédével kezdődött a gyűlés. 

Kovács Antal közigazgatási jegyző olvasott föl 
ezután részletes jelentést. A vallás-erkölcsi élet átalá
ban kielégítő volt. Az eklézsiák vagyona jó rendben 
van. Segesvárit, Baffay Domokos lelkész buzgósága 
következtében fiók-eklézsia alakult, ugy szintén Bras
sóban. A budapesti uj anya eklézsia hívei gyarapod
nak ; jelenleg 370 hive van; a hódmező-vásárhelyi 
fiók-eklézsia is növekszik. Az összes eklézsiák vagyona 
azonkívül a mi a közpénztárban kezeltetik: 178,540 
frt 79 kr pénz s 21,802 véka gabona. A püspöki vizs
gálat alatt álló eklézsiák kivételével a többiek évi | 
bevétele 74,483 frt, kiadása 67,928 frt, maradék 
6665 frt, a mi igen szép gyarapodás. Incze Mihály 
nyűg. miniszteri titkár ez évben 3600 frtot tett le 
alapítványul. Néhai Szalacsi Farkas nem unitárius 
vallású az unitárius vallás iránt érzatt rokonszenve 
jeléül hagyatékából egyrészt a vallásközönségnek ren
delt, de a mi még eddig nem volt különválasztható. 
Az iskolák állapota is általában jó volt. 

MI UJSÁG? 
Báró Podmaniczky intendánsi jubileuma. Tiz 

éve, hogy b. Podmaniczky Frigyes mint intendáns 
| átvette a nemzeti színház ügyeinek vezetését. Azóta 
I a szinügyi viszonyok nagyot fejlődtek, a nemzeti 
! színház előadásainak színvonala emelkedett, bekö

vetkezett a dráma és dalmű külön választása is. Az 
operaszínház szintén b. Podmaniczky vezetése alá 
helyeztetett, ki művészileg, anyagilag oly biztos 

I kézzel intézkedett, és a mi színházaknál oly nagy 
dolog, a személyes kérdésekben is oly tapintatosan 
tudott eljárni. Az előtt az intendáns folytonosan a 

I hírlapok vádlottja volt. B. Podmaniczkyval a sajtó 
is megelégedett, mert folyvást javított. Tiz évi in-

I tendánsságára az operaszínház személyzete augusz-
i tus 31 -ikén ünnepet rendezett. 

Emléket készítettek az intendáns számára, egy 
' művészi ezüst csoportozatot, a táncz, zene jel

vényeivel. Átadására délelőtt összegyűlt a szinpa-
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don az operaház egész személyzete; meghívták 
Ybl Miklóst, a színház építőjét is. Az ünnepélyt 
csöndben készítették elő, s b. Podmaniczkyt kül
döttséggel hivták meg rá. Mikor megjelent, lelkes 
éljenzéssel fogadták, aztán Káldy Gyula főrendező 
intézett hozzá üdvözlő beszédet, különösen kiemelve 
érdemeit az operaszínház építése körül, s átadta a 
díszes emléket. B. Podmaniczky mélyen meg volt 
hatva, melegen köszönte a meglepetést, s kiemelte, 
hogy az eredményekben mennyire támogatta a sze
mélyzet. Majd Jósika János titkár az opera tisztikara 
nevében üdvözölte. Podmaniczky válaszában emlé
keztetett a királyra, kinek az operaszínház létrejöttét 
köszönheti. Végül Ybl építészt éltette. Ezután Gassi 
Ferencz, az opera művésze, saját szerzeményű üd
vözlő hexametereit szavalta el. Délután lakoma volt 
a Margitszigeten. A nemzeti színház szintén rendez 
hasonló ünnepet. 

Tisza Kálmán miniszterelnök e hó 2-ikán haza 
érkezett Ostendeből. Másnap gr. Széchenyi Pál mi
niszter kíséretében meglátogatta a kiállítást. 

Dr. Duka Tivadar hazánkfia, a londoni magyar 
egylet nagyérdemű elnöke, nejével együtt Budapestre 
érkezett, s hosszabb időt tölt hazájában. Duka jelen
leg Körösi Csorna Sándor életrajzán dolgozik, mely 
a tud. akadémia kiadásában fog megjelenni. Ada
tai kiegészítése végett Duka Erdélybe is leutazik. 

Kétszáz éves huszárezred. A régi magyar had
seregben a huszárság már a mohácsi vész előtt jelenté
keny szerepet vitt. A Habsburg-ház uralma alatt sza
bályszerűen szervezett huszárezred 1688-ban alakult, 
s tulajdonosa gr. Czobor tábornok volt. Ez az ezred 
most is fenáU mint 8-ik huszárezred s a herczeg 
Lichtenstein nevét viseli. Győr és Komárom ifjai 
szolgálnak benne. Most kétszázéves fennállása meg-
ülésére készülnek. 

A drégeli hős emlékére állított Szondy-kápolnát 
szeptember közepén szentelik föl. A kápolna a her-
czegprimás költségén épült, s ő fogja végezni a fel
szentelést is. 

A magyar jog tanszékét a bécsi egyetemen meg
szüntetik, állítólag azért, mert hallgatók nincsenek. 

Ányos Pál hamvai. A régi jó költő Ányos Pál 
hamvait a ferenczrendiek veszprémi sírboltjából 
átszállítják a köztemetőbe, a hol díszes emlékkövet 
állítanak majd sirja fölé. Veszprémmegye törvény
hatósága bizottságot küldött ki a hamvak átszállí
tása s az ezzel járó tinnepiességek programmjának 
megállapítása végett. 

Az uj országház építési munkálataira négy aján
lat érkezett. Legolcsóbb a Holzspach A. és Haus-
mann Sándor ajánlata, mely 2.487,300 frt 45 krt 
kíván ; legdrágább az osztrák építő társaságé, mely 
3.094,208 írtért kész az építésre. A két összeg közt 
mozog a többi ajánlat: Pucher József és Kéler Napó
leon építőmestereké. Az építő bizottság az ajánlatokat 
fölülvizsgálja s jelentést fog tenni gróf Tisza Lajos 
elnöknek. 

A kholera Spanyolországban végre enyhülni kezd. 
E hó első napjáról már csak ezer halálesetet jelente
nek. Marseillében, Toulonban a járvány nem öltött 
nagyobb mérveket; naponkint 20—25 a halálozás. 
Olaszországban is fordultak elő az utolsó napokban 
szórványosan kholera-esetek, igy Trivioban, a caser-
tai kerületben. Állítólag Marseüleből hurczolták oda 
a járványt. 

A (Jogtudományi Közlöny* szept. 4-ki száma 
(36-ik) a következő tartalommal jelent meg: 

Az országos ügyvédi értekezlet. Günther Antal 
budapesti ügyvédtől. — Törvényszékeink. Bolgár 
Emil-töl. — Jogirodalom: (Eévai-féle törvénytár. 
I. Kereskedelmi törvény. Feldolgozta. Dr. Barna Ig
nácé.) W. M. budapesti ügyvédtől. — Törvénykezési 
Szemle: A telekkönyv kiigazítása iránti per illetékes 
bírósága. Dr. Itnling Konrád kir. táblai bírótól. — 
Egy bűnügyi semmiségi ok. Dr. Búth Ferencz n.-ká
rolyi járásbirósági aljegyzőtől. — Különfélék. 

MELLÉKLET: Curiai Határozatok. — A magyar 
királyi pénzügyi közigazgatási bíróság határozatai. — 
Országos ügyvédi értekezlet. — Kivonat a (Budapesti 
Közlöny »-bői. 

A magyar-franczia biztosító részvény-társa-
| ság (Franco-Hongroise) Budapesten A magyar-
i fiujiczia biztosító részvénytársaság (Franco Hon-
! groise) életbiztosítási osztályához 1885. augusztus 

hóban benyujtatott 353 ajánlat 600,600 frt összegről 
I és kiállíttatott 324 kötvény 552,020 frt biztosított 
; összegről. 

Folyó év január 1-től augusztus hó végéig 3042 
j ajánlat 5.669,715 frt összegről nyújtatott be ós 2684 

kötvény 5.002,510 frt biztosított összegről állítta
tott ki." 
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H A L Á L O Z Á S O K 
OBDÓDY P A L temetése aug. 30-ikán ment végbe a 

komárommegyei Bagotán. A temetésen a nagyszámú 
rokonságon kivül több ezerre menő közönség jelent 
meg. A beszentelés a családi kastély udvarán tör tént . 
A közmunka és közlekedési minisztériumot Gervay és 
Nagy miniszteri tanácsosok, továbbá Dekány t i tkár 
képviselte. Jelen volt Hieronimy Károly az osztrák
magyar vasút igazgatója, Tolnay Lajos a magyar 
államvasutak főigazgatója s több notabili tás. A me
gyei és városi tisztikar és bizottsági tagok a főispán 
vezetése alatt jelentek meg. 

SMOCZER IGNÁCZ, bácsi választott püspök, a szat
mári székes káptalan nagyprépostja, aranymisés pap, 
meghalt Szatmárit , 74 éves korában. Kiváló művelt
ségű és hazafias szellemű főpap volt, ki a szabadság-
harczban is jelentékeny szerepet vitt, lelkesítve és 
buzdítva, később pedig sok menekülőt segített és 
rejtegetett. 1841-ben az ungvári főgymnásiumhoz 
exhortatorrá és a szónoklattan tanárává nevezték ki, 
és a közügyek i r án t viselt élénk érdeklődésénél fogva 
csakhamar megyei táblabírónak választották, és 
1848-ban nagybányai plébánossá lett . Mint ilyen 
20 esztendeig működött , s ez idő alatt , ugy egy
háza érdekében, min t társadalmi téren nagy tevé
kenységet fejtett ki. A Nádasdi Ferencz gróf kalocsai 
érsek által hirdetet t magyar egyházi nemzeti zsinatra 
a szatmáv-egyházmegyei tauácskozmányban 1848. 
szept. 9—11-én képviselőül ő választatott meg. 
1867-ben Szt. Péter és Pál apostolok tizennyolcz-
százados ünnepélyénél Rómában a szt. atyánál tör
tént fogadtatásnál ő adta á t a magyarok albumát, a 
melyben majd egy millió kath. magyar neve volt 
beirva. 1857-ben a nagybányai kerület esperesévé 
nevezték k i . 1859-ben kapta a koppani préposti czi-
met . 1867. szeptember 21-én Biró László püspök, 
érdemei elismeréséül a szathmári székesegyházi káp
talanhoz kanonokká nevezte ki. N.-Bánya közönsége 
ekkor díszpolgárrá választotta. Azóta Szatmáron la
kott, B m i n t a papnövelde igazgatója, tanára, min t 
püspöki helyettes és nagyprépost működött . Arany
miséjét ez év május 15-ikén tartotta. 

LUDASSY GANS MÓR meghalt aug. 31-én Reichenau-
ban 56 éves korában. A magyar és bécsi hírlapiroda
lomban jelentékeny szerepet vitt, s gr. Andrássy 
miniszterelnöksége alat t a magyar sajtóirodát is ve
zette. Eleven és éles tolla volt, s mérkőzni is tudott 
vele a polit ikában. Már 1848-ban szerkesztette az 
•Esti Lapokat», azután bécsi lapokba dolgozott, me
lyeknek több regényt irt. Majd a «Debatte» czimü 
lapot indí tot ta meg, mely hévvel küzdött a kiegye
zés mellett . Ludassy Gans a konzervatív tábor
hoz tartozott , s ily szellemben szerkesztette Budapes
ten a «Magyar Világi czimü napi lapot. A kiegyezés 
u tán min t a magyar sajtóiroda főnöke működött , de 
nemsokára ismét Bécsbe ment, szerkesztvén a «Ta-
gespres»e» lapot, mely a franczia-német háború alatt 
a francziabarát pár tnak volt közlönye. Ennek 
megszűnése után Ludassy a berlini iNordd. Z*;g.» 
levelezője lett . Élete utolsó éveiben több fordított 
müvet adot t ki s Petőfi, Vörösmarty költeményeiből 
is sokat közölt német lapokban. A sajtó terén tet t 
szolgálatáért magyar nemességet nvert. A magán 

életben megnyerő modora férfiú volt és széles körű 
ismeretségekkel birt. 

Elhunytak még a közelebbi napok alatt i LENKEI 
S Í M U E L , a pozsonyi liczeum köztiszteletü tanára, 60 
éves korában, tanári működése harminczharmadik 
évében. — MARTINI'FBIGYES, Sopron'város egyik leg
tekintélyesebb polgára, sok évig polgármestere, 
1848-ban országgyűlési képviselő, 84 éves korában. 
MERKACZ GYULA, Pozsony város volt tiszti ügyésze, 
a törvényhatósági és közigazgatási bizottság tagja, 
71 éves korában. — Vízi ENDRE, kolozsvári rn. k. 
mérnök, a város közügyeinek egyik buzgó előmoz
dítója. — JOKSMANN NÁNDOR, törvényszéki elnök, 
55 éves korában, Gyulafehérvártt. — Dr. H I D E G H 
BÉLA, Szabadka városának sok évig f ő o r v o s á u l éves 
korában. — Kenézi KONYÁRY MIHÁLY, ügyvéd, Zala
megye perlaki járásának szolgabirája, 58 éves korá
ban, Perlakon és Csáktornyán temették el. — MÜLLER 
JÓZSEF, Maros-Vásárhely egvik tisztelt polgára, 74 
éves korában. — SCHÖPFLIN KÁROLY, a verbói taka
rékpénztár igazgatója, 61 íves kotában. — MAYER 
ISTVÁN, a Frankl in társulat nyomdájának fiatal gép-
mestore, 19 éves korában, özvegy édes anyát hagyva 
maga után. — Alapi SALAMON BÉLA, pénzügyi titkár, 
Székesfeh rvártt . — PRIDAFKA ÁDÁM, urodalmi tiszt, 
50 éves korában, Kuvinban. —• KRAUS_E VALDEMAR. 
a fővárosi tűzoltóság volt tíúfelugyelóje, kit Lipcsé-
ből a hatvanas évek végén hívtak meg Budapestre a 
malom-tüzoltósághoz, majd a fővárosi tüzeltoság 
körében alkalmazták, hol a szervezésnél ós később i-t 
nagy tevékenységet fejtett ki, a budai felhőszakadás
nál, 187_l-ben a n e m z e t i színház égésénél, a szegedi, 
egri árvizeknél a legnagyobb erőfeszítéssel működöt t 
s ezért arany érdem-keresztet is nye r t ; harmadfélév 
előtt azonban tornázás közben egy vasdarab esett 
fejére, agybántalmat szenvedett, s a szerencsétlen 
férfiú az országos tébolydában végezte életét 41 éves 
korában. — DIÓSZEGHY LAJOS, Szilágymegyének több 
mint két évtizeden tiszti főügyésze, 70 éves korában, 
Zilahon. — KOSZTKA JÁNOS, könyvelő, 33 éves k rá-
ban Szentesen. — ZSARNAY LAJOS, 65 éves korában, 
Büttösön. — PÉCHY JÓZSEF, Péchy Tamásnak, a kép
viselőház elnökének fia, egyetemi joghallgató, 22 
éves korában, az abauji Kásmárkon. — LOVÁSZ Y IST
VÁN, plébános és alesperes, 55 éves korában, a tren-
csénmegyei Pruszkán. — HUSZÁG DÁNIEL, csanád-
egvházmegyei növendék pap, 22 éves korában, Adán. 

TÖRLEY BÁLINTNÉ, a fővárosi körökben ismert de
rék hölgy, 51 éves korában, s holt tetemét Szabad
kára szállították. — KELLER JÁNOSNÉ szül. Horn-
bostel Olga, a «Kochmeister utóda» czég főnökének 
24 éves neje, Bndapasten. — PERCZEL kisasszony, 
Perczel Béla volt igazságügvminiszternek és a kúria 
elnökének nővére, Bonyhádon — Ozv. BITTÉR Jó-
ZSEFNÉ szül. Geréb Mária, evang. lelkész özvegye, 
nagy család tisztelt matrónája, 77 éves korában, öz
vegysége harminczhetedik évében, Felső-Ujváron. — 
MÁDAY SAROLTA, néhai Máday Károly evang. püspök 
fiatal leánya, Miskolczon. — KÁLLAY VILMA, ÖZV. 
Kállay Ottóné leánya. Budapesten. — Özv. BUTYKAY 
JÁNOSNÉ szül. Nagy Katalin, 63 éves korában, Hód-
mező Vásárhelyen. — Ozv. PÁLFY SÁNDORNÉ szül. 
Bózsa Veronika, 85 éves korában, Szegeden. — VÁ-
RADY JÁNOSNÉ szül. Benkő Mária. 73 éves korában, 

Nagy-Váradon. — Özv. STOJKOVICS DÖMÉNÉ szül . 
Petrovics Krisztina, 49 éves korában, Szabadkán. 

SZEBKESZTÖI MONDANIVALÓ. 
Fe le ségemhez (Kinkéi). A költemény nagyon szép 

1 — méltó nemes szellemű Írójához; s egészben véve a 
fordítás is sikerült; de szeretnénk itt-ott még javítani 

' rajta. Az eredeti nem levén kezünkön, nem tudjuk, 
vájjon az, hogy némely sor két-három-négy szótaggal 
is hosszabb: abban is ugy van-e vagy csak a fordítás 

! hibája, mert ilyesmi nagyon zavarja az élvezetet. 
• A kifejezéseken ia van javítani való. Pl. az 1. strófa-
\ b:m a hát hadd erőltetett; ugyanazon strófa vég

sora nehézkes, rythmustalan. Az íme, im, az első s 
második versszak első sorában nincs helyén, csak pót
lék; a 4. strófa első sora kérdő alakban van, pedig 
nem az; az 5. strófa első sora rossz szórenddel áll — 
s több ily apró szeplő, a mi mind eltüntethető. Vár
juk kijavított alakban, s örülünk a viszonttalálko-
zásnak. 

HETI SSAPTAR. Szeptember no. 
Nap Kathollkus és protestáns GftrBg-Oros? Izraelita 

6|V D 15 Zakariás p. D 14 Magnus jáoF 15 Ber. ap. 
7[H:Regina szt. vt. Regina J26 Adrián és H. 
8jK Kisasszony n. Kisasszony ;27Poemen 
9,S Gorgon v. rtanu Görgőn j 28 Mózes rem. 

Tolent. Mik hv. Judok :29Iván lefejezt. 
Jáczint vt. Prótus [30Sándor pk 
Guidó hv. Szírns 31B Assz. öv. 

üjhold 8-án Ü óra 59 pk. esto 

io;c 
11 P 
líJS 
Uflldváltoúsai 

|26Szelich. 
27Snssm. 
:28Szemir 
|29Bö azév 
i I Ti. 5646 

--'llar.iiii. 
3 Sah.Te. 

T C u r t t i l o i i i . 
S z ö v e g : Lechner Ágoston, a budapesti m. kir. tud. 

egyetem uj rektora — Prolog az «Erdélyrészi Ma
gyar Közművelődési Egyesület* alakuló nagygyűlése 
alkalmára. Költemény. Szász Károly. — Homokból 
font kötelek. Eegény. — A lengyelek nálunk és ott
hon. — Sándor Mátyás. Verne Gyula regénye. — 
Egyveleg — Egy lengyel menekült. Dzvonkovsky Jó
zsef. — A lengyelek Mekkája. — Kremsierböl. — 
Margit emléke. Költemény. Gyulai Pál. — Az orszá
gos kiállításról. — Irodalom és művészet. — Köz
intézetek és egyletek. — Mi újság ? — Halálozások. — 
Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték. — Heti-naptár. 

K é p e k : Lechner Ágoston. — Képek Krakkóból. 
(15 képpel.) Szt. Flórián kapu. Domonkosok tomp-
ioma. Körbástya a Flórián kapu előtt. — Jagiello 
egyetemi könyvtár. Az egyetemi könyvtár folyosója. 
Mária templom. Uj egyetem. Wawel, királyi vár. Su-
kienniee áruc3arnok. — Kosciuskohalma. Műcsarnok. 
— Kremsier látképe. — Udvari díszelőadás az érseki 
nagyteremben Kremsierben. — Sándor Mátyás. (Két 
képpel.) — Dzvonkovszki József. — Krakkó látképe. 

HielOs szerkesztő; Nagy Mik lós . 
i L. Egyetem-tér 6. szám. 

K á r á n t a n u l az e m b e m ezt tartja egy régi köz
mondás, a ez intésül szolgálhatna mindazoknak, kik 
rá engedik magokat venni, hogy a valódi, a tudomány-
kitűnőségei által kipróbált, Brandt K. gyógyszerész
féle svájczi labdacsok helyett, melyek az alhasi szer
vek zavaraiban oly kedvező hatást gyakorolnak, mas 
szert alkalmazzanak. Minden valódi dobozon (a 
gyógyszertárakban 70 kron kapható) czégjegyül: egy 

I fehér kereszt vörös mezőben s Brandt B. névaláírása 
1 látható. 

Egy hatszor hasábzot t pe t i t sor, vagy annak helye 
egyszeri ig ta tásnál 15 kr . ; többszöri ig ta tásnál 
10 kr. Bélyegdíj külön minden ig ta tás után 30 kr. 

Kiadó-hivatalunk számára h i rdetményeket elfogad 
B É C S B E N : Dukes M. Riemergasse 12, Schalek 
Henrik Wollzeile 12, és Oppelik A. Stnbenbastei 2. 

Budapesti 
KIÁLLÍTÁSI SORSJEGYEK •lfrt 

4000 
nyeremény 

faitei, Andrássy-út 43. 
^ -c^£é£ to l^ 

Legjobb ajánlatra érdemes a híres 2000 

dr. Forti-f éle sebtapasz. 
Ezen, gyógyhatása folytán a legszélesebb kör

ben jelesen ismert ós sokszorosan kipróbált seb
tapasz oszlató, érlelő hatása következtében, egye
sülve fájdalomcsillapító tulajdonságával, megle
pően gyors és gyökeres gyógyítást eredményez 
minden nemű bármiként keletkezett s e b e k n e k , 
d a g a n a t o k , s é rü l é sek (zúzódásoknak), g y u l a -
dások és k e m é n y e d é s e k n e k . Nem kevésbbé 
gyógyulást szerez a legkülönnemű egyébb, a hasz
nálati utasításban kimerítően fölsorolt betegsé
gekben. Kiváltképen pedig nem eléggé ajánlható 

a nöi m e l l n e k a g y e r m e k - e l v á l a s z t á s a l k a l m á v a l e lő fo rdu ló g y u l a d á s á n á l 
vagy m e g k e m é n y e d é s é n é l . — Egy csomag ára használati u tas í tássa l : kisebb 
50 kr., nagyobb 1 frt, postán küldve szállítólevél- és csomagolásért 10 krral több. 

Csak 1 frtos csomagok szállíttatnak. 
V a l ó d i m i n ő s é g b e n kapható B u d a p e s t e n : Török József ur gyógyszertárá
ban, VI. ker., király-uteza 12. szám alatt , valamint a legtöbb más fővárosi gyógy
szertárban is : úgyszintén Magyarország valamennyi nagyobb gyógyszertárában; 
Béosben : bold. dr. Girtler József gyógyszertárában, Freiung 7; Scharrer Konrád 

f yogyszertárában «az arany kereszthez!, VII . , Mariahilferstrasse 72-, továbbá 
ri tz G. és R., BrSunerstrasse 5. P r á g á b a n : Fürst J . gyógyszertárában, Schil-

lingsgasse. Gr&czban: Nedwed A., gyógysz. Murplatz. T r i e s z t b e n : Prasemarer 
Antonio gyógyszert, ezelőtt Rocca P., <a két szerecsenheza, fő-tér. J á s z v á s á r o n : 
Engel J. gyógyszert. — Megrendelések az összeg beküldése vagy utánvét mellett 
pontosan teljesíttetnek. — A készítő czime: Budapest, I., vár, Nándor-utcza 1. s«. 
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r. !Feltűnést keltő találmány! 
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A legújabban föltalált V á s á r h e l y i Albert-féle 

édes tejből néhány perez 
alatt mindenki 

a legjobb vajat 
készítheti; és pedig 
tejszínből egy perez alatt; 
I. osztályú tejszínből két 

perez alatt; 
közönséges tejből három 
perez alatt, s a maradéktej 
kávéhoz, süteménybe és fő 
Zésre, ugysz. ha hosszasb 
állás következtében meg
savanyodott, túró - készí
tésre jól fölhasználható. ~ 

Á R A K : 
5 liter teriméjü, hévméiö-

vel, keresztvascsavarok
kal, frt 7.50, csomago
lásért 50 krajezár. 

10liter teriméjü, hévmérő
vel, keresztvascsavarok
kal, frt 12.50, csomago
lásért 60 krajezár. 

20 liter teriméjü, hévmérő
vel, keresztvascsavarok
kal, frt 19.—, csomago
lásért 1 forint. 

50 liter teriméjü, hévmérö-
vel, keresztvascsavarok
kal, frt 32.—, csomago 

• lásért 1 frt 50 krajezsr. 
B e - Kívánatra nagyobb 
gépek is készíttetnek. "5*3 

1 

E gépek tejföl- és juhtejhez is használhatók. Megrendelések közvetlenül hozzám 
intézendök, s az összeg fele bérmentve előre beküldendő, a maradék pedig a szálli'ás 
után. Minden gép mellé használati utasítás adatik. 2314 

FEHÉR MIKLÓS, Budapest, IX, üllői ut 25. sz, „Köztelek^ 
37=7/ 

I 

M a g y a r h o n e lső , l e g n a g y o b b ós l e g j o b b h í r n e v ű ó r a a z l e t e . 

BRAUSWETTER JÁNOS SZEGEOEN 

London 1871. 
Kecskemét 1872. 
Becs 1873. Újvidék 1875. 
Szeged 1876. Paris 1877. 
Székesfehérvár 1879. 

'Levélbeli megkeresésekre pontosan válaszoltatik. 
Képes ár jegyek bérmentve. Javítások pont. eszközöltetik. 

* 

M a g y a r h o n e l s ő , l e g n a g y o b b é s l e g j o b b h í r n e v ű ó r a u z l e t e . 

,00.000 
FŐNYEREMÉNYE 

a budapesti kiállítási sorsjegyeknek 
Egy eredeti sorsjegy csak 1 frt, 11 darab csak 10 frt. 

Kapható 

b a n k h á z á b a n B u d a p e s t , 
h a t v a n i u t c z a 1 7 . sz . a. 

9W I s m é t e l a d ö k felfoga.dta.tnak. ~&Q 
A fenti bankház eszközli egyszersmind mindennemű állampapírok, részvények 
és sorsjegyek véte lé t és e ladásá t napi árfolyam szerint. Előleget nyújt érték

papírokra igen mérsékelt kamat mellett . 

LÖRY J. 

Egy beteg- és gyermek-szobából 

BITTNEB-féle 

Conifera Sprit. 
Kapható a gyógyszertárakban, 

azonban világosan Bittner télé 
Conifera-Sprit és Bittner-féle 
szabadak, porlasztó kérendő 

Bittnei" 

BITTNEB-fé le 

feuyőtű-fürdőkivonat 
természetes, erösitö, fenyőtű-
fürdő rögtöni készítésére. Külö
nösen ajánlható mell- és tüdő
betegeknek, valamint köszvénye
sek- és ideg-betegeknek. Egy üveg
gel 4 0 k r . 12 üveg 4 f r t o. é. 
NB. Egy nagy kádra elégséges egy 
üveggel, egy ülö-kádra fél üveggel. 
2014 F ő l e t é t : 
Bittner Gynla gyógyszerésznél 
Belchenanpan, Alsó-Ausztria; 
BUDAPESTEN: Török József 
gyógyszert., király-ntoza la . 
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A Magyar Jelzálog-Hitelbank 
1100 írt névértékű 40onyBremény-l[ötvényBi 

I Napi árfolyamon | 
i kivül ezen kötvényeket, vonatkoz- j 
|va az uj részletügyi törvényre,; 

| teljes biztosság mellett e l ő n y ö s k a m a t o z á s t nyújtanak, mely körülményi 
I egyesülve az évenként háromszor történő húzásokkal, ezen értékpapírt rendki- : 
| vül ajánlatossá teszi. 

Legközelebbi h ú z á s f. év i szep tember 15-én 

részletfizetésre 
[ i s a d j u k és pedig 1 5 h a v i , | 
= 7 í r t j á v a l fizetendő r é s z i é - 1 

100,000 forint főnyereménye tekbenö88ze8enl05frtért-l 
és m e l l é k n y e r e m é n y e k k e l . í fT Ezen ügyletnél a folyó kama-1 

A sorsolási terv értelmében minden kötvény legalább 100 írt tal vissza- \ | ° f reszunKre j a rnaK S a p o s t a - S = 
fizettetik s minden kötvény, ha az a névértékkel már vissza is fizettetett, vagy = be lyegdl jak a vevő á l t a l Vise lendők. = 
arra már nyeremény is esett, tovább is résztvesz minden nyeremény-húzásban,\ s y ^ befizetés t a r t a m a a l a t t a i 

ugy hogy egy kötvényre több ízben is eshet nyeremény.lnyeremény-jogavevőtiiieti. 
M A G Y A R L E S Z Á M Í T O L Ó - É S P É N Z V A L T Ó - B A N K J 

2261 B u d a p e s t , W u r m - u d v a r . 

I 

H ö l g y e k n e k né lkü lözhe te t l en a 

CBEHE DE MARGÜERITE. 
Ezen pompás habszerű kenőcs teljesen z» í r - é s f é m m e n t e s , és így nappalra 

alkalmazható hölgypor helyett, miáltal az arcz megóvatik a nap és lég kártékony 
befolyásától. Az areznak i f j a i b á j t , l á g y s á g o t kölcsönöz; a s z e p l ö t , m á j 
f o l t o t é s a t k á k a t eltünteti. Oly rendkívül előnyösen különbözik a toilette-
vegyészet ezen legújabb s jeles vívmánya minden ö s m e r t h a s o n n e m ü k é s z í t 
m é n y t ő l , hogy teljes meggyőződésünk szerint az sohasem fog hiányozni annak 
pipere-asztaláról, a ki azt c s a k e g y e t l e n e g y s z e r i s m e g k í s é r l i . Minden üveghez 
az orsz. vegykisérleti ál lomás bizonyítványa van mellékelve, mely e készítmény 
teljes ártalmatlanságát igazolja. Egy üveg ára használati utasítással együtt 2 frt. 
Főraktár: Budapest, Kálvin-tér „ M a g y a r k o r o n a " gyógyszertár, 

honnan postai utánvét mellett is szerezhető. 
B**~ K ö r ü l m é n y e s e b b ö s m e r t e t é s t k í v á n a t r a b é r m e n t e s e n k ü l d ü n k . ~ M Creme de Margnerite 

SüiliMlgMSilMíMini ÜESÖhSSUfl® JSasHuiasusi 

FOLYÉKONY GLYCERIN-CREIE 

Í C«ÜTSÍAR^ 

< * > * *$f 
«?»>• 

*S2* *«k e * . >** 

A folyékony glycerin-creme sikerült egyesítése a leg
ártatlanabb szereknek, melyek a bőrt nemcsak simábbá 
és finomabbá teszik, ham m annak fiatalos frisseségét 
föntartják. Ez eltér az eddigi közönségesen használt 
glycerin-illatszerektöl, melyek a glycerinen kjivül semmi 
nemű hatályos részeket nem tartalmaznak. Ara frt 1.20. 

Legfinomabb glycerin-szappan 
f lycerin és illatos növényekből, kitűnően tisztit és 

lénkiti a bőrt, és a finom pipereszappan minden kívánt 
előnyeivel bir Darabja 35 kr. 

P á r i s i h ö l g y p o r (légiin, pondre de riz) 
a bőrnek leggyengédebb fehér szint adja, és ártatlan
sága mellett mégis a bőrt simán és szárazon tartja. — 
Hölgyeknél, ugy férfiaknál is borotválás után nagy ked-
veltségnek örvend. — Egy dobol ára 50 k r , (fehér és 

rózsaszín) tollal 1 frt. * 

Kézmosó-por reftBt^í8,^: 
tatlanabb arcz- és kézbőr tisztító szer. 1 dobol 4ra 50 k r . 
Ronge vógé ta l a rezp i ros i tó , ára 50 kr. 
Török József gyógyszerésznél, Budapest, király-uteza 12. 
SBBT"" Hamisított p á r i s i hölgypor-tál óvakodni tessék. 
- C s a k az tekintendő valódinuk, melynek dobuzáü, va-
'• ' lamint használati utasításán a fenti védjegy látható. 

A FRANKLIN-TÁRSULAT kiadásában Budaj esten meg 
je lent s minden könyvárusnál kapható, — az otztrák tar-

ományok síámára S z e l i n s z k i G y ö r g y es. királyi 
egyetemi könyvárusnál Bécsben, I., Stefansplatz Nr. 6. 

LEÁNYAINK ÉS FIAINK 
Kii \ M I M . JELEMT 8 TANULMÁNY A CSALÁDI ÉLETBŐL 

Irta Fordította 

LEGOÜTÉ EENÖ. FELEKI JÓZSEF. 
Ara fűzve 2 frt. Diszkötésben B frt 80 kr. 

Tartalom: Szerző elősza\ a. — Porditó előszava. — Két diplo
mata anyp. — «A király-asszonynak*. — A napyanya és uno
kája. — Lili kisasszonynak, Parisba. — Egy gyermek emléke
zete.— A versenyirás.—Két felébredés.— Az erkölcsi oltóág. 
— Egy jött-ment. — A kis mankós-lündér. — Prié János. 
— E ty tudatlan tudományos uta.ása szobája körül (1-ső 
toredék). — A vak Jakab három foglalkozása. — A legelső 
jelenség. — A király fivérének nevelése. — Az udvarias
ság. — A kinek a leánya nem akar helyesírást tanulni. 
— Ötféle nevelés. — Egy nehéz gyógyulás. — Tisztelet az 
öreg-kornak. — Becsületesség a gyermekkorban. — Egy 
állhatatos anyu. — A gyermekek és a szolgák. — A hagy
mákból épült ház. — Egy tudatlan tudományos utazása 
szobája körül (2-ik töredék). — Kontárkodás a nevelésben. 
— A fájdalom megmentő ereje. — Egy megbocsátható 
bűn. — Negyvenezer frank történele. — A tekintély. — 
Az egyéves önkénytes hazaérkezése. 

A NOK ERKÖLCSI TÖRTENETE. 
Irta Fordította 

LEGOTJVÉ EENÖ. FELEKI JÓZSEF. 
Ara füve 1 frt 50 kr. 

Tartalom •• 1. A leány. — II. A szerető. — III. A hiiesíáre. 
IV. Az anya. — V. A nő. 
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Szőrvesztő por 
(Poudre dépilatoire) 

Brüning G. l'.-tííl. M. in. Frankfurtban. 
E l i s m e r t l eg jobb szó'rvesztö szer, m é r e g m e n t e s , egészen 

I ár ta lmat lan , a l e g g y ö n g é d e b b bőrt sem támadja meg, 
m i n é l f o g v a h ö l g y e k n e k k ivá lóan ajánlható . H a t á s a rög- g 
tön i é s töké l e t e s . BjSW E g y e t l e n szörvesztő szer mely- B 
n e k Oroszországba v i t e l é t a szentpétervári orvosi ható- H 
s á g m e g e n g e d t e . - ^ Q E g y ü v e g c s e 1 frt 75 kr., a hozzá- H 
v a l ó e c s e t 12 kr. — Raktár B u d a p e s t e n T ö r ö k H 
J ó z s e f g y ó g y s z e r t á r á b a n , k irá ly-utcza 12. szám. • 

ycjmysMCBlaBilEiiig 

ÜTAV0L-, RÖVID- ÉS GYÖSGE-LATASÜAIRAÜ 
A legjobb szemüveget nyújtja jótállás mellett 

S0L0MÖI.SIMI. H. látszerész, váczi atcza 19. 
SJSF' L e g g a z d a g a b b vá laszték páris i szinházi l á t c sövek-

tábori t á v c s ö v e k b ő l , 5 — 2 0 f r t i g . ' V Q 
90f N a g y v á l a s z t é k a m e r i k a i e m b e r i m ű s z e m e k b ő l . ~9H 

RATH MOR 
I könyvkereskedésében aHaas-palotában 

szíves megrendelések bárminő 

j iskolai tan- é s segédkönyvekre 
I a legnagyobb figyelemmel, gyorsasággal és a 

lehető legjntányosabban teljesíttetnek. 

Posztó- és gyapjú-szövetek 
valódi szíriben, c-akis jó anyagból, méterje 
1 fittül f ö l j e b b , m a r a d é k d a r a b o k b a n 
és egész végben nagyon olcsón adatnak. 
Hinták, Ígéret mellett, melyek visszaküldése 
bérmentve történik, 15 kros bélyegnek aján
lott beküldésével. T u o h f a b r i k s - N i e d e r -
l a g e . Z u m w e i s s e n L a m r a ' B r i i n u . 

ARCZBÖR. A szépség egyik fó feltétele a szép arczbőr. 
Még a kevésbbé szép alkotásn arcz is elbájol" 
hat, ha annak bóre kifogástalan. A legazabá- I 
lyosabb szépség pedig csak akkor lesz kellően 
méltányolva, ha a bór és annak szine nem ' 
nélkülözik a tisztaságot, fényt és fiatal üdesé
get. Számtalan hölgy elveszti minden igényét I 
a szépségre, ha arczbóre kifogásolható. Hogy [ 
tehát ez szép és életfrissesegü maradjon a késő I 
aggkorig, használjuk a számos tekintély, s ezek 
között Pyefluch tanár Londonban, Raspi tanár, 
dr. Jünger, dr. Raudnitz, stb. által ajánlt, 4 év | 
óta százezerektÖI sikerrel használt í e n g l e l -
fél« nyirbalzsamot. Ezen kedvelt szépitö-
szer a káros kendözés, szenvedélyek vagy ! 
egyéb okoknál fogva tönkre tett arczbÓ t, sót I 
a himlő által szétroncsolt bórszerveze et is 
terjesen helyreálhtja. A fonnyadt száraz bőrt 

újra föltrissíti és simává teszi, s annak kedves színezetet kölcsönöz, 
leginkább a korosabb urak és hölgyek által figyelembe veendő. 

Hogy Dr. Lengtél nyirbalzsámán kivül nem létezik jobb és 
megbízhatóbb szer a bór fentartása és szépítésére, mindazok elis
merik, a kik kísérletet tettek vele. — Egy korsóval 1 frt 50 kr. — 

Fö le t é t Magyarország" számára: Török József gyógyszer
tárában Budapest , király-utcza 12. sz. a. Pozsonyban; Pisztory 
Bódognál. Mihály kapu. — T e m e s v á r o t t : Tarczay Istvánnál. — 

Zágrábban: Mittelbach Zsigm. gyógyszert. 844 | 

1 

A L é. hölgyköűnség SgjÉíb! 
Külföldi d ivatkelmék mintadarabjai után saját mü" 
termemben készülendő női kabátkák , fe lö l tök , mán-
t i l l á k és esőköpenyeket a ján lom a n . é. h ö l g y k ö z ö n -
aég figyelmébe. ííagy választék gyermek-köpenyek, 
női bundák és karmantyúkban. Mérték utáni rende
léseknél különös sxakavatottság. Ruhái, menyasz 
SlOnyi kelengyék a legizléseaebben készülnek. — 
ByáSirnhák kívánatra 8 óra alatt készek. — Különös 
figyelembe ajánlom Berlin legkitűnőbb gyáros tricot-
derekait, melyek nálam minden síin és nagyságban 
k a p h a t o k . — Tiszte le t te l 

ROTH PÉTER 
Budapest , IV, kigyó utcza 2. szám. 

Finom sárga kéziszappan 
( to i le t te-szappanok legki tünőbbike) , glycerin és tojássárgá-
b I készítve, kitűnően tisztítja és élénkíti az arczbort, és annak 
egészséges frisseségét állandóan fenntartja. Ezen — csupán két 
legártatlanabb szerből készült szappan, fej-mosásra is nagyon 
ajánlható. Ara: 1 drb 20 kr., 7 doboz (3 darab) 50 kr. Kapliato: 

Budapesten egyedül: 2182 
uri divat-üzletében, 
váczi utcza 22. sz. LATZKOVITSA. I 

i gyomarcseppek. 
J e l e s hatású szex a gyomor min
den betegsége iben és fölülmnlhatatlan 
étvágyhiány, gyomorgryengreség-, 
xoSB7S*agu l ehe l l e t , szelek, sava
nyu ."alböfögés, kólika, gyomor-
hnrut, gyomorégés , húgyköképzö-
dés, tú l ságos nyalkaképződés, sár
gaság, nndor és hányás, főfájás, 
ha az a gyomorból ered, gyomor
görcs , székszorulat, a gyomornak 
tú l terhe lése é t e l é s i ta l á l tal , g i 
l i szta , lép- és májbetegség és 

aranyérnél . 
E g y üvegcse ára használat i uta

s í tással 3 5 k r a j o á r . 
K ö z p o n t i s z é t k ü l d é s i r a k t á r : 
B R A D Y K Á R O L Y „az ő r 
a n g y a l h o z " o z i m z e t t g y ó g y 
s z e r t á r á b a n K r e m z i e r b e n 

A „máriaczelli gyomorcseppek" 
kaphatók még valódi minőségben a követk . raktárakban: 
Budapesten: Főraktár TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerésznél 
király-utcza 12; Pataky Károly gyógysa., Széchenyi-sétatér; Skála 
Antal gyógysz., VIII, Mária Terézia-tér ; Sztupa éa Kriegner gyógysr., 
Calvin-tér; Wagner Józs. gysz., városháztér ; gyógyt. «a nagy Kristófhoz*; 
Egresy R. ÖzT. gysz., V, nádor-utcza 2; dr. Molnár gyógysz. kerepesi út; 
Hazslinszky Károly, Vm. kerület, Sándor ntcza 29. szám alatt, Filó J. 
VIII. Mátyás-tér. 2. Vlacsek Ede gyógrt. I, János-tér ; Szőllöay I. gyógyt. 
Városmajor ; Eiszdorfer gysz. I. Falota-n. 9. Kochmeister utódjai; Thall-
mayer és Seitz. Ácsa-Fej ervár: SchÖn S. Ada: Paulovitz gysz. Alsó-Dobos: 
Ratz gysz. AlgyÖ: Wertheimer. Anina: Ludvig S. Apatin: Bátaj gysz. Ara»: 
Sohaffer F. gysz. Orth A. L. Földes gysz. Acs: Kratochwill gysz. Árokhzál-
lás; Major gysz. Árpád: Havady D. gysz. Baja: Lerner A. Bánfalva: 
Apró Endre. B.-Mögocs: Szép G. gysz. Barcs: Kohnt S. gysz. Bárt/a! 
Sokalski J. gysz. Beregszász: Theodorovics J. Besztercze: Keresztes. Békés-
Gyula: Kratochwill A. B.'Bieske: Göllner gysz. B.-Szarvas: Medveczky, 
Bonyhád: Kallupka J. Bács-Petrovoszello: Tóth I. Bazin: Meissl F. 
gysz. Bihar-Diószeg: Vaday gysz. Büd-Szt-Mihály: Lukács gysz. Csab-Ben-
dele: Weiss. Csanád-Palota: Mayer J. gyógysz. Czegléd: gyógysz. *a szent 
lélekhez*. Csépa: Czibolka gysz. Csik-Szereda: Dankó Gy. gysz. Meisels L. 
gyógysz. Debreezen: Bothschnek Emil gyógysz. Göltl gyógysz.; Tamási 
gyógysz.; Mihalovics gysz. Detta: Braomüller gysz. Diószeg: Kraosz M. 
Dombó: Silberstein. Dorozsmai Karcsay gysz. Eperjes: Makoviczky gysz. 
Schmidt gysz. Eger: Buzáth L. gyógysz. Köllner L. gyógysz.; irg. gyógyt. 
Érsekújvár: Fleischer 0. gyógysz. Farkazevac: NoTák. Felső-Balog: Trajt* 
ler gyógysz. Frányova: Stucz F. gyógysz. Gesztely: Takács L. gyógysz. 
Gödöllő: €•. kir. udv. gyógysz. Gyöngyös: Barnch gyógysz.; Mersits 
gyógysz.; Vozáry gyógysz. Győr: Simon Ferencz gyógysz.; Némethy 
gyógysz.; Anvander BezsÖ gysz. Kantz Ignácz gyógysz.; Mehlschmied J. 
gyógysz. Stíerling gyógysz. Holics : Mühlbaner gyógysz. H.-M,- Vásárhely: 
Adler Ferencz gyógysz.; Kiss Gyula gyógysz.; Németh gyógysz.; Bánfalvy 
L. gysz.; TostBéla gysz. Huszt:Keresztes gysz.. H.-Szoboszló: Trocsányi 
Imre. Rloeeka : Goldberger M. Jászberény: Merkl Jánosgysz., Búza Béta 
gyógysz. Játz-Kisér: Mertz gysz. Jász-Ladány: Geszner gysz. Kadarkút: 
Beck Béla gyógysz.Kalocsa: Honczkak Károly gyógysz. Horváth K. Káp
talanfa: Papper L. Kaposvár: Babochay Ágoston gyógysz. Kapuvár: 
Yavrecskay gyógysz. Karánsebes : F. MÜÜer gyógysz. Vlad M. gyógysz. 
Karczag : Tóth Kálmán gyógyszer. Kassa: Hegedűs gyógysz.; Gálik Géza 
gysz. Megay gysz. Wandraschek gysz. Kecskemét: Katona Zs. Witz G. 
gyógyBz. Molnár J. gyógysz. Késmárk: Genersich gyógyszertár, Molnár L. 
Kisbér: Koch Ad. Kis-Marja: Gollasz Frigyes gyógysz. Komárom: Kirchner 
&E. gyógysz.; Schmidtbauer L. gyógysz.; Kovách Aristid. Kornádi: Solcz 
Gábor gyógysz. Krompach. Mattosch J. gyógysz. Kun-F elegy háza: Ber-
nátzky C. Kunhegyes ; Wltzfeld M. gysz. Kún-Szt.-Márton: Bartha Z. gysz. 
Kis-Marton: Güssner F. gyógysz. Lébény: Natz M. Lekér: Bolyon Gyula 
gysz. Lőcse: Honthy S. gysz. Léva: Boleman E. gysz.; Medveczky gysz. 
Liebling: Buohinek J. gysz. Lippa: Sohannen gysz. Losoncz: Pokorny gysz. 
Lövő: Sass gyógysz- Lúgos: Vértes Laj. gyógysz. Makó: Nagy Ad. 
Laurenszky. Marczali: Körös Viotor gyógysz. Marmaros-Sziget: Buzáth M. 
Visy S. gysz. Marok : Hanbelt János. Martonvásár: Grimm gyógysz. 
Meltncze: Ledniczky gyógysz. Mezőtúr: Csippek Ernő gyógysz. Mező-Ká-
tzony: Báoz gyógysz. Mező-Köveid: Fridély gyógysz Meczenzef: Szurkay 
József gyógysz. Miskolcz : Knrnoz J. gyógysz.; Dr. Bácz af. Dr. Szabó 
gyógysz.; Ujbázy K. Berczy László; Mitrovicz: Ivanovics B. Mohács: 
Szendrey Jenő gyógysz. Mohol: Blan F. Mosony: Herz S. N. Brodszky 
gysz. Munkács: Gottier gysz. Muraszombat: Bölcs B. gyógysz. Nádasd: 
Banschenberger A. N.-Abony: Lukács gyógysz. Nagy-Atád: Pfisterer 
gyógysz. Nagybánya: Dawidovits M. Nagy-Dorog: Merbel Fülöp. Nagy-
Enyed: Kováts J. gyógysz. Nagy-Becskerek: Menezer L. gyógysz. .V.-Kani
zsa: Prager B. gyógysz. Nagy-Károly: Fttleky Pál gysz. Jelinekgysz. N.-Ki-
kinda: Bretner gyógysz.; Neuhold gyógysz. Nagy-Kőrös: Medveczky gysz. 
Nagy-Márton: Ger H. Nagy-Mihály: Czibur gyógysz. Nagy Mihály falva: 
Mátrai István gysz. Nagy-Perkáta: Vashegüi gyógysz. Nagy-Balló: Zsoma 
gysz.Nagy-8zentmiklós: Maly Ján. Nagy-Teremia: Metzger Ed. Nagyvárad: 
Molnár gysz.. irg. gysz., Bleyer K. gyógysz. Hering gyógysz. Nagyvázsony: 
Deutsoh Leó. Német-Csernya: Rziha Károly. Nyitra: Kováts gysz. Tombor 
gyógysz. Nyék: Gáhy gyógysz. Nyiregyháza: Szopkó gysz. Korányi E, 
Ledererl. Obeszterexe: Kohn H. Oravicza: Tieranu J. G. Ó-Kanizsa: Szi
lágyi S. Orosháza: Palócza L. gysz. Polgárdi: Kampis gysz. Paks: Flórián. 
Portod; Weber A. gysz. Pápa: Bermfiller A. Pécz: Balas gysz. Irg. gyógyt. 
SfpÖcz gysz. Kovács M. gysz. Periasz: Laflenr gysz. Pétris I Vlidzi J. Pécs-
várad: Dvorszky gyógysz. Petrováez: Ferencz István gyógysz. Petrovo-
szeüo: Tóthbetyar Istv. Podolin: Fay 3. gyógysz. Polgárdi: Kampis gysz. 
Poroszló: Bolkó K, Pozzony: Henrici gyógysz.; Soltz gysz. Heim V. gysz. 
Tóth B. gysz. Privitz: Kohuth O. gysz. Putnok: Fekete gysz. Rozsnyó: 
Pasteiner. Badnoth Jeney JenÖ gyógysz. Bákos-Kereutur: Kovács F. Békás: 
Ballon A. Bakamaz: Szelóezky gysz. Resicza: Bagy gysz. Rimaszombat: 
Liszka gyógysz. Butka: Friedmann gysz. Sárvár: Stubenvoll gyógysz. 
Sásd: Keller gyógysz. Siófok: Szabados gysz. Simontornya:-Beszédes gysz. 
Szabadka Joó gysz. Selmeczbánya: Sztankay gysz. Sarkad; Trojanovlts gysz 
Sopron: Gráner J- gysz. Khudy gysz. Reckert gysz. Molnár L. Stomfa: Kitti 
gyógysz. Szatmár : Bossfn gyóygsz. Litteraty gysz. Böszörményi. Szarvas: 
Medveczky gysz. Barts gysz. Szászvár: Balthagysz. Szederkény; Hornung 
gysz. Szeged: Barcsay gysz. Deutsoh gyógysz.; Brehm Vilmos gysz. Ko
váts Alb. gysz. Szegzárd: Bátory Elek gyógysz. Szempcz: Fleischer 
gyógysz. Szered: Würsching F. Szenten: Várady gyógysz. Podhradszky 
gyógysz. Sóskút: Csemyns D. gyógysz. Szepez-lgló: Gartner gyógysz. 
Szepes-Remete: Scholtz L. Bzi.'János: Magda gyógysz. Siklós: Dobó 
István gyógysz.; Teleky Antal gyógysz.; Petrach J. gyógysz.; Rónay 
gysz. Szigetvár: Oscsadal G., Salamon Gy. Szilvás: Gödry L. gysz. Szi-
lágy-Cseh: Félegyházy gysz. Szilágy-Kraszna: Laitner gysz. Szolnok: Finy 
B. gysz. Boár gjaz.Szolya: Tolvay gysz. Szakolcza: Irg. gysz. Szombathely: 
Rudolf gysz. Simon gysz. Székes-Fehérvár: Braun gysz. Dieballa gysz. Kőrös 
gysz. Say gysz.; Rleger Béla gysz. S.-Sz.LÖrincz: Herzog D. Somorja: 
Swoboda B. gysz. Terezovac: Bodrossy. Temesvár: Faykiss gysz. Steiner F. 
gyógysz.; Tarczay István; Jahnsr 0. M. Tamási: Lakner gyógysz. Tapol-
cza: Czeby gysz. Tápió-Szele: Kormuth gysz. Tasnád; Dulka A. gysz. Ti-
cső : Maxa J. Tokaj: Rainer gyógysz. Tata: Jusztko gyógysz. Tolna: Göm
bös gysz. TornaÜya: Urszinyi gysz. Turzovka: HofEmann A. és D.; Weich-
herzD. Tisza-Újlak: Boyko V. gysz. Török-Becse: Bizek A. Tolna: Buch-
ner K. Tüskevár: Kanrtmann. Uj-Arad: Orth S. Újbánya: Cservinka gysz. 
Újvidék: Plavaic G. gysz. Dimítriewits gysz. Maiimovics M. Ungvár: Bene, 
Krausz Ad., Mittelmann Fraenkel M. gyógysz. Vág-Besztereze: Bossányi 
gysz. Varammá: Gaal S. gysz. Vár-Palota: Krosetz. Vaiszló: Horváth gysz. 
Vázárút: Weiss Vág-SeUye; Zeller I. Vágszered: Sz. Kitsák. Vaskút: Hu-
sovitsch J. Vertzez: Herzog gysz. Moldoványi; Straeh Seb. gysz. Vesz
prém: Bokrosj, Ferenczy K. gysz. Szili gysz, Horváth Pál. Villány z Csató 
gyógysz. Zombor: Weidinger A. A 8. Gallé gyógysz. Zenta: Mntsy 
gysz. NUolits M. Klein L. Zsombolya: Dnehon gysz.; Máyering gyógysz. 

Valamint Erdély, Horvátország- é s Szlavónia minden 
gyógyszertárában. HM 

A M Ó L T E L L E N . 
A n i l e l m o l y e l l e n t ó v s z e r e m a legbiztosabb védelmet nyújtja 
arra, hogy a téli ruhákba, szőrmékbe, bútorokba, stb. a rend
kívül kártékony moly be ne fészkelje magát; a leghatásosabb és 
legcsalhatatlanabb különlegességekből van úgy összeállítva m i 
s z e r i n t a n n a k b i z t o s h a t á s á r a t e l j e s e n s z á m o l h a t n i . 

Ara üvegenként 25, 36, 60 éa 70 kr. 

ANDEI J. 
tengert l i l i 

rovarpora. 

, i l féreg-porzó fecskendő 

Nem tévesztendő össze a közön
séges féregporral. A tengertuli 
por direkt készített specialitás s 
biztos hatású. 

Alkalmazása 
szerkezetű s olcsó 
által történik. - az emiitett pör, mondhatni, természetfeletti 
erővel bír, kiirtja a í o l o s k á t , b o l h á t , s v á b b o g a r a t , m n n -
k a f é r g e t , m o l y t , l e g y e t é s h a n g y a f é r g e t , egyátalán az 
egész térgek létét csodálatos gyorsan, biztosan és pedig olykép, 
hogy a férgekből semminemű maradékot sem hagy vissza. Ara 
üvegenként, 2 0 , 4 0 , 6 0 , 8 0 kr. é s 1 frt . Egy darab féreg

porzó gép ára 4 5 kr. 215 

Biitliijiesini Tiiriik J. gyógyszerésznél, király-utea 12. 

•Jr=Jr=J=r-

Áthatlan ! 
eső, szél és hidegség el len, il 

1 Csak 2 frt 
egy pompás, meleg, 

vastagszövetü 

„Polgár"- kabát 
uraknak, nőknek, fiuknak és 
leányoknak. — Nincsen jobb, 

tartósabb, olcsóbb és kényelmesebb, mint ezen min
den egyénnek gyönyörűen illő ruhadarab, mely fekete, 
kék, barna, drapp és szürke sz ínben kapható , é s köve t 
kező eló'in nye l bir : 2371 

l-ször. minden testhez gyönyörűen illő szabása. 
2-8zor. & testet folyton egyenlő melegségben tartja. 
3-szor. Egyéb drága téli ruházat nélkülözése. 
4 szer. Olcsósága, tartóssága, csinos divatom állása. 

A ki i ly «Polgár»-kabátot rendel , a zordon tél h i d e g s é g e 
el len mentve van, tehát ne sajnálja senki a c s e k é l y k i 
a d á s t ; a m e g h ü t é s lehetet len , s azt mindenki kö te l e s 
saját egészségének megtenni . — Szé tkü ldés u t á n v é t t e l 
történik. — E g y e d ü l i e l a d á s i é s s z é t k ü l d é s i c z í m ; 

| FEKETE GYULA 
jj Bécs , V/XJ, Hundsthurmerstrasse 18. 

I-só cs. kir. kizár, szabad, újonnan javított 

Ruganyos sérvkötök 

Legújabb találmány az amerikai, újonnan javított ruganyos 
sérvkötő Politzertöl; ez rugók nélkül van, tisztán ruggyantá
ból művésziesen szerkesztve s az a czélja, hogy még a leg-
üdültebb sérveket is lehető legrövidebb idő alatt egyenletes 
fekvésbe hozza, s ugy nappal a legerőfeszitöbb munkánál, 
vagy a sokat járkálásnál, mint szintén éjjel alvásban is hasz-
náltathatik, a nélkül, hogy a sérvbajban szenvedő hivatásá
ban legkevésbbé is volna akadályoztatva. Felette nagy haszon, 
hogy az még éjjel is a testen maradhat, mivel hogy a szen
vedő testrészre kiváltképen jótékony kellemetes nyomást gya
korol s a legtöbb esetben még a sérv biztos gyógyulását is 
eszközli. A legtöbb orvosi tekintélyek által elismerve, meg
vizsgálva s a legjobbnak találva professor K o v á c s a sebészeti 
kóroda alelnöke, dr. Gross Lajos m. kir. egészségügyi taná
csos, dr. Glück Ignácz kir. törvényszéki orvos által. 

Alólirott egyszersmind nagy rak árt is tart angol és franczia 
aczél sérvkötökböl, függesztő készülékeket (suspensorium) gum-
miburó szövötteket, mint szintén szarvasbőrből. A szarvasbőr 
és gummi suspensoriumok czélja, hogy a tágulást megakadályoz
zák. Méhfecskendök, légpárnák, ágybeté ek, periodtáskák, praser-
vati rumot, gummibarisnyák s mindennemű gummi áruczikkek. 
Sérvkötöknél kérem megjelölni: jobb, bal v. kettős-e, mint szin
tén a test bőségét is. Hegrendeléseket utánvétel mellett elfogad 

cs. kir. szab. sérvkötő-készitö, 
Budapesten Deák Ferencz-ntcza. 

Arak: urak, hölgyek és gyermekek számára, egyoldalúnak darabja 
6—10 írt, a kettősnek darabja 10—16 frt, gyermekeknek felével olcsóbb. 
Ugyanitt kapható legjobb amerikai sérvkenőcs. Egy tégely ára 3 frt 50 kr. 
Az 1885. évi ált. kiállításon a XXVIII. csoportban kiállítva. 

POLITZER MÓR 

Franklin-Társulat nyomdája. (Budapest, egyetem-utcza 4. szám.i 

: ^ f ^ . » ^riiíPff*..^ 

fgrSNAPI 
37-IK SZÁM. 1885. BUDAPEST, SZEPTEMBER 13. XXXH. ÉVFOLYAM 
Előfizetési föltételek: VASÁRNAPI ÚJSÁG és \ egész évre 1 2 frt 

POLITIKAI ÚJDONSÁGOK együtt: / télévre - 6 Csnpán s VASÁRNAPI ÚJSÁG : /egész évre 8 írt 
í télévre— 4 • Csupán a POLITIKAI ÚJDONSÁGOK ( egész évre 6 írt 

\ télévre--- 3 • 
Külföldi előfizetésekhez » postallsg 
meghatározott viteldíj is csatolandó 

SZENTGYÖRGY I M R E 
IGAZSÁGÜGYI ÁLLAMTITKÁR. 

IGAZSÁGÜGYI kormányzatunk nagy tudományú 
és munkásságú, de, fájdalom, rongált egész
ségű vezetője, Pauler miniszter, erős tá

maszt nyert az ujonan kinevezett államtitkár
ban, Szentyyörgyi Imrében. 

Az uj államtitkár a birói karból, annak leg
felsőbb fokáról, — a hova az összes alsóbb foko
zatokon át, önszorgalma, tehetségei és érdemei 
utján jutott el, — lép a jogszolgáltatás legfőbb 
rendező és ellenőrző állomása küszöbére. Ki
próbált jelleme, ritka élü esze, páratlan mun
kássága s mindig kész és gyors tevékenysége 
egészen alkalmassá teszik őt azon állásra, 
melyre dús tapasztalás, széles látkör s minden 
tekintetben való megbízhatóság kívántatik. 
Nemcsak a törvényhozási működés előkészí
tése, vagy az előkészületek felülbírálása — a 
mire egyaránt képes, hanem az igazságügyi ad-
minisztráezió bajainak orvoslása, a mire való 
képességének már alkalmilag eddig is tanúsá
gát adta, s ezer szövevényes személyes kérdé3 
eldöntése, a mire emberismerete s ítélete biz
tosságánál és érdekek fölött álló önzetlenségé
nél fogva kiválóan alkalmas: ím ezek a neve
zetes feladatok, melyekkel megküzdeni ezentúl 
nagy részben az ő tiszte lesz. 

Nagyrápolti Széntf/i/örgyi Imre 1827-ben szü
letett Bécsben. Szülei nem, mint főuraink 
némelyike, az akkori «birodalmi» főváros iránti 
szeretetből laktak ott. Apja, szintén Imre, er
délyi születés, az ottani királyi főkormány-
széknél volt tanácsos s onnan vitetett fel az 
erdélyi udvari kanczelláriába Bécsbe, szintén 
előadó (referendarius) tanácsosnak. Különcz 
ember, de rendkívüli munkabíró volt, s éles 
eszét, finom udvarias modorát számos (talán 
hat) fiai mindenikének örökségül hagyta; egyik
nek sem nagyobb mértékben, mint Imrének, a 
legidősbiknek. Anyja, igen müveit s a mellett 
vallásos és szentimentális nő, határozó befo
lyást gyakorolt gyermekei nevelésére. Imre 
korán fejlett, a bécsi légkörben növekedett 
s átalános és irodalmi miveltségre tett szert 
már úgyszólván gyermekkorában. Nem volt 
több tizennyolcz évesnél, mikor a jogot is elvé
gezte ; a magyar és német nyelven s az iskola 
klasszikns nyelvein, a latinon és a görögön ki
vül bírta a francziát és az angolt, és oly jártas 
volt Shakespareben mint Homérban, s Bacon
ban mint Descartesban. Jogi tanulmányait a 

hazai jog-disciplinákkal kiegészíteni, atyja 
Kolozsvárra küldötte őt sógorához, az ép oly 
tudós, mint hazafias és humánus Méhes Sámuel 
kolozsvári professzorhoz s az «Erdélyi Híradó" 
szerkesztőjéhez, az erdélyi szabadelvű ellenzék 
egyik vezértagjához, ki az erdélyi országgyű
léseken mint Kolozsvár város követe — a pol
gári elem képviselője — szerepelt, a főiskolá
ban mathematikát tanított, a közéletben politi
kát csinált, a magánéletben pedig gazdag és 
előkelő polgár volt; négy neje közül egyik az 
öreg Szentgyörgyi nővére volt s az ifjú Szent
györgyi atyai barátot és vezetőt talált benne. 
Bécsi nevelésének egyoldalúságai — külső mo
dorban — hamar lesimultak az érdes erdélyi 
hegyi légkörben. A Shakespeare-bámuló (s a 
nagy britt tragédiáit könyv nélkül és elemezve 
tudó) ifjú megismerte Bánk bánt, melyért ifjú 

barátja Gyulai Pál már akkor is rajongott; de 
megismerte az erdélyi közélet vitás kérdéseit, a 
hazafias politika jelszavait s lelkesedését, me
lyekhez páratlan elméleti képzettséget s európai 
tájékozottságot hozott magával. 

1846-ban végezvén Kolozsvárit az utolsó 
jogi évet, még azon nyers-fiatalon (1í) éves volt) 
dicasterialis szolgálatba lépett, atyja nyomdo
kaiba — ki szintoly fiatalon kezdte volt hiva
tali pályáját — és pedig Szebenben az erdélyi 
kincstárnál mint gyakornok. Gr. Mikó Imre 
volt a kincstárnok s a derék hazafi hamar kiis
merte a pályakezdő ifjú nem közönséges tehet
ségeit — s később, tizenöt év múlva — ő és 
b. Kemény Ferencz megemlékeztek róla s magok 
mellé szólitották, mikor szükségök volt rá. 

Mert Szentgyörgyi mindig a szükség embere 
volt. Soha és sehol sem volt esetleges hézag-

Koller Károly fényképe után. 

SZENTGYÖRGYI IMRE. 


