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=  Kéziratok nem adatnak vissza.

Köszönet.
Imádott édes atyánk elhunyta alkalmából 

az ország minden vidékéről, vármegyéktől, vá
rosoktól, községektől, testületektől és egy. sekíő. 
oly tömegesen érkeztek hozzánk a részvétnyi
latkozatok , hogy merő lehetetlenség azokra 
klilön-kUlön válaszolnunk; miért is felkérjük 
mindnyájukat: fogadják ez együttes válaszban 
legmélyebb és soha el nem múló hálaérzetünk 
kifejezését.

A nagyszerűségében páratlan végtisztesség, 
a melyben az egész nemzet dicső apánkat ré
szesítő és a részvét és szeretet, a mit e szo
morú napokban minden oldalról irányunkban 
tanúsítottak , mélyen bevésődtek lelkűnkbe. 
Valamint híven fogjuk megőrizni és ápolni éijes 
apánk szent örökét: az önzetlen hazaszeretetei 
és a nagy elveket, ép úgy meg fogjuk őrizni 
és ápolni szivünkben s lelkűnkben a bálát, a 
melyre minket a magyar haza a maga össze
ségében örökre kötelezett.

Az ég áldása kisérje önöket s áldva legyen 
édes szülőhazánk.

Budapesten, 1894. április-hó 5-én.

Kossuth Ferencz, s. k.
Kossuth L ajos T iva d a r , s. k.

TÁRCZA.
Márczi us húszadikán.

Olomszinü felhő 
Borult rá az égre 
Nyugatról keletről,
Hogy ne lássa senki 
Kinek a csillagja 
Futott le az égről.

Vagy talán az ég is 
Gyászlobogót vont fel 
Gyászosat sötétet;
Egy nemzetnek könye 
Irt reá fekete 
Szomorú hetüket.

Nem is az eső volt 
Nem az ég esője 
Am i hullt a földre, 
Hanem millióknak 
Szive lelke mélyén 
Felfakadó könye. 

Karikára is hull,
Hej, de nem esik már 
A z ö kalapjára,
Csak a végső áddás 
Az hull Kossuth Lajos 
Hús koporsójára.

I tótjára üzent,
Az volt üzen etje 
Búsuló honába: 
Ott leszen a lelke, 
Ha kívánni fogja 
Újra öt hazája.

A bécsi lapok Kossuth temetéséről.
A becsi lapok általában a csodálat hangján Írnak 

a sóba nem látott gyász pompáról, melyet a magyar 
nemzet Kossuth temetésén kifejtett, s még azok is, me- j 
lyéknél az osztrák gyűlölet dominál itt is. önkénytele- { 
nül elismerik, hogy a magyar nemzet gyászának kife

jezése előtt fejet kell hajtani mindenkinek.
A W iener Allgemeine 'Zeitung a temetés részletes 1 

leírását e szavakkal vezeti he : Halottat meg soha sem j 
temettek úgy, mint tegnap Kossuthot. A Italai fensége 
vei szemben olyan tisztelet nyilvánult, a minőt csak egy 
egész nemzet fensége képes tanúsítani. Nyoma sem volt 
hivatalos pompának, semmi miniszter, semmi egyenruha, 
semmi katonai parádé. De egy nemzet gyászban. Klil 
sóleg és belsőleg. Kimondhatatlan kegyelettel sirt egy 
nemzet bálványa körül. A könyek nem a szemekből, 
a szivekből jöttek.

Nem fitogtatlak fájdalmai., de éreztek. Gyászzász
lókkal lehet ékíteni, gyászdrapériákkal heaggatni a fővé j 
cos összes utezáil, az ország összes városait, és mindez 
mégis csak külső, megrendelt jele lehet a gyásznak. 
De nem lehet megparancsolni egy egész nemzetnek, 
hogy sírjon ha nem akar sírni. Könyek nem jönnek 
parancsszóra, és ha egy egész nemzet könyökét hullat 
egyetlen egy emberért, egy roskatag, 92 éves aggas
tyánért, kit egy félszázad óta nem látott és nem hallott 
többé, ez oly roppant horderejű tény, melyet alig lehet 
felfogni.

A Neues Wiener Tagblatt szerint mit a magyar 
nemzet tiszteletben kifejthetett, mindazt kifejtette ked- 
venczo ravatalánál. A legósrégibb nemzetségek büszke 
sarjai s a magyar Alföld népe ugyanazon lelkesültség- 
gel siettek elő, hogy megadják a Turiuből haza hozott 
halottnak a végtisztességet. A társadalom legelőkelőbb 
hölgyei gyászfátyolba burkolóztak a nép legszegényebb 
asszonyaihoz hasonlóan, mert arról volt szó, hogy meg
adják neki a veglisztessuget. a hazai földön. Koporsója

I
Felemelte az Isten sújtó kezét és lesújtott vele 

j szép Magyarországra Mint villám szállt végig az or- 
| szágon kél szó, megremegtet ve minden magyar szivét, i 

könyeket sajtolva a szemekből és e két szó: „Kossuth 
meghalt!“ A nagy hontalan, a szabadság apostola, a 
félisten, kire tisztelő bámulattal és lángoló szeretettel 
nézett majdnem egy egész századon át a magyar, s 
kinek halhatatlan, őrök érdemeiért nem adhatott mást,

| mint egy tündöklő lapot hazája történelmében és a 
J hontalanság keserű kenyerét, c félisteu megszűnt é ln i!

A százados tölgyet, mely annyi vihart állott ki emelt 
j fővel, s melynek árnyában annyian kerestek üdülést,
' megőrölte és kidönté az idő; a csillag, mely annyi 

ideig oly fényesen tündököli hazánk egéa, letűnt es el- 
boritá utána egünk t a gyászos sötétség. A fájdalom 
első rohamában elnémult az ország, csak a pillákon . 
reszkető könv jelzé a fájdalmat, mely milliók szivét 
elszoritá, és idő kellett, inig fel tudott törni a jajszó a 
kebel mélyéből. .Szivünk, elménk nem tudott hitelt i 
adni a •esujfó hírnek: könynyes szemünk révodezve j 
mutatott mindenfele egy reménysugár! — de hiába ! . 
A fény, mely bennünket oly hosszú ideig vezetett, ki- . 
a lu d t: az ember, kihez oly fájó és mégis oly lelkese- . 
déssel telt szívvel zarándokolt a magyar, kinek véle- j 
menyét minden örömében és bánatában kikérte, meg- I 
szűnt a jelené lenni.

Kossuth! Mennyit foglal magában e név! A lég- j 
8Zobb kor emlékét, a legszoinoruhb idők vigasztalását, 1

után lépkedtek a nép képviselői a hatalmas mágnások 
mellett ; ott volt az egész nem hivatalos Magyarország.

Es ha a hivatalos Magyarország nem vehetett részt 
a gyászmonetben, ennek csak az volt az oka, hogy 
maga a halott az ó merev modorában, mely nem 
ismerte el a jelen jogát s csak a múltat akarta elis
merve látni, megvetett minden hidat, mely ót az ak 
tuális Magyarországhoz és annak uj ösvényeire vezet
hette volna A beszédeket, melyek Kossuth koporsója 
fölött tartattak, a hazaszeretet szelleme d ik tá lta : Jókai 
nemzetének királyid! költője egységre hívta fal a hazát 
Kossuth emlékénél, és Hermán Ottó, e radikálisok leg
radikálisabb embere, azt találta a legsajnálatosabb do
lognak, hogy nem jött meg a pálmaág, melyet mind
nyájan epedve vártak, hogy eltűnjék az utolsó felhő is 
mely a nemzet kilátását zavarja.

A Wiener Tagblatt pedig igy i r : Magyarország 
megadta a végtisztességet egykori kormányzójának. 
Nem halottas menet volt ez, hanem a nemzeti gyász 
hatalmas, mélyen megrendítő kifejezése. [Magyarország 
szivében, a mély fájdalomtól áthatott fővárosban sereg
lettek össze az egész ország küldöttei, egy sok százezer 
főnyi sokaság, mely néma kegyelettel és imádattal 
üdvözölte a nagy halottat. Semmi üres pompa, semmi 
fényes, lármás tüntetés nem zavarta ezt az egyszerű és 
mégis lélekemelő látványt, mely feledhetetlen marad 
azok emlékében, kik szemtanúi voltak ennek a felül
múlhatatlan manifesztácziónak, egy melegen érző nép 
kitörő hő szeretető, mély szivreuditö gyásza megnyilvá
nulásának.

A Neue Freue Presse: Hosszas bolyongások után 
az életben és a halálban örök nyugalomra tért Kossuth 
Lajos a hazai föld Kebelében. Az ország minden részé
ből, minden történelmileg nevezetes pontjáról földet 
hoztak össze és tettek sírjába, hogy szimbolikusan ki
fejezzék vele, hogy holttetemei egész Magyarországban 
nyugosznak. A végtisztességet olyan néptenger adta 
meg, mely az összes falvakból, hol magyar szó hang-

a múlt dicsőségét, a jelen fájdalm át! Hevesebben do
hog e név hallatára a magyar szive, gyorsabban lüktet 
ereiben a felpezsdült vér, lelke a legmagasztosahh ér
zelmekkel telik el és küny rezeg pilláin, mert ez ember, 
ki egy. ország bálványa volt, most hidegen, mozdulat
lanul fekszik koporsójában s nem érti a keservet, nem 
haltja a jajszót, melyei halála támasztott, nem érzi a 
forró könnyeket, melyek sírjába hullanak. Az ajkak, 
melyeknek szavait milliók lesték rajongó lelkesedéssel, 
örökre elnémultak ; a szív, mely minden szépért, minden 
nagyért oly fennen lángolt, megszűnt dobogni. Az az agy, 
mely anynyi nagy es nemes eszmének adott létet, meg
szűnt működni. Elszállt a nagy lélek, melyet nem tudott 
megtörni terveinek bukása, azon lélek, mely világitó osz
lopként vezetett bennünket a szomorú időkben. A teher 
alatt, mely nem tudta megtörni a nagy lelket, össze- 
roskadt a gyenge test.

Pályája fényes és dicső volt, Az egyszerű ügyvéd 
mint az országgyűlési tudósítások szerkesztője tűnt fel 
először. Rövid ideig a megyénél működvén a hírlap 
irodalom terére lépett, büszkén utasítva vissza a kor
mány aljas ajánlatát, mely felismervén a hatalmat, 
mely a lánglelktt férfi tollában rejlett, a maga részére 
akarta öt elvei árán megvásárolni. Lelkének erejét, és 
szilárd akaratát nem törték meg az üldöztetések és a 
szomorú fogság , melyet elveiért kellett szenvednie. 
Elveit, melyeket bátran hangoztatott, megértették a nagy 
idők nagy emberei, és az ország figyelme és tekintete 
mindinkább!) feléje fordult. Az első felelős minisztérium
ban már öt bíztak meg a pénzügyek vezetésével, 8 
midőn a veszély legmagasabbra hágott, benne öszpon- 
tosult az egész nemzet bizalma, Kossuthot, a kormány
zót, hízták meg a nemzet összes ügyeinek vezetésével. 
De az ügy, melyért oly lángoló hévvel küzdött, mely
nek egész erejét és életét szentelte, a nemzet ügye 
elbukott, és ő, a ki első volt hazájában, kénytelen voltSzi/assy Iván.



zik, áradt össze. 11a hiányzott is a hivatalos pompa az 
ó féuyével, tuegis uyugyszerü volt a temetés úgy. hogy 
hasonlitani sem lehet azt semmi eddigi más gyászpom
pához.

A / ‘/Y-v . Hatalmas gyászpompa nagyszejU kifej
tése közt kiserik örök nyugalomra, Kossuth földi porldt 
velyél a nemzet halhatatlanul nagy részvété mellett. 
Az extazis, mely napok óta páratlan erővel tört a nagy 
halott ravatala körül, már nem mehetett tovább. A ti 
zcnuégy napi gyász nemileg kimerítette a nemzetet s 
a nagy felizgultság a temetésen mély gyászba olvadt el.

A /r«  indniMutt. Kossuth lemel. se rendkívüli ara 
nyakat oltott, bár a hivatalos Magyarország hiányzott 
a gyászolok seregéből, A szónokok általában hektllekeny 
beszédeitől hatalmasan, elütött a Humán Ottóé a ki a 
legnagyobb kimeletlenségg.d adott kifejezést ehauvmista 
érzelmeinek : a béke az engesztelődé.** egyetlen szava 
sem volt benne.

Különfélék.
— kosM ith-gyáxz Selm cczeii Városunk a nagy 

halotthoz méltóan gyászolt e hó í-en. A lapunk előbbi 
számában közölt programul szerint lett megtartva a 
gyászUuncpély . nagy és díszes közönség re>zvctele 
mellett. A felvonulás, melyben az önkéntes tllzoltóegylel. 
a polgári társaskör, a polg. ének- és zenekör, a lyeeum, 
az akadémiai ifjúság, a törvényhatósági bizottság, a 
városi tisztikar, a 48-as honvedek, a kereskedő s ipa
ros ifjúság testületileg vett reszt, nagyon szépen sikerült. 
Az ev. templomban, mely zsúfolásig megtelt közönség
gel, s a hol az ev. nőegylet s a Sz. Erzsébet-egylct 
testületileg vett reszt, Hiúidéi Vilmos főesperes hosszabb 
beszédben méltatta Kossuth érdemeit s szép imát mon
dott lelke üdvéért. A lyceutui tanítóképzősök énekkara 
Moesz Géza lyc. tanár ez alkalomra készült szerzemé
nyét adta elő, s a polgári ének kör Király Ernő veze
tése mellett gyászdalt énekelt. Az isteni tisztelet után 
a Sz. llároniságtéreu szintén lélekemelő ünnepély folyt 
le. A templomból kijövő közönség ide jöll a menettel, 
s szép rendben helyet foglalt a Sz. Háromság szobra 
előtt. A polg. énekkor a Szózatot énekelte, mely után 
Biró Zoltán III ad éves akad. hallgató a lapunk mai 
„Tárezáu-jában olvasható szép beszédet mondotta el 
lelkesen, meglepő szónoki hévvel, általános tetszést 
aratva. Majd a polg. énekkor dalolta a „Tavasz elmúlt1' 
kezdetű Kossuth nótát, s több akad. hallgató a „Kos
suth Lajos azt üzente" kezdetűt, mire befejeződött 
e szép ünnepély, s az impozáns számú közönség szép 
remiben oszolt szét. Az üunepseg tartama alatt egész 
belvárosunknak ünnepi színe volt. Számos épületen 
gyászlohogo lengett, a gázlámpák feketével bevonva, a 
boltok zárva, a kirakatok díszítve voltak. Ennek föl- 
emlitése mellett el nem hallgathatjuk, hogy a rendőr-

külföldön keresni menedéket. De a férfit kitűzött ezél- 
jótól a sors csapásai sem voltak képesek eltéríteni. 
Még akkor is, ott is csak hazájának élt, ennek javán 
munkálkodott egész addig, inig sírjához nem érkezett, 
mely inelleti kényes szemmel áll nemzete.

Állj meg emléknél óh m agyar! Lángoló szö
vetnek ez, mely legközelebbi muhaduak homályos utain 
biztosan vezet 1

Bámuld'érdemeit, melyeket kellőleg méltányolni szó 
kevés! Nézd széjjel hazádban! Mindenütt az ó emlé
két fogod találni, minden nagy és dicső tény, nyilat
kozzék az akár anyagi, akár szellemi életedben, szoros 
elválhatatlan kapcsolatban van Kossuth nevével. Nézd 
a földművest! Vidáman munkálja a földjét, hisz tudja, 
hogy magának dolgozik ! Nem áll többet földesurának 
korlátlan hatalma alatt! Nem veszi el termése javát az 
egyház! Nincs a föld rögéhez kötve, szabad, mint a 
madár és nyitva áll előtte az ut, tehetsége és szorgalma 
által a legmagasabb polez elérhetésére. Emberré, a töb
bivel egyenlővé lett ő is, nem olyan már. mint az iga
vonó barom, melytől gazdája, ha kedve tartja az élelmet is 
elvonhatja. Olyan lia hazájának ő is mint a többi, 
nem csak a terhekben osztozkoéik, de a jótétemények
ben is. Megválasztja az embert, ki Ót a törvényho
zásban képviselje, ki érdekeit védje. Sérelmeit a leg
felsőbb fórum elé is (elviheti orvoslás végett. Es kinek 
a müve mindez? Az isteni munka, a nép millióinál; 
felszabadítása a jobbágyság bilincseiből, milliók jogai
nak helyreállítása : Kossuth nevéhez fűződik. Nem 
Nem csépeli ki többé sajtónk termekéit a czenzura, ki
vervén belölök a magot és odadobván a száraz szalmát 
a közönség elé, hogy azon rágódjék ! A szabad sajtó 
magához ragadván az őt megillető hatalmat bátran 
mondja meg az igazságot hatalmasnak és gyengének, 
gazdagnak és szegénynek egyaránt! Nem kell többé 
titkolnod nézetedet, bátran, emelt fővel mondhatod ki 
véleményedet, nem félvén attól, hogy a hatalmasoknak 
nem tetsző igaz mondásért betörik fejedet! Elvedért, 
nézetedért nem üldöznek többé es nem küldenek vár 
fogságra ! S kinek köszönheted ezt ? A ki letörte a bi
lincseket a a sajtóról es szárnyakat adott neki, a ki 
felszabadította az igazságot, az Kossuth volt!!

5"

gőgnek semmi dolga sem akadt s a rendezést 1 auer . 
János és Krausz Vilmos György urak lórendezósege inéi-
I. ti az akad. ifjúság s az egyes testületek kebeléből 
választolt reudezók teljesítettek.

KUldfftaéKelnk jelentését, mely a város kő- | 
zönsege >s az akad. ifjúság küldöttségének Budapesten • 
a Kosguth-gyászüuuepen való részvételét Írja le, lapunk j 
legközelebbi számában közöljük.

t.ya -zm m epély  koKMith L a jo sért K or- 
pomín. A korponai közönség mivdiebb része is lerótta 
kegyelete! elhunyt legnagyobb hazánkfiáért Kossuth 
Lajosén. I let fon d. e. 9 órakor ugyanis az evang. temp
lomban gyász isteni tisztelőt tartatott hol a helybeli lel
kész Kiimeut Lajos lelkes szavakkal ecsetelte Kos
suth Lajos érdemeit hazánk körül, hazaszeretetét például 
állítván a legkésőbb nemzedékeknek. A korponai egész 
intelligentia veit részt e lélekemelő Ünnepélyen. Meg
ható volt, midőn a derék iparos kör lelkes tagjai gyász- 
lobogó alatt megjelentek a templomban, elnökük Szö
knie József felső népiskolai tanár vezetése alatt. Ezen 
jelenet alatt a jelenlevő hölgyek szemei könnyeztek.

— A folyó hó 7-én* te rvezett d isz to m á z á s . 
tekintettel a minden lionti szivét most eltöltő gyászra, 
május-hó 5-ére halasztatott. Reméljük, hogy e halasztás 
nem lesz hátrányos befolyással e lornaestély látoga
tottságara, annál is kevésbbé, mivel városunk közön
sége, már saját érdekében is méltányolni tudja azon 
hazafias törekvést, mely ez estély irányában és czéljá- 
Imii nyilvánul. Tudjuk, hogy Csáky Albin, vallás- és 
közoktatási miniszter, belátva a rendszeres testgyakorlás 
szükségességét, mindenütt lehetőleg pártolja a testgya
korlást, s hogy eziránt a tanuló ifjúság, de a vezető 
tanárok érdeklődését, üdvös versengését élénkítse, nem
zeti tornaversenyeket rendszeresített, melyek minden 
második évben, Budapesten tartatnak meg, s melyeken 
már két Ízben 1891. és 1893. évben vett részt a hely 
beli lyeeum tornázó ifjúsága. Minthogy azonban a 
versenyen való részvétel költséges, megesheük, hogy 
épen azok nem vehetnek részt e versenyen, kik arra 
hivatváli volnának. Hogy jövőre e nemű akadályok 
ne tartoztassák a szegényebb sorsú, de ügyes tornász- 
tanulókat a nagy versenyen való részvételtől, a május 
hó ó-én tartandó dis/tornázás tiszta jövedelme előbb 
említett czélra fog fordittatni Már magában véve ezen 
ezél elég arra, hogy az estélynek kiváló sikert bizto
sítson; a műsor változatos; iskolavivás, llaics 8. lyc. 
tanár vezetése alatt. Szabad gyakorlatok, gyakorlatok 
a buzogánynyal, szertornázás, Hu bér József, városi torna- 
tanító vezetése alatt, ki ez alkalommal helybeli torna- 
tanítói huszonöt éves működésének jubileumát üli.
— A tornát tánc/ követi; annál több ok, hogy nagy 
szánni közönség tisztelje meg jelenlétével ez estélyt,

Történelmednek legszebb része az ó nevével van 
kapcsolatban !

Veszélyben volt az ország ! Minden oldalról el
lenség környezte a kívülről fenyegetett gazda feje ■ 
felett lángolt a ház, s a ‘magára hagyott, az egyedül | 
álló magyar a kétségbeesés fásultságával összetett ke
zekkel nézte a veszély közeledtét! 8 midőn a veszély [ 
tetőpontjára hágott, midőn a belső ellenség szentség- \ 
törő keze több vérző, fájó sebet ütött szent hazánk ! 
testén, mint egy villanyos ütésre mogmozdult az egész , 
ország, felemelte karját és egy csapással porrá zúzta ! 
ellenségeit !

Az egész mozgalom vezetője, lelke Kossuth Lajos , 
volt! (J volt az, kinek szavára felkelt az egész nemzet j 
és pár nap alatt százezrek állottak a zászlók alá. (3 
volt az, kinek lángszózatára az üres államkincstár meg
telt, s az egyesek örömmel helyezték vagyonukkal 
együtt életüket is a haza oltárára ! Ö volt az, ki a 
kishitüeket bátorította, ki a osüggedók szivébe uj re 
ményt öntött, ki a lankadókat uj munkára serkentette, 
maga mutatván meg legjobban példájával hogyan le
het és kell minden időnket, munkánkat és tehetségün
ket csupán a hazának szentelni.

Midőn az egész nemzet nyögött a rárakott súlyos 
bilincsek alatt, midőn alig dobogott a nemzet szive és 
az országban a halál csendje uralkodott, Ó tartá fenn 
a nemzet keblében egy jobb jövő reményéi, ó volt az, 
ki ismertté tette eddig ismeretlen nemzetét a világ előtt 
és dicsőséget szerzett nemzetének külföldön, ott is száz
ezreket gyújtván lángra szavával.

Es azon ember, ki ennyit tett hazájáért, nemze
téért, kinek nevéhez annyi dicsó emlék fűződik .- ki 
még száműzve is csak hazájának élt és éjt nappá téve 
annak javán munkálkodott, ki milliókat lelkesített és 
vezetett, ezen ember most nem kér mást hazájától, mint 
egy talpalatnyi földet, hol békében alhassa örök 
álmait.

Es a helyet, hol ezen emlék nyugszik ne jelölje 
más mint rideg márvány emlék ? Nem! az nem lehet! 
Hisz ez azon oltár, melyen áldozhat az érdemnek az 

! elismerés, ez a magyarnak Mekkája, melyhez könnyes 
1 szemekkel zarándokol. Te honleány ! Ne tűzzed keb
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melynek úgy erkölcsi, miut auyagi teljes sikert ki 
váuuiik.

— A k ö z tisz ta ság  é rdekében . Igeu tisztelt 
szerkesztő u r ! Becses lapjának múlt számában a remi 
őri hírek közt az az örvendetes közlemény olvasható, 
hogy a városi korházhoz vezető utón volt szemétdomb 
oiiuét eltávolíttatott. Ez rendőrségünknek egy igen 
üdvös intézkedése és vajha ez irányú törekvése ne 
csak e helyre szorítkoznék, hanem hasonló sorsban ré
szesítené a többi, a város kellő közepében, népes utczák- 
ban lévő szemétdombokat is. — Csak futólag akarok 
itt egy-kettót felemlíteni, ü lt van a 8teingrubeuro veze.ó 
a r. katli. plébánia mögötti utczában egy a hol a város 
csak nem régen légszeszlámpákat helyezett el. Ott van 
az uj akadémiai palota előtt Dr. Tóth kertje mellett 
egy, a rózsa-utezában a Liszt és Zlinszky kertje melleit, 
ott a dohánygyár előtt a patak mentén egy és ezeken 
kívül még több más helyen. Hogy ezen szemétdom
bok a városban minduntalan fel-felmerülő járványos 
betegségeknek a fészkei és terjesztői, fölösleges bővebben 
magyarázni, mert látjuk, hogy itteu a szemétd mibokra 
kerülnek az elhaltak szalma matraezai, betegségükben 
használatlanná elpiszkolt ruhadarabjai és bizonyos edé
nyek. Az ezen szemétdombokból kigőzölgő levegő nem 
csak hogy megfertőzi az arra menőket és közelében 
lakókat, de ott látjuk uap nap után az iskolás gyer
mekeket és rongyszedőket turkálni, ezek felszedvén a 
mindennemű ragályos betegségek baczillusait, terjesztik 
mindeufelé a városban. A véletlen ugy hozza magával, 
hogy a fent említett szemétdomb mindegyike közelében 
kút is vau, tehát a vizet köuynyeu fertőzve ez utón is ter
jesztetnek a beteségek. De mi több, ott az egyik közvetlen 
közelében a katb. gyrau.. a másik mellett az akadémiai 
palota, a harmadik mellett a botanikuskeit, a negyedik 
mellett a dohánygyár mind anytiyi alkalom a betegségek 
gyors elterjedésére. Ha a varos centrumában nagyobb 
arányban lévő lakosok szemétdomb nélkül ellehetnek 
és a szemetet jól elzárt helyen tartják inig a szemetes 
szekér azt elhordja, miért nem lehetne ezt az intézke
dést a közelfekvő népesebb mellék utczákban is be 
liozui ? És ha esetleg a város nem rendelkezik elég 
fogattal a szemét elhordására lehet-e uj áldozat vagy 
teherről szó ha e czélból a közegészségügy érdekében 
még egy pár lovat szerezne be? vagy talán még olcsób
ban a szemétnek kifuvarozását valamely vállalkozónak 
kiadni ? Már közel négy éve. hogy a mellékutczák 
tisztán tartása czéljából a város s rendőrség felügyelete 
alatt álló két állandó munkást tart, moly szintén elis
merésre méltó intézkedés, csak hogy annak jó voltát 
még nem tapasztalhattuk, mert az említett két munkás 
úttatarozói vagy egyéb más munkát, legtöbb esetben 
kellő ellenőrzés nélkül semmi munkát, sem végez. Az

ledre a virágot, meri hisz azért termelte azt most hazád 
földje, hogy könnyeiddel öntözve Kossuth Lajos sírján 
helyezd és áldozz vele a hála és kegyeletnek ! Te honfi 
ne szegyeid a könnyet, mely pilláidon rezeg, hanem 
légy büszke rá, mert a kinek emléke fakasztotta, az 
megérdemli, hogy sírjánál nemzete fórfiai is sírjanak 
Hisz uagy volt ő nemcsak mint államférfi és hazafi, de 
nagy volt ó mint ember is. Csupán vasszorgalma és 
erős akarata állal küzdötte fel magát a legmagasabb 
polezra! Példát adott, hogyan kell a férfiúnak a vész
ben helyét megállani, hogyan kell az aggnak élte utolsó 
pillanatáig munkával tölteni idejét ! Megmutatta, hogyan 
kell bátran eltűrni a gyanúsítást azoktól, kiknek egész 
életünkön keresztül csak javukra munkálkodtunk. Egész 
életén keresztül három eszme vezérelte: a munka, be
csület és haza! Munkával szerzett becsületet és becsü
letes munkával szolgálta a hazát.

Uly ember, ki úgy élt és annyit tett, mint ó, kit 
oly eszmék vezéreltek mint Őt, oly ember nem hal
hat meg, annak örökké kell é ln ie!

Te-Magyarok Istene! — nem veheted ót el tőlünk ! 
Midőn hazánkra gondolva hevesebben dobogó szivünkre 
tesszük kezünket, érezzük hogy Kossuth Lajos nem halt 
meg, szelleme köztünk és bennünk van, él ő és élni 
fog örökké nemzete szivében !*)

Biró Zoltán.

V. évfolyam 16. Kára

Végzetes látogatás.
(Csevegés.)

— Folyt, és vége. —
Nagyon meg voltam lepetve, midőn Szepesi Al

bertét megláttam. Egész más férfias kinézése volt mint 
a hogy előbb ismertem. Három év előtt, midőn még 
deák volt, megfordult egy néhányszor házunknál; de 
annál többet találkoztam vele, midőn sétálni mentein 
apával egy faluhoz nem messze levő rétre.

*) E szép beszédet B ir ó  Z o ltá n  erdész, akad hallgató eh "  
1-én a Szt.-Háromságtéren mondotta a hatóságilag kezdeményezett 
ünnepség befejezése után, nagyszámú, díszes közönség előtt. Sz.
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undorító piszok és szeny azért mini annak előtt olt dí
szeleg 11 legnépesebb utczák mentén. Az ellenőrzés 
••i’-'“kre nem is járna nagy nehézséggel, ha minden őrt 
járó rendőr naponta a közelébe eső mellék utezákha be
lek nlene, vagy ha lakásaikból a város minden részi’' 
hői szolgálatba menő rendőrök ugyanazt végeznék. 
Bízunk rendszerelő és Ugybuzgó főkapitányunkban, re 
inényelvén hogy az imént elösoroltakat becses figyel 
lilére méltatni es az ez irányban már megkezdőn üd
vös működését radikaliter folytatni is szives lesz. Ma 
radván egyebekben kiváló liszteleteui kifejezése mellett

— E thnltnk . 77. Márton Károly eves r. k. 
Mening eerebri marcz. J2éu . 78. Hrasko Mária 8 éves 
r. k. Hydrops post searlatinum marcz. 26-án. 79. 
Hornyacsok Imre 2 éves ev. Scnrlatiue dyphteritis marcz. 
27-én. 80. Prokay Alajos j s óra r. k gyengeség marcz. 
31-én. 81. Girtler Ferenez 7 hónapos r. k. Tussis Con- 
vulsion marcz. 31-én. 82. Porada Teréz 3 éves r. k. 
szamárhurut april. 3-án 83. Longauer Júlia 3 hónapos 
r. k. Tussis couvulsion april. 4-én. 84. Csjerni Johanna 
h sz. figyermeke Partos práematurus april 5-én.

K ózvágóhidim koii a f. é. első negyedében 
levágatott: 19 bika, 52 ökör. 82 tehén, 35 növendék, 
138 borjú. 120 juh, 669 bárány, 14, kecske. Ezekből 
esik csupán marozius hóra : 2 bika, 19 ökör, 24 tehén, 
13 növendék, 47 borjú, 11 juh, 523 bárány, 2 kecske. 
Összesen 1120 állat.

— Botok k észítésére  a lk a lm as  fának  Ame
rikába  való bevitele . A kereskedelemügyi m. kit*, 
ministől' ur f. évi 1446/1V. számú leiratával értesíti a 
kamarát, hogy a new-yorki fóconsulástusnak jelentése 
szerint botok készítésére alkalmas fa utóbbi időben 
nagy mennyiségben vitetett be Eszakamerikába a mo
narchiából, nevezetesen a fóconsulátus által megbízha
tónak jelzett (Ottó Kati’ nevű ügynök,, New-York; 69 
Pinc Strest), ki a múlt év folyamán 30.000 forint ér
tékű ily fa bevitelét közvetítette. E czik bevitele tele 
mcsen fokozható lenne, ha termelőink a new-yorki ügy
nökökkel közvetlen érintkezésbe lépnének. Az amerikai 
piaczon kedvelt fanernüek az u. n. mehádiai cseresnye, 
a kőris és vadgesztenyefa, melyek I -- í éves korukban 
levágatnak és egész természetes állapotban (legfelebb 
egyik végükön belíajlitva) kerülnek kivételre. A cse
resznye pálezák ezréért természetes állapotban, (jelenleg 
ha 18—2<* mm. átmérőjiiek 4(10 frt, ha 20—30 mm. 
átmérőjüek 600 frt érhető el. Akáczfa pálezák ezréért 
80 — 100 frtot fizetnek. Mindezen árak franco. Budapest 
értendők. Nagyon keresettek a vadgesztenye pálezák s 
különösen ezeknek „Cougo" nevű fajtája, mely oly mó
dón állitatik elő, hogy a fiatal fa törzsén bevágások

Még most is majdnem mindennap eljárok marná 
val arra a mezőre s onnan nézem a szép . k ilátást; 
gondolatom pedig el szárnyal a messze távolba.

Gyönyörű szép \irány ! Oly kedvesen Kandikálnak 
a margit virágok a többi virágtársai közül s megha
jolnak a szellő lágy fuvalma alatt.

Sokszor egész csokrokat kötök a szép margit vi
rág, a kék harang virág s még? — a fehér bojt vad 
virágokból.

No Alice messze eltértél! Arról a Szepesi Albertról 
beszélj de szaporán? szólt. Ilka.

Midőn köszöntek nekem, egy darabig igen kel
lemesen folyt a társalgás. Albert látta a könyvet ke
zemben kérdezte : mit olvas ?

A „Végzetes látogatást" olvasom V. Gaal Karó
I inától.

Erre aztán oly vörös volt, mint. a pipacs s be 
szódét mintha elvágták volna oly hallgatag lelt.

Atyja pedig hahotára fakadt fiára nézett s mint 
azt mondta: látod a  végzetes látogatáshoz, s mindegyre 
nevetett. Fia Albert állt, meglepetve vörös arcezal.

Albert alig várta hogy távozzék tőlem, okul azt 
mondta, hogy nem akarjuk nagvsádat zavarni regény 
olvasásában. Köszönt, hidegen s atyjával távozott.

Midőn már elhaladtak, sokáig gondolkoztam azon, 
hogy miért lett oly hideg a regény ozime hallatára, s 
miért nevetett atyja olyan jóízűen. Nem bírtam ma
gainnak megfejteni.

Mikor haza jöttem, elmondtam mindezt a ma
mának.

Az anyák hamarább látnak át s vesznek észre 
mindent, mint egy fialni leány. — Arra a mire én 
nem jöttem reá, azl mama Immár átlátta s megfejtene.

Az a különös látogató fiatal ember nem volt más, 
mint Szepesi Albert.

l'gynn Alice, hogy ó lett volna az? szólt Margit 
Igen. Határozottan tudom hogy o volt. Mert mikor a 
végzetes látogatást említettem, azt gondolta, hogy ez 
Mlem gúny akar lenni látogatására vonatkozólág. S 
ez«Tl nagyon sértve erezte magát.

Mama nagyon rosszalta, hogy én nem mutattam 
n|eg a könyvet, hogy látta volna meg saját szemével'

tetetnek miáltal kinövések keletkeznek. Ezen pálezák 
ezréért fizetnek franco Budapest 300—100 frtot. Mind 
ezen lak nyers állapotban beviteli vám alá nem esnek. 
\ «'giii főcoiisulátusuiik ajánlatosnak vélné, ha a botok 
készítésére alkalmas venyigével is tétetnének kísérletek. 
Miüláu a lentiek szerint ezen eziukekból termelőinkre

j es kereskedőinkre, jövedelmező kivitel Ígérkezik, erről 
: az érdekelt körök értesittotuek.

Hcszterczebáu i/ai iparkamara.

I’nlnezkok elcHeréléséból. melyek élvezeti, 
vagy gyógyszerek helyett mérges folyadékokat tartalmaz
tak már sok baj származott; sajnálatos példa volt erre 
nézve legközelebb Angolországban Tyndal tanár halála. 
Igen figyelemre méltó tellát az angol Jefl’ries javaslata, 
a ki oly luéregpalaczkokat szabadalmaztatott, melyek 
olyan belső beosztással bírnak, hogy a m’érges folya
dékoknak való helyen kívül, még egy második rekeszük 

. van a megfelelő ellenméreg felvételére, ugv hogy bal- 
j eseteknél a segély rögtön kéznél van, inig különben 

az ellenméreg beszerzésére sok időt igéuyel, sót gyak
ran alig lehetséges.

T ö rö tt ö n tö tt VHHtárgyak k ijav ítá sa . Ed
digele azt hitték, hogyha egy öntött vastárgy eltörött, 
hogy azt többé nem lehet kijavítani és azt, mint 
hasznavehetetlent el kell dobni. Van azonban egy 
ragasztó, melylyel az eltört részeket ismét össze lehet 
ragasztani és e ragasztó következőképpen lesz össze 
állítva: Vegyünk 2 rész szalmiakot, 1 rész tisztább 
kent es 16 rész öntött Vasforgácsot, ezen alkatrészeket 
egy mozsárban összekeverjük és e port tartsuk tökéle
tes szárazon. Ha aztán használni akarjuk, akkor su- j 
lyának húszszoros mennyiségű tiszta vasforgáesesal j 
keverjük, az egészet megtörjük mozsárban, vízzel fel
öntjük, míg tésztává nem lesz, melylyel a tört részeket 
bekenjük és a tárgyat összesajtoljuk. Bizonyos idő 
múlva a megragasztott helyek oly erősek és kemények 
lesznek, mint a többi fém részek.

Tömeges öles v i l lám gyorsa sággn l .  Nagyobb 
városokban oly nagy tömegekben szállítják a gazdát- ; 
lan kutyákat a rendőrséghez, hogy London és l ’árisbnn, 
a tulajdonosok által rövid időn belül el nem vitt álla- j 
tokát gyors eltávolításuk végett, eddig egy légmentesen * 1 
elzárható kalitkába tették és abba szénsavat vezettek 
be, úgy hogy a kutyák gyorsan megfultak. E költséges 
eljárás Londonban immár villamos kivégezéssel lett 
helyettétitve; a szegény hazátlanok e czélból egy két- ; 
reezbe vitetnek talapzata sodronyszövetbő! van, mely j 
egy dinamógép sarok sodronyai val áll összeköttetésben. 
Ha a fémpadlozatba az áram bevezettetik, akkor az ál- i 
állatok oly erős villamos ütést szenvednek, hogy a halál j 
fájdalom nélkül azonnal beáll.

hogy ez nem volt gúnyból mondva, hanem a regény 
czime.

Igen ha nekem eszembe jutott volna ! Csak hogy 
én arra nem is gondoltam.

Egy alkalommal megint; sétálni mentem apával. 
Midőn hazafelé jöttünk, Szepesiékkel találkoztunk. És 
képzeld Margit meg lluskám ! Meg se állottak, nem 
köszön apának, sőt még nekem se.

Hidd el lluskám sértett az engem, hogy az udva
rias fiatal ember nem köszönt, mint lia soha sem ismert 
volna.

Sokszor akartam, vagy szerettem volna vele ta
lálkozni, hogy vele beszéljek s erről felvilágilsam. Azon
ban mindannyiszor nem lehetett.

Egy vasárnap délután szép idő lévén, apával 
megint csak ki mentem sétálni az említett mezőre.

Apának egy jó  barátjával találkoztunk, ki szintén 
nagy Icáin ával ment s igy együtt folytattuk a sétálást.

Vígan társalogtunk az utón s éli apa barátjának 
a leányát Mariskát megszerettem.

Midőn bátra néztem, kit láttam ? Szepesi Albérlet 
atyjával.

Csakhamar utolértek bennünket s Albert engem 
észre nem véve, Mariskának egész ömlengve hőkölt.. 
Aztán is mindig csak vele társalgóit.

Eleinte nekem ez ignorálás nem nagyon tetszett, 
de aztán bele éltem magam s figyelemre nem mél
tattam.

Hidd el .Margitéin, nagyon sajnálom, bog) igy 
felre érlelt Szepesi Aliiért ; mert hogy félreértés for
gón fenn, viselkedése mulatta azt.

Többet aztán nem találkoztam vele.
Nelia az ember önkéntelenül a félreértés kelle-Illetlenségi illek yan kitéve.
Köszönjük Alice, hogy bizalmas voltál hozzánk, 

történeted igazán nagyon érdekes, szólt Ilka.
Alkonyodul kezd, sietnünk kell haza. Holnap jöjj 

hozzánk Alice, majd mi is elbeszélünk egy ilyen ese
tet Szervusz. Isten veletek, a holnapi viszontlátásra.

(i izei la.
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Irodalom.
KofcHiitli l.a jo*  v Most, midőn a magyar 

szabadságliarez halhatatlan apostola: Kossuth Lajos 
sírba szállóit, a különféle vállalatok nemes verseuyre 
kelnek egymással, hogy a nemzet nagy halottjának 
vonásait az utókor számára megörökítsék. Ezen képek 
közül különösen kiválik egy „ Kossuth Lajos és az aradi 
vértanuk iiut/dicsöil,W“ eziinü allegóriái kép. mely Ko- 
zies Ferenez hazánkfia, hírneves müncheni akadémiai 
festő eredeti festménye után busz szinti remek olajnyo- 
matu híveidben sokszorosítva lett. Ez a kép, melynek 
láttára iiuádásszerü ihlet szádja meg a honfi keblét, oly 
diszcsen es oly fenségesen örökíti meg allegorikus eső- 
portozatbau Kossuth Lajos és 13 aradi vértanú halha
tatlan alakjait, hogy méltó reá, miszerint azt minden 
magyar ember megszerezze és oltárkép gyanánt laká
sának díszéül megőrizze. A kép háromféle nagyságban 
megrendelhető minden könyv és mükereskedésében 
kereskedésben, vagyis közvetlenül Sebök Lípót mü- 
Budapesten, VL, Aradi utcza 8. számkövetkező árakon: 
az 1. nagyságú, melynek bossza9ö, szélessége 63 czeu- 
timéter, darabonkint 4 frt ha kerül. A II. nagyságú, 
melynek hossza 63, szélessége 43 cm, darabonkint 2 
frt. A 111. nagyságú, melynek liossza48, szélessége 32 
cm darabonkint 1 írtba kerül.

A közönség köréből.
Honleányi kötelességünknek ismerjük e helyen is 

köszönetét mondani azon élvezetért, melyet Biró Zoltán 
ur akad. hallgató e hó 1-én a .Szt.-Háromságtéren ta r
tott hazafias beszédével mindnyájunknak szerzett.

OcsovBzky Vilmosné
Dr. Cserey Adolfod

a Szt.-Erzsébet-egylet nevében.

Nyilttér.
Egész Helyem, m in tázo tt E o iila rdokat (mint

egy 45U különböző fájban), méterenként 8 ő  Úrtól 
I» frt <»*'» Űrig valamint fekete feliél és színes
selyemszöveteket 4ő  Űrtől 11 frt Bő Űrig szállít 
— sima, koczkás, csikós, virágos, damaszolt minőség
ben (mintegy 240 féle dispositió és 2000 különböző 
szili és árnyalatban) szállít postabér és vámmentesen 
llcn n ch e rg  fi. es. kir. udv szállító) se lye ingyára  
Z ürichben . Minták posta fordulóval küldetnek. 
Svájezba czimzett levelekre 10 kros és levelezőlapokra 

| 5 kros bélyeg ragasztandó. 2

II i r d e t é s e k.
Mindennemű köhögést

valamint minden kalar. megbetegedéseit a légző
szerveknek, gégebajoknak, a tüdőnek, nehéz lég
zéseket, szükmellüséget, asthmát, elnyálkásodást, 
görcsös és szamárköliögest, rekedtséget, torokban 
érezhető csiklandozást a leggyorsabban gyógyítja 
az évek óta legjobbnak bizonyult, orvosi utasítás 
szerint készülő s orvosok által ajánlott.

„ S z t . - G y ö r g y  t e a , ”  
melynek doboza 50 kr, és a hozzávaló Szt.- 
György „ Katari)" por, melynek doboza 50 kr. 
a részletes orvosi használati utasítással együtt. 
Hatása már néhány nap alatt érezhető. Két do
bozná! kevesebb nem szállitatik.

Postai küldésnél 20 kr. számittatik a cso
magolásért. és szállító levélért; megrendelést elfő 
gad : a S zt-fiy ö rg y  g y ó g y szertá r  Becsben V/2. 
VVimmergasse 33. Az összeg postautalványon előle
gcsen küldendő be. í— 28

,Nincs többé köhögés!"
M e l l -  é s  t ii ó ö h a j  e l l e n .  

l>r. m ell. l  ÁYIil.S.H

S%<‘|h‘mí Iá ár páti
n ö v é n y  It I v ó n  s í t  a .

1 üveg ára baszn. utasítással <•> k r. 
( Z t  KOBRA 1 dobozzal 3Ő kr., 
egy csomag 2 0  k r. TIIEA 1 cso
maggal őO kr., kis 2 ő  kr. Tizenöt év 
óta legjobb eredménynyel használták 
köhögés, rek ed tség , ka ta rrlm * . 
h ö k h iiru t. n á th n láz  (influenza), 
HZÜkmellüség. tü ilógy iiladás  sth 

ellen. Eredetiben kapható I áykinn Jó z se f  „nagy 
Kristóféhoz czimzett gyógyszertárában Budapesten. 
Baktárak: Török József gyógyszerésznél Budapesten, 
király-uteza 12. és minden vidéki gyógyszertárban. 

Raktár S e lm eezhányán  :
Szt unkái/ /•'. és Mun/ófsi/ J. urak gyógyszertárában. 
—  Postai megrendelések azonnal eszközöltetnek. —
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