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KWIZDA ..Köszvényfolyadéka" 
évek óta kipróbált , jeles szer 

csúz, köszvény és idegbajok ellen. 
^ ^ K i t ű n ő hatássa l v a n nagyobb fá-

B & radságok, hosszas gyaloglás , stb. 
n i e l ő t t és n t á n i e rős í tés re , v a l a m i n t 

*r aggkorban beál lot t gyöngeségnél . 
K W I Z D A köszvényfolyadéka 
valódi minőségben kapható Budapesten: nagyban T ö r ö k 
J ó z s e f gyógyszerésznél, Kochmeister Frigyes utódai, 
Neruda Nándor, Pillich Ferencz, Strobenz testvérek, Thall-
mayer és Seitz, Detsyny F., Steden József. — Kicsinyben : 
Altwirth József és majdnem valamennyi gyógyszerésznél. 

F ő l e t é t : Kwizda Ferencz János, cs. kir. 
osztrák és r o m á n királyi uáv. szállitó ke
rü le t i gyógyszertárában, Korneuburgban . 

1 palaczkkal 1 frt o. é. 
S z i v e s m e a r f l g r y e l é s i i l . E készítmény vételénél 

kérjük a t. közönséget, mindig 

Kwizda köszvényfolyadékát 
kérni, s arra ügyelni, hogv ugy minden palaczk, valamint a 
carton is fönnebbi védjegygyei legyen ellátva. 

_ _ _ _ ^ _ szAXAUJrÖVESZTESKE — — — • 
az egyetlen, legbiztosabb és legszilárdabb szer Bosse Fal 

EREDETI MUSTACHES-BAL.ZSAMJA 
A siker biztosítva 4—6 hét alatt. 

A bérre teljesen ártalmatlan. Bizo-
nyitványok többé nem hozatnak nyil
vánosságra. Szállttá* titnktartás 
mellett, utánvéttel it>. Egy »*e-
lencze frt 1.80. Kapható Buda
pestem : Török József gyógyszertárá
ban, király-uteza II. Beaben : Weis 
J. gyógyszertárában, a .szerecsennel. 
Tuchlauben, 17. szám. „Most. 

Selyem- és szőrruha-festő 
B E R K E T Z ISTVÁN 

Budapest, rózsa-tér 3. szám. 
Fest minden színre, mindennemű színehagyott ruha-szö- , 
veteket, kendőket, ponztókat, butorkelméket és bárminemű 1 | 
apróságokat, még pedig igen szépen és igen olcsón fest, mer t | 
festőttzlete saját házában gőzre igen jól van berendezve [ 
és egyedül van Budapesten világkiállítási érmekkel kitün- I 
tetve! Vidékről beküldött festeni valókat pontosan és . . 
szépen megfesti, ha elkészültek, utánvét mellett visszaküldi. | 

B A R N A FOGORVOS 
Budapest, váczi utcza 24. szám. 

JKeszit egyes fogakat, fogsorokat és 
plombokat, jótállás mellett; árak mér

sékeltek. Kívánatra részletfizetésre. 

A Frankl in-Társulat kiadásában Budapesten megjelent és min
den könyvárusnál kapható — az osztrák tartományok szamára 
Ssel inski György cs. kir. egyetemi könyvárusnál Bécsben, 

I., Stephansplatz Nr. 6. 

1848 és 1849-böL 
ELMENTEK ÉS BENYOMÁSOK. 

OKIRATOK ÉS EZEK MAGYARÁZATA. 
TAHTJLMANY0K ÉS TOBTájTrTT.MT KEtTTCKA. 

IRTA 

Id. GÖRGET ISTVÁN. 
Harmadik (befejező) kötet ára fűzve 4 frt. 
Első kötet ára főzve 2 frt *0 kr. — Második kötet ára fűzve 4 frt. 

Mertens és társa 
/. rangú fényképészeti mii intézete 

Erzsébet-tér 7, a bécsi utcza sarkán. 
Budapest legnayyobb és technikailag legtökéle
tesebben berendezeti műterme. Csoportfelvéte
lek 70 személyig, kizéról. pillanatfelvételek esz
közöltetnek. Olajfestmények művészi kivitelben. 

wwwwwv • * 

, T á m a s z k o d v a a m a b i z a l o m r a , 
* melylyel a mi horgony-Pain-expellerünk körülbelül 20 év 

óta találkozik, hiszszük, hogy ezáltal azokat is kisérlet-
• tételre fölszólíthatjuk, kik e kedvelt háziszert még nem 
I ismerik. Nem t i tkos szer, hanem szigorúan hitelei 

szakszerűen összeállított készítmény, mely joggal min
den köszvényes és osnzban szenvedőnek, mint egy. 
á l ta lán megbízható, ajánlásra méltó. Legjobb bizo
nyíték arra, hogy e szer teljes bizalmat érdemel, bizo
nyára az is, hogy sok beteg, miután más nagyhangon 
dicsért orvosságot megkisérlett, m é g is csak a régi 
jóhirfi Pa in-expe l lerhez folyamodik. Éppen az ösz-
szehasonlítás által győződnek meg, hogy szintúgy köszvé
nyes fájdalmak, mint tagszaggatás stb., valamint 
fog-, f e j - és hátfájások, o ldalnyi lalások stb. leg
biztosabban a Pain-expeller-bedörzsölésekre szűnnek 
meg. Olcsó ára — 4 0 kr., 70 kr., illetve 1 frt 20 kr. — 
lehetővé teszi, hogy kevésbbé jómódúak is megszerezzék, 
valamint a számtalan siker kezeskednek róla, hogy érte 
a pénz nem lesz hiába kiadva. — Óvakodjunk ártalmas 
utánzatoktól, s Pain-expellert csak a horgouy-jegygyel 
tartsunk valódinak. Készletben a legtöbb gyógyszertár
ban. Központi raktár: gyógyszertár az «arany oroszlán»-
hoz, Prágában. Közelebbi felvilágosítást ad Török József 

gyógyszerész, Budapest, király-utcza 12. szám alatt. 

Új találmányú kulcs nélkül felhúzandó ingaórák raktára. 

Saját uj találmányú órái Ö felsége 
a király , Rudo l f korona-
herczeg, és József fő-
herezeg O fensé
ge ik részéről ki
tüntetve, 

továbbá: . ^ ^ A ^ S a 

a p á r i s i , 
londoni, bécsi , 

budapest i , és a 
legtöbb k iá l l í táson 

k i tünte tve , a győzelmi 
versenyt megnyerte. 

AilegvzéUk kívánatra bementsen küldetnek. 

Órák eladásánál három évi jótállás vállaltatik. 

A Frank l in -Társu la t kiadásában Budapesten meg^ 
és minden könyvkereskedésben kapható — az osztr. tartomány 
számára Szelinxzky György es. kir. egyetemi könyvárusnál, 

Bécsben, I Stefansplatz 6. 

PETŐFI I 
RELIQUIÁK 

1841 1849. 
Qyüjtötte: HALASI ALADÁR. 

Ára fűzve 80 kr. 
T a r t a l o m : Előszó Gyulai Páltól. — Vegyes dolgo

zatok: Lapok Petőfi Sándor naplójából. — Petőfi procla-
matiója. — Hirlapczikkek 1848—49-ből. I.—VI. — Válass 
Vörösmartynak. — Felszólítás a képviselőházhoz. — Apró
ságok : I. Czáfolat. I I . Nyilatkozat. I I I . Figyelmeztetés. -
A franczia forradalom. — Levelek 1840—49. Nagy Imréhez.-
Tarkányi Bélához. — Arany Jánoshoz I—XI. — Kovács Pál
hoz I. I I . — Kubinyi Rudolfhoz. — Papp Zsigmondhoz. -
Lisznyai Kálmánhoz. — Luby Zsigmondhoz. — Bernáth 
Gáspárhoz. — Tyrolerhez. — Bankos Károlyhoz I. II. -
Tábori levelek I . IV. — Szemere Bertalanhoz. — Mészáros 
Lázárhoz. — Bem tábornokhoz I. I I . — Nejéhez I. II. -
Petőfi személyleirása. — Toldalék: Székfoglaló beszéd. -
Várromok. — A Petőfi-irodalom 1840—1878. — Pótlék a 
levelekhez: Tarkányi Bélához. 

A «Franklin-Társulat' kiadásában Budapesten megjelent s minden könyvárusnál kapható — az osztr. 
tart. számára Szelinski György cs. k. egy. könyvárusnál Bécsben, I., Stefanspl. 6. 

PETŐFI UJABB REUQU1AI. 
1838-1849. 

Gyűjtötte BARÓTI LAJOS. 
K i a d j a a K i s f a l u d y - t á r s a s á g . 

A r a . f ű z v e § 0 k r a j c z á r o . é r * . 

T A R T A L O M : Vegyes dolgozatok. Naplótöredék. I. Históriai jegyze
tek (1848—49). I I . Erdélyi nt (1849). Nyilt levél a Kis-Kunokhoz (1848). Nyilt 
levél a szabadszállásiakhoz (1848). Levél 8zatmármegye alispánjához (1848). — 
Költői művek. Búcsúbeszéd (1838). Petrics Somához (1839). Töredékek I—IV. 
(1839). Emléksorok Török Gyulának (1841). Neumann Károly emlékkönyvébe 
(1841). A gyüldei ifjakhoz (1846). Sírvers (1848). Drámai töredék (1849). — 
Apróságok. Köszönet a pápai képzőtársulathoz (1845). Legyen az ember 
drámairól (1846). Petőfi könyvtára. Petőfi könyvtárának maradványai. Külön
féle franczia és angol könyvek jegyzéke. — Leve lek 1838—1849. 1. Csörföly 
Lajoshoz. 2. Frankenburg Adolfhoz. 3. Dömök Elekhez. 4. Degré Alajoshoz. 
5. Kecskeméthv Aurélhoz. 6. Kovács Pálhoz I—VIII. 7. Teleki Sándor grófhoz 
I—JX 8. Sass Károlyhoz I—III . 9; Térey Mari kisasszonyhoz. 10. Kubinyi 
Rudolfhoz I—II. 11. Arany Jánoshoz. 12. Adorján Boldizsárhoz. 13. Egy fülöp
szállási barátjához. 14. Kossuth Lajoshoz. 15. Bem tábornokhoz. 16 Klapka 
tábornokhoz I—II. 17. Telegdi Lajoshoz. — Függelék . Petőfi kézírásának mása 
(Sz. J. kisasszony emlékkönyvébe). Petőfi rajzai. — Petőf i - irodalom 1 8 4 3 — 
1887 . önálló müvek Petőfiről. Hírlapokban s folyóiratokban megjelent adatok. 

A «Franklin-Társulati kiadásában Budapesten megjelent s minden könyvárusnál kapható: 

1888. BUDAPESTI 1888. 

CZIMÉSLAKJEGYZÉK 
A B E J E L E N T É S I HIVATAL 

HITELES ADATAI ALAPJÁN. 
Szerkesztette KOLOS LAJOS belügyministeri titkár. 

Ötödik évfolyam, 1888. Ára vászonba kötve 5ifrt-

Tarta lma: Általános magyar és német tárgymutató. — I. Utczák, utak es 
terek lajstroma. — II. Tiszti czimtár: A fels. uralkodóház. A magyar ország" 
gyűlés. A m. k. ministeriumok és az azok szakköréhez tartozó hatóságok, intézeteit 
és közegek. M. k. állami számvevőszék. Katonai hatóságok. Budapest főváros tör
vényhatósága. Egyletek, társulatok és körök. Pénzintézetek. Biztositó intézetek-
Közlekedési vállalatok. — III. Ipar- és kereskedelmi czímjegyzék : iparosok, gy»" 
rosok, kereskedők, mérnökök, ügyvédek, orvosok stb. czimjegyzéke. — IV. I*»" 
jegyzék. — V. Hirdetések. 

Franklin-Társulat nyomdája. (Budapest, egyetem-ucza 4.) 

11. SZÁM. 1888. BUDAPEST, MARCZIUS 11. X X X V . ÉVFOLYAM. 
Előfizetési feltételek: VASÁENAPI UJSÁG és | egész évre 1 2 írt 

POLITIKAI ÚJDONSÁGOK együtt: / '«' évre - 6 " Csupán a VASÁRNAPI UJSÁG } Tf Z é ™ 8 * ) félévre ... 4 « Csupán a POLITIKAI ÚJDONSÁGOK: ) e ? ? 2 " " 6 ' " K ü l ' ° l a i előfizetésekhez , postailag 
I féléire _ 3 « meghatározott viteldíj is csatolandó 

Keblünkön piroslott a rózsa, 
Mit úgy tűzött a lányka rá; 
S ha megfakult, a vér pirosra 
Festé, a mint csorgott alá. 
Es anya-csók és apa-áldás 
Kisért a harczba - és fogott 
Mert ott az élet, a megváltás, 

A merre zászlónk lobogott. 

Most- ősz fürtökkel, tar homlokkal, 
Látjuk hogy jó magot veténk: 
Már ránk hajolva zöld lombokkal 
Kezd árnyat adni csemeténk. 
M'ért szivünk ifjan vérze, küzde, 
Aggon megérjük, boldogok; 
Hová kezünk akkor feltűzte: 
Zászlónk ma is ott lobog, ott! 

Es folyt a vér — s nem folyt hiába, 
Termékenyítve a talajt; 
Mert hol vér hull a föld porába, 
Bujább a fű s magasbra hajt. 
Erdő fakad a sivatagban, 
Fakadni bár későn szokott.... 
S elszántan küzdénk e tudatban, 
— A merre zászlónk lobogott. 

NEGYVEN ÉV 

Most negyven éve - - barna fürttel, 
Szivünkben égő honfi-láng 
Pergő dobokkal, harczi kürttel, 
Előre! bátran indulánk. 
Ajkunkon a „szabadság!" zenge, 
Szivünk rá föntebb dobogott, 
És mentünk száz halállal szembe, 

A merre zászlónk lobogott! 

Szász Károly. 
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MÁRCZIUS 15. 
A nemzet millióinak 
Egyszerre lobbant fel szive, 
Mint a midőn fölkél a nap, 
iá lángba borul az ég íve. 
Szabadság napja, láttam én 
Csodás kilobbanásodat; 
Bérczet, síkot mint tölte el 
A rohanó lángáradnt! 
E láng felett úszott hajód, 
Fényben ragyogva, szép hazám ; 
Győzelmi zászló lengve fenn 
Az égbe nyúló árboczán. 
Szép volt, dicső volt, ó ! e nap, 
S a nemzet mint egy óriás ; 
Karjában egyesült erő, 
Keblében egy szívdobbanás. 
Szép volt, dicső volt, ó ! e nap, 
Képét megőrzi hűn szivem; 
Csodálva akkor gyermekül: 
Egy lélek, egy szív mit mivel! 
Majd láttam a hajótörést, 
Míg annyi hős a lángba fúlt, 
S a büszke árbocz zászlaja 
Foszlányra tépve szerte hullt. 
Dicső szabadság, égi fény, 
Láttam kioltott lángodat, 
S haliam kínos nyögéseit 
A nemzet millióinak. 
A győztes kénye iszonyú, 
Parancsa véresőt fakaszt, 
S a merre honfiszív dobog, 
Árrá növelte vére azt. 
E vér fölött rengett hajód, 
Bús éji ködben, szép hazám ; 
Mint szomorúfűz csüggve femi 
Gyászlobogó, tört árboczán. 
Rémes, sötét volt, ó ! ez éj, 
De a kihalt fény oly csodás ! 
Egy nemzet gyásza hirdeté : 
Egy szivet ért az elnyomás. 
Rémes, sötét volt, ó ! ez éj, 
Képét megőrzi hűn szivem, 
Mely ifjú tűzzel várta már, 
Hogy majd hónáért mit mivel! 
Egy volt hitünk : hogy njra kél 
Ismét a nagyvarázsu nap, 
S a nemzet millióinak 
Sóhaja bősz viharba csap! . . . 
Szent Márczius ! — mert te valál 
Tűzoszlopunk bús éjszakán ; — 
Ki látta aztán fényedet 
Ragyogni a magyar hazán :' 
Mi lett napod ? gyér fáklyafény, 
Mely siralomházban lobog; 
A mely körül néhány hű szív 
Meg fenn virraszt, még felzokog. 
Pohárt ürítve honfiak 
Egymásra néznek csöndesen; 
A falon is árnyék rozeg, 
Mintha koporsó volna benn... 
De kérdem én : ez hát hajód, 
Te büszke múltú szép hazám ? 
1 >e kérdem én : ez csillagod 
Ezen a tengeréjszakán ? 
Hol van a láng ? hol van a tűz ? 
Hol van az árbocz zászlaja '.' 
S mely talpra kelt egy nemzetet, 
Hol van a zászló jelszava ? 
Magyar, ha még ünnepet ülsz, 
Magyar, ha még emlékezel, 
Fénytől ragyogjon homlokod, 
S lánggal hevítsen a kehely! 
A Márczius szent napja int, 
Az a te fényes csillagod; 
Szabadság napja éltetőd, 
Es gyilkosod, ha elhagyod! 

Franczia köztársasági 
zászló. 

MÁRCZIUSI NAPOK NEGYVEN 
ÉVVEL EZELŐTT. 

Negyven éve, hogy Európa régi államrend
szereit elsodorta egy hatalmas fuvallat, mely végig 
seperve északtól délig s kelettől nyugatig, sorba 
döntötte a korhadt intézményeket, s helyökbe 
új és egészségesebb fejlés csiráit veté el. A tavasz, 
melynek enyhe árama feloldozta a folyók ágyait 
jégbilincseiböl, az elnyomott gondolatról is le
vette a rabság súlyos lánczait s áldásos munkára 
serkentette az alkotmányos elet védsánczai kö
zött. Ezer nyolczszáz negyvennyolcz! Mennyi 
vér, de mennyi lelkesitő diadal, mennyi gyász, 
de mennyi örömmámor emlékét is jegyezte föl a 
a történelem ez év lapjaira, a melyből megifjul-
tan emelkedett ki a népek örök joga: a szabad
ság és egyenlőség. Paristól Berlinig ós Pestig, 
Bécstől Madridig és Nápolyig, mintha egy-azon 
villamszikrát gyújtotta volna lángra az isteni 
gondviselés a népek dobbanó szivében, hogy fel
támadjon zsarnokai ellen s kiragadja sorsát ke
zükből. Ily általános forradalom soha nem volt 
Európában. Mintha valami általános érvényű 
törvény hatása alatt ütött volna ki mindenütt 
s csak helyi körülmények enyhítettek itt vagy 
ott, mint pl. Belgiumban, hol I. Lipót király 
kijelenté, hogy ha népe azt hinné, miszerint 
boldogulásának ú'.jában az ö trónja akadály: 
akkor ő a koronát készségesen leteszi. 

A levegőben volt a forradalmi szellem. A feb-
ruáriuai franczia forradalom nem közvetlen 
oka, csak elösegitöje volt azoknak a csodá
latos mozgalmaknak, melyek Európa minden 
fővárosát majdnem egy időben delejes erővel 
ragadták a cselekvés terére, kiszámíthatlan 
alakulások elébe. Egymás mellett, egymással 
szembe állítva szemléltetni ez eseményeket — 
czélja e czikknek és a hozzá mellékelt egykorú 
képeknek, melyeket a napi sajtó szintén egykorú 
s helyenként talán eddigelé fölhasználatlan és 

FEJES ISTVÁN. A torlaszok védői. — Gavarni rajza. 

ma már ismeretlen forrásai feldolgozásával mu
tatunk itt be, a szabadság hajnalának negyven 
éves évfordulói ünnepén. 

Paris. 
A párisi 1848. februári forradalom sok tekin

tetben folytatása volt az 1830. júliusi forrada
lomnak, de egy uj elmélettel, a szoczializmussal 
szövetkezve, hogy megdöntse Lajos Fülöp trón
ját, melyet 300,000 szurony védett még pár 
nappal azelőtt. A korhadt kormányrendszer, mely 
a júliusi dinasztia végnapjaiban a politikai er
kölcsök végleges meglazulására vezetett s undort 
keltő botrányokban adott életjelt magáról, mé
lyen megdöbbentette a politikai pártokat, s csak 
a választói jog kiterjesztésében látták azt a ki
vezető utat, mely a közkormányzatot friss és 
egészséges elemekkel gyarapíthatja. Választási 
reform volt az a jelszó, mely az úgynevezett re
formbanketteken a népesség minden rétegében 
kifejezést nyert. A kormány, élén Guizot-val, a 
gyülekezési jog megszorításával igyekezett elfoj
tani az elégedetlenség ki-kitörő szellemét, de 
egy oly jog megsértése, mely még a restauráczió 
idejében is tiszteletben tartatott, óriásira fokozta 
az elkeseredést. Ily hangulat közepette nyiltmeg 
a kamra, s a trónbeszódre adott felirat feletti 
viták rendkívüli szenvedélyességét öltöttek. A 
baloldal vezérei, Odillon Barrot, Garnier Pa-
gós, Arago stb. minden tilalom daczára lépé
seket tettek a reform-bankettek megtartására, 
mire a kormány katonai rendszabályok foga
natosításával felelt, s rendőrileg betiltotta a 
gyűlést. 

Az ellenzék megelégedett azzal, hogy a minisz
térium vád alá helyezését indítványozza az alkot
mány megsértéséért, de a nép szenvedélye sokkal 
jobban fel volt már kavarva, sem hogy vissza
tarthatta volna magát a tüntetésektől. Tanulók, 
blouse-os munkások, utczai csőcselék járta be a 
tereket és utczákat e kiáltásokkal: «Le Guizot-
val ! Reform!»s számuk óráról órára szaporodott. 
A nemzetőrség rokonszenvezett a néppel s a 
rendőrség nem volt elég a mind fenyegetőbbé 
váló zavargás elfojtására. Két napig (febr. 22 és 
23.) tartott a feszültség, mely alatt mindenfelől 
torlaszokat emeltek Paris utczáin s ekkor Lajos 
Fülöp király elhatározta, hogy elbocsátja mi
nisztériumát s megígéri a reformokat. 

Mint a futótűz terjedt el az örömhír Paris ut
czáin ; az emberek megölelték egymást s dalolva, 
lelkesedve vonultak végig az utczákon. Ekkor 
történt, hogy 10 óra tájban este egy lármázó, 
fáklyás, lobogós csoport vonult végig a boulevar-
dokon s megállva a külügyminisztérium palo
tája előtt, követelte annak kivilágítását. E pilla
natban egy lövés dördült el, mit a ház előtt 
felállított katonaság arra magyarázva, hogy 
őket támadták meg, sortüzet adott, s 52-en 
rogytak össze sebesülten és halva. Kimondha
tatlan düh szállta meg erre a népet. Egy rava
talt kerítettek, s arra ráterítve a holtakat: 
«Fegyverre! Megölnek!» kiáltások közt fák
lyafénynél szaladgálták be a várost. Éjféltáj
ban megkondult a Notre-Dame vészharangja. 
Megdöbbentő kepék váltották fel egymást egész 
éjjel; a Boulevard des Capucines-en sürü töme
gek vonultak alá lassan, a győzelmes Marseillaise 
helyett a «Mourir pour la patrie» halotti dalát 
zengedezve, melybe rémesen vegyült bele egy 
szekér nyikorgása, rajta öt-hat, sorjában kite
rített holttesttel, félmeztelenül, körötte felgyúj
tott fáklyák. Mikor a gyászos menet a Bue Le-
pelletier szögletéhez ért, a dal a düh kitörésévé 
változott, melyet sohasem feledhetett többé, a ki 
hallotta. Az emberek sírtak a méltatlankodástól, 
zokogva mutatgattak a vérző holttestekre.«Gyil
kosok ölték meg! Boszu, Boszu ! Adjatok fegy
vert kezünkbe!" Majd fáklyákkalkezökbensorra 
járták a házakat, s mindenüvé bekopogtattak : 
"Vannak fegyvereitek?" «Igen!» «Ide velők.» 
S a kik a fegyvereket átszolgáltatták, felírták, aj
taik fölébe: «0n a donné les armes.» (Átadták a 
fegyvereket.) Az utczákon tábori tüzeket gyúj
tottak, s ott táboroztak egész éjjel, épitve a tor
laszokat minden utczaszegleten, úgy hogy reg
gelre kelve egész Paris torlaszokkal volt elzárva, 
melyekhez a boulevardok minden fáit levágták, 
s melyek közt különös erős építmény volt a Ri-
chelieu-utczai. 

Most már Lajos Fülöp sem habozott tovább 
a baloldalhoz folyamodni, s Thierst, Odillon Bar-
rot-t hivni meg minisztériumába. Csakhogy már 
késő volt. A mérsékletre intésnek nem volt semmi 
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hatása; a nép látta, hogy a győzelem feléje 
hajlik, a nemzetőrség Lamoriciére tábornok 
vezetése alatt megtagadta az engedelmességet. 
Lajos Fülöp belátta tévedését s leköszönt uno
kája, a párisi gróf javára s az orleansi herczegnőt 
regensnővé nevezve ki, nejével együtt elmenekült 
a Tuileriákból, melyet a felingerült nép körül 
fogott s rövid ostrom után birtokába vett. Mint 
akkori tudósítások irják, Lajos Fülöp polgárnak 
öltözve hagyta el a Tuileriákat s két barátja 
kíséretében ment a roueni vasúthoz, a kikkel 
együtt foglalt helyet egy másodosztályú ko
csiban. 

Ez alatt a kamra is összeült s kevés vártatva 
megjelent az orleansi herczegnö is, két fiával, 
kiket kézen fogva az elnökkel szembe, a képvi
selők háta mögötti padsorba vezetett. Dupin 
mély csendben jelentette be a király lemondá
sát, a ki a párisi grófra hagyta koronáját. Közbe
kiáltások: «Már késő!" szakították félbe beszé
dét s leírhatatlan zavar állott be, mely alatt 
több képviselő és nemzetőr az orleansi herczegnö 
és fiai körül sorakoztak, hogy őket testökkel 
védjék. 

Míg a szónokok a teendők felett vitatkoztak, 
egyszerre blouse-os, sisakos, sipkás, lobogós és 
fegyveres tömeg rontott be a kamrákba a leg
különbözőbb elemekből; elfoglalták az üresen 
hagyott helyeket, némelyek a szószékre is fel
merészkedtek. Az elnök, hogy kifejezést adjon 
megrovásának, föltette kalapját, de rögtön bor
zasztó lárma keletkezett s az ujon jöttek rári-
valltak az elnökre: «Le a kalappal!" Többen 
puskáikat szegezték neki, mire Ledru Rollin 
túlkiáltozva a zajt, a nép nevében csendet kért. 
Az orleansi herczegnö egész idő alatt nyugodtan 
ült helyén. Végre határozatba ment, hogy egy 
ideiglenes kormányt alakítanak Dupont de 
L'Eure elnöksége alatt, melynek tagjai Ledru 
Rollin, Lamartine, Arago, Garnier Pagés, Cré-
mieux és Louis Blanc voltak. 

A nép a Tuileriákba nyomult, bútorait, kin
cseit felgyújtotta, a trónt a Bastille-térre hur-
czolta s a júliusi oszlop alatt széttörte. De fosz
togatások, barbárságok sehol sem fordultak elő, 
a műkincseket tanulók és a polytekhnikum nö
vendékei védték. Sőt egy süket hölgynek, ki 
a Tuileriákban lakott, s csak akkor értesült a 
dolgok állásáról, mikor már olvasásából zavarta 
fel a győzelemittas tömeg, egész udvariasan 
tudtára adták, hogy el kell hagynia a palotát, 
de kíséretet adnak melléje a hová tetszik s ma
gával viheti holmiját. Ezeket mondva távoztak, 
hogy időt engedjenek a csomagolásra, bezárva 
ajtaját s őrt állítva ajtaja elé. Három óra múlva 
visszatértek, hogy magokkal vigyék, a mikor 
egy rosszul összekötözött csomag szétesett s tar
talma a földre gurult. Segítettek neki össze
szedni, s azután erős őrizet alatt, dobszó mellett 
kisérték el őt és övéit egyik rokona lakására. 

Másutt is mindenütt akkép gondoskodott a 
nép a rablások megakadályozásáról, hogy a palo
ták falaira felirta: «Mort aux voleurs» (Halál a 
tolvajokra) és sok esetben maga gyakorolt szi
gorú biráskodást a tilalom megszegői felett. 

Néhány óra elég volt rá, hogy a világ legha
talmasabb monarkhiája megdőljön s a leggazda
gabb király földönfutóvá legyen. Lajos Fülöp, 
mint akkori lapokból olvassuk, egyetlen öt fran
kos darabbal zsebében ért Dreuxbe s hogy eny-
nyije maradt, azt is a királynénak köszönhette, 
a kinek a palotából való menekülése közben ju
tott eszébe, hogy nincs pénze, s visszasietve egy 
íróasztal fiókjából vett ki néhány száz frankot, a 
mi azonban alig fedezte az utazást. Pedig, hogy 
mennyire bízott magában a szerencsétlen király, 
mutatja, hogy a forradalom első napjaiban meg
kért egy Parisban tartózkodó idegen előkelősé
get, ne távozzék addig, hadd legyen tanuja, mi
lyen könnyen bánik el a «< csöcselékkel.» 

A Dupont de l'Eure elnöksége alatt megala
kult ideiglenes kormány csak átmenetet képezett 
a köztársasági kormányformára, mely már a kö
vetkező vasárnapon ünnepélyes alakban ki lön 
hirdetve, s melyhez a klérus, a hivatalnoki kar, 
a hadsereg, s még Bonaparte Jerome és Napó
leon Lajos is siettek csatlakozni. Sehol a legki
sebb ellenállásra nem talált az uj kormány
forma ; megelőző szombat este még egy meglehe
tős nevetséges legitimista tüntetett koczkáztatott 
meg tíz fiatal ember a Faubourg-St. -«i ei -nainben, 
mely azonban a legcsufosabb ku;1 írezot vallotta. 
A nép látva őket feketébe öltözve, fehér ko
kárdával kalapjaikon, gnnyolódva kiáltott fel: 
• Nini! Temetés! Ezek bizonyosan temetkező 
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társulati szolgák." A fiatalemberek, jó kedvében 
találva a népet, megkoczkáztattak néhány szót. 
ii Barátim, kiáltották, emlékezzetek meg IV. Hen
rikre és kiáltsátok ki utódját! Éljen V. Henrik!» 
A nép hasonló jó humorral visszafelelt: «Ah ! 
hogy van a kedves herczeg'? Nem halt-e még 
meg? Annál jobb. Adják át neki az urak tisztele
tünket. Mennyire örülni fog neki. Éljen a köz
társaság !» 

Annyira helyreállott a nyugalom ettől fogva, 
hogy hat gonosztevőt, kik a batignolles-i vasúti 
raktárt fel akarták gyújtani, a nép maga fogott 
el és teljes megnyugvással szolgáltatta át a ható
ságoknak. Csak a júniusi napok rázták fel újra 
Parist a kivívott szabadság utón nyugalmából, a 
midőn a május 15-diki fenyegető szoczialista 
felkelés elnyomása után a proletariátus megra
gadta az alkalmat újra, hogy a negyedik rendet 
juttassa uralomra. 

Bécs. 
Az 1815-diki bécsi kongresszus helyreállította 

az erőszakosan megbontott európai súlyegyent 
s itt lett volna az idő a kormányzat függő kér
déseit a trón és a népek közti bizalom alapján 
megoldani. De a kormányok Európaszerte félre-

! ismerték ezt a feladatukat; ugy Ausztria mint 
Porosz- és Oroszország fenntartottak a régi ab
szolutisztikus kormányformát a nélkül, hogy a 
népek jogára gondoltak volna, sőt a júliusi forra
dalom, a belga és lengyel fölkelés, még több okot 
szolgáltattak az alkotmányos élet megszorítá
sára. Ily helyzetben találta az 1848. év Európát. 
A februári párisi forradalom által lángra gyúj
tott szikra azonban mind tovább harapózott, s 
Ausztriát sem hagyhatta hidegen, hol a haladás 
szüksége rég érezhetővé lön. írók és kiadók szá-

j mos aláírással ellátott kérelmet nyújtottak be 
a kormánynak a ezenzura enyhítése végett, 
mi azonban nem vétetett tekintetbe. Majd az 
Aula határozta el magát arra, hogy a márczius 
13-ára összehívott tartományi rendeknél a kor 
igényeivel többé össze nem férő jogintézetek uj 
alapokra fektetését sürgesse. Márcz. 13-án reg
gel 10—11 óra közt indult el az Aula e kére
lem átnyujtására a Herrengasseban levő rendek 
háza felé, mely alkalommal a Kohlmarkton, a 
Minoriten- és Josephsplatz-on, a Grabenen em
bercsoportosulások fordultak elő, mi a helyőrség 
csapatainak titkos összevonását vonta maga 
után. 

De a mozgalom főszintere a rendek házának 
udvara volt, hol Fischhof Adolf fiatal orvostudor, 
társai által vállra emeltetve, lelkes beszédet 
tartott, melyben hangsúlyozta ugyanazon kívá
nalmakat, melyeket a márcz. 3-iki pozsonyi or
szággyűlés a törvényesség terén állva öntött 
alakba. Ezek a következő pontok voltak: az állami 
kiadások nyilvánossága; minden rend és érdek 
képviselete a közös birodalmi gyűlésen; képvi
seleti részvét a német szövetségben; sajtószabad
ság ; vallásegyenlőség és lelkiismereti szabadság; 
nyilvános törvénykezési eljárás és esküdtszékek; 
felelős minisztérium. 

Ezt a beszédet, mely különben az ural
kodóház összes tagjainak éltetésével végződött, 
általános tapssal és tetszéssel fogadták. Még 
több szónok szólott a néphez; felolvasták Kos
suthnak a magyar országgyűlésen tartott be
széde német fordítósát, egy fiatal ember, dr. Böhm 
pedig követelte a jezsuiták kiűzését s Metternich 
eltávolítását. Végre elhatározták, hogy vegyes 
küldöttséget menesztenek a császárhoz az elso
rolt óhajok előadására és sürgetésére. 

Még mielőtt ez a küldöttség elment volna, a 
I rendek háza első emeletéről, hova már sokan a 

közönség közül feltódultak, vészkiáltás hangzott 
fel. Dühösen nyomult erre előre az ifjúság, ab
lakot, ajtót zúzott, az általános izgalom átragadt 
az utczán csoportosuló tömegre is, mely a kato
naság brutális föllépésének bátran ellene szegült. 
Több áldozat esett el, s a megriadt tömeg zajongva 
és«Fegyverre!» kiáltások közt gomolygott össze
vissza, míg egy küldöttség gyorsan a polgármesteri 
hivatalt kereste fel, hogy a rend fentartására pol
gárőrséget hiyjon össze. Midőn ez nem sikerült, 
a nép a fegyvertárat akarta megostromolni, 
hogy fölfegyverkezhessek. A Juden-platzon a 
szűk utczák torkolatát szekerekkel rekesztették 
el, de a katonaság, mely Albrecht föherczeg ve
zénylete alatt állott, tüzelt a népre, s áttörve 
a barrikádokon, szúrt, vágott, a mit elől-hátul 
talált. Az elkeseredés tetőpontra hágott, a Jus-
titia szobrát ledöntötték, a császári épületeket 
erősen megrongálták, egy sebesültet lóra ültetve, 
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úgy hordoztak körül a városon, hogy felkeltsék 
a lakosság bosszúállását. Csak egy Pollet nevű 
tüzér akadt, a ki a Michael-platzon, midőn pa
rancsot kapott, hogy a népre lőjjön, megtagadta 
az engedelmességet. 

Délután 5 órakor megint összejöttek a tanulók 
az Aulában s küldöttséget indítottak a császár
hoz, hogy a dolgok állását kifejtse. Hasonló czól-
ból más küldöttségek is megjelentek az udvarnál 
s mindezeknek volt annyi sikere, hogy Metter
nich látva helyzete tarthatatlanságát, önkényt 
lemondott, lemondása elfogadtatott s a császár 
megígérte, hogy a mozgalom ellen nem fog többé 
katonai erőszakot használni. Este 9 órakor már 
telve volt Bécs városa az örömhírrel, melyet fo
kozott az engedély, hogy a tanulók a fegyvertár
ban fölfegyverkezhetnek. Ujjongva járt a nép
tömeg késő éjjelig a kivilágított utczákon, kihá
gásokra csak a legaljasabb söpredék ragadtatta 

i magát, mely a marienhilfi vonal épületeit fel
gyújtogatta, kirabolta, irományait széthányta s 

j egy pénzügyőrt, ki a rablóknak ellentállott, a 
lángokba dobott. 

Márcz. 14-én már közel 12.000-re ment a fel
fegyverzett tanulók és polgárok száma, s délután 
3 órakor ismét nagy számú tömegek gyülekeztek 
a Kohlmarkton. A sajtószabadság igért kihirde
téséről szóló hírek azonban nem valósultak, s a 
nép nem akart tágítani. Végre 5 órakor a nem
zetőrség felállításáról szóló felhíváson kívül a 

: sajtószabadság is ünnepélyesen biztosíttatott, 
mire a nép József császár lovagszobrát megko
szorúzta, kezébe fehér zászlót nyomott e felírás
sal: nPressfreiheit". Lelkesítő beszédek hangzot
tak mindenfelől; fehér zászló, fehér szalag, fehér 
kokárda díszlett minden ablakból s minden ka
lapon s az épületek egész éjen át ki voltak vi
lágítva. 

Következő nap 11 óra felé a császár elhatá
rozta, hogy Ferencz Károly föherczeggel s ennek 
fiával, Ferencz Józseffel nyílt kocsiban népe 

! közé hajtat. A lelkesedés, melylyel útjában talál
kozott, határtalan volt, s ennek hatása alatt már 

| délután megjelent a császári manifestum, mely 
alkotmányt igért. Épen ez alkotmányiéval kihir
detése pillanatában érkezett meg a magyar or
szággyűlés küldöttsége is, élén Kossuthtal és 
Batthyányival. A legelső utczasarkon a legelső 
bécsi, ki a küldöttseggel találkozott, megölelte és 
megcsókolta Kossuthot, az Aula ifjúsága fegyveres 
sorfalat képezett, s minden ablakból virág- és 
szalagesö hullott az érkező küldöttségre, mely 
ünnepélyesen tartotta bevonulását a császári pa
lotába. 

Kevéssel rá maga a császár is családtagjaitól 
környezve megjelent az udvari könyvtár erkélyén 
s az összegyűlt nép és fegyveres nemzetőrök 

i ezerhangu éljennel üdvözölték. Lovasok jártak 
fel s alá az utczákon s trombita-harsogás közt 

l hirdették ki az alkotmányt. Minden szívben 
öröm és lelkesedés s minden kézben a mani
festum fehér papírlapja. Este fáklyásmenet vo
nult riadó üdvkiáltósokkal Kossuth lakása elé, 
ki németül mondott beszédében egységre és 
összetartásra intette a népet. A kivilágított szék
város egész rajongással övezte a császár ós Kos
suth kivilágított képeit; s a legőszintébb öröm 
és lelkesedés közt ülte meg első alkotmányos 
napját. 

De az általánossá vált fegyverkezés, mely a 
biztonság érdekében történt, most magát a biz
tonságot kezdette veszélyeztetni. A kinyert sza
badsággal maga a nép kezdett visszaélni s izgató 
forradalmi napi sajtó támadt, mely minden tör
vényesen fenáÜót alapjában rendített meg.jAblak-
betörések, macskazenék napirenden voltak. A de
mokrata sajtó oltalma alá vette az olasz felkelést, 
s a német egység szószólójává szegődött. Minden 
«gutgesinnter» a német színeket hordta, s majd 
a klérus, majd a katonaság, majd a nemesség volt 
a nyüvános botrány tárgya. Különösen a rend
őrség elleni ingerültség nem ismert határokat. 
Spitzliknek nevezték őket s minden kigondolható 
módon üldözték. Egyet közülök az Aula egy 
napon az egyetem erkélyére állított közszemlére, 
azután kalitkába zárta s ugy hordoztatta meg az 
utczákon. 

April 25-én jelent meg az alkotmányjavaslat, 
s május 15-én történt a hírhedt Sturm-petitio, 
mely a czenzus nélküli választást követelte, 
s alkalmat nyújtott azokra a zajos utczai je
lenetekre, a melyek következtében V. Fer
dinánd császár harmadnap este egész udva
rával odahagyta Bécset s Innsbruckba vonult. 
De a tulságokat nemsokára nyomon követte a 
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visszahatás is. Be kezdték látni, hogy a rend 
biztosítása immár csak az akadémiai légió fel
oszlatása által érhető el, mihez képest ennek 
parancsnokától, gr. Colloredótól egy felszólítás 
jelent meg a légióhoz az önkéntes feloszlásra. 
Mikor a felhívásnak nem lett foganatja, egy 
zászlóalj Nugent-gyalogság vette körül az egye
temet, s felszólította a tanulókat a feladásra. 
Ezek azonban bezárták a kapukat s a katonaság 
kénytelen volt visszahúzódni. Közben a munká
sok vasrudakkal fegyverkezve tolongtak a város 
felé, a Rothenthurm-kaput betörték s a mint az 
ör tüzet adott, egy polgár halva rogyott le. Most 
iszonyú dühvel rontott a tömeg a városba, a 
harangokat félreverték, dobok peregtek, s az 
Aula ós a szomszéd épületek ablakaiból minden 
bútordarabot aláhajítottak, hogy torlaszokat i 
emeljenek belőle. Az ablakok ólom-rámáit arra ; 
használták, hogy golyókat öntsenek belőle s nyi- , 
lásait betömték kövekkel és szalmazsákokkal, 
csak annyi lyukat hagyva rajtok, melyeken át a 
puskacsövet ki lehetett tartani. 

De a katonaság is elhagyta őrhelyeit. A : 
Deutsehmeisterek kijelentették, hogy nem fognak 
lőni, többen pedig megosztották a néppel tölte- ! 
nyeiket. Az egész belváros el volt torlaszolva, 
szekerekkel, matráczokkal, hordókkal, szalmazsá
kokkal, rajtok fekete vagy vörös zászlók. A fő
vámépület előtti hidat lerombolták a katonaság 
előtt, a postaház tetejét lehordták s a postako
csikat a torlaszokhoz használták. A nép ezalatt 
elfogta gr. Hoyost, a nemzetőrség főparancsnokát 
s erős őrizet alatt az egyetemhez kisérte. Monte-
cuccoli és Colloredo lakásait is megrohanták, 
képeiket a falakról leszaggatták. Minden torlaszt 
megkereszteltek s képekkel díszítettek fel. Este 
felé pedig a torlaszok körül tüzet raktak s a há
zak falaira felírták: a tulajdon szent. Nők is 
voltak, kik hajókat levágták s a légió egyenruhá
ját öltve magokra, az aulához mentek fegyvert 
kérni. Hiába vonta vissza a minisztérium előbbi 
rendeleteit s igérte, hogy az aulát nem fogja fel
oszlatni, csak bontsák szét a torlaszokat s tegyék 
lehetővé a császár visszatérését. Azt felelték, 
hogy a torlaszokat nem fogják előbb szétbontani, 
mig a katonaság a várost egészen el nem hagyja 
s egyszersmind minden vonalat megszállottak, a 
ki- s bemenőket megmotozták, a környéken 
alarmposztokat állítottak, a táviró-vonalakat le- | 
romboltatták, a síneket fölszedettók, nehogy ka- i 
tonaságot szállítsanak rajta. Höfnert és Tuvorát 
pedig, kik a köztársaság kikiáltása miatt töm-
löczben ültek, kiszabadították. 

Ugyanakkor azonban nyugtalanító hirek is 
kezdtek szállingózni, hogy munkás-ruhában ka
tonák lopóztak a torlaszokhoz s azok alá puska
poros aknákat ástak, hogy az oroszok érkeznek, 
Windischgrátz. Wagramnál táborozik, stb. Most 
egymást érték a küldöttségek a minisztériumhoz, 
végre abban állapodtak meg, hogy a katonaság 
visszavonul, Hoyos gróf kezesül marad, a császár 
visszahívására futárt küldenek, s polgárok, nem
zetőrök és tanulókból ideiglenes kormány alakul 
a rend biztosítására. Ilyen feltételek mellett kezd
ték a kisebb torlaszokat elhordani. 

Ilyenek voltak Becsben a torlasznapok. A 
forradalom ügye teljes diadalt vívott ki, hogy 
később oly vérengzéssé fajuljon, mely árnyat bo
rított a márcziusi napok dicsőségére is. 

Berlin. 

Szép, verőfényes februári délután ért a párisi 
forradalom hire Berlinbe s lázas nyugtalansággal 
töltötte el a hársfák alatt a déli órákban csopor
tosulni szokott sétálókat. Berlin politikai Öntu
data ekkor kezdett ébredezni, a király 1848 
márcz. 4-ikén rekesztette be az egyesült rendi 
választmány gyűléseit, s trónbeszédóben alkal
mat vett magának czélzást tenni a mind fenye
getőbbé váló európai eseményekről is. Tompa 
forrongás morajlott már ekkor Berlin lakos
ságában. A polgárság egy föliratban la király
tól sajtószabadságot népképviseletet s az egész 
német nemzet szoros testvériségét követelte ; 
apróbb gyűlések naponként fordultak elö s a 
berlini őrsereget falragaszok szólították fel, hogy 
előadandó alkalommal ne fordítsa fegyverét a 
nép ellen. 

Mindé mozgalmak nem kerülték ki a felsőbb
ség figyelmét s messzire menő katonai előkészü
letekről lett gondoskodva, a melyek aztán a la
kosságot még jobban felingerelték. Az állam
papírok és részvények óráról-órára csökkenése 
komoly eseményeknek vetette előre árnyékát, s 

az állatkertben, a berlini nép kedvencz mulató
helyén, tanulókból, iparosokból, tudósokból és 
munkásokból álló vegyes gyülekezet, ifjúsági föl
irat czimen kilencz pontból álló kívánalmait 
írásba foglalva, nyilvános helyeken aláírás végett 
kitette. 

Márczius 13-ikán indult el egy küldöttség a 
királyi kastélyba, hogy e pontozatokat átnyújtsa 
a királynak, ki azonban azzal küldte vissza őket, 
hogy nem fogadhatja s a város egyes pontjain 
ágyúkat szögeztetett ki s a királyi kastélyt és 
arzenált katonasággal rakta meg. Ezen és a 
következő napon már apróbb összekoczczanások 
és sebesülések is fordultak elő, de még hevesebbé 
vált a súrlódás, mikor márczius 15-én a kastély 
terére gyűlt nagyobb tömeg, az átjárókat katona
sággal látván megrakva, gúnyolni kezdte a ka
tonákat, mire ezek lövöldözni kezdtek a népre. 
Ez azzal válaszolt, hogy fölszaggatta a járdakö
veket s azzal dobálózott. Mindkét részről szá
mosan estek el. 

E közben Bécsből is megérkezett a forradalom 
híre s uj lángra szította a kedélyeket. Márczius 
18-án már korán izgalmas hirek járták be a vá
rost, s számos gyűlésben vitatták s kárhoztatták 
a király vonakodását a szabadelvű engedmények
hez hozzájárulni. Uj küldöttséget menesztettek 
a királyhoz, mely most már azzal a válaszszal 
tért vissza, hogy a király megígérte a kérelmek 
teljesítését. Semmi sem múlhatta felül e hírre 
a berlini polgárság örömét s, a legtekintélyesebb 
polgárok a kastély felé indultak, hogy kifejezzék 
hálájokat a királynak. Ekkor azonban minden lát
ható indok nélkül egy lovasezred azt a ballépést 
követte el, hogy kardot rántott s a gyalogság is 
követte példáját s rátüzelt a védtelen tömegre. 
Ugyanekkor a kastély középső kapuján egy 
zászlóalj gyalogság jött ki s a már hátráló soka
ságot feltűzött szuronynyal, dobpergés közt haj
totta maga előtt. Rémülten és bosszúkiáltások 
közt széledt el a nép a közeli utczákba. 

Most egy pillanat alatt egész Berlin lakossága 
talpon állott. «Fegyverre ! Bosszú! Vért a vér
ért !»ily kiáltások hangzottak mindenfelől. Mint
egy varázsütésre torlaszok torlaszok után emel
kedtek, s leírhatatlan izgalom vett erőt minden
kin. Délután 2 órakor a tüzelés újból kezdetét 
vette. A katonaság kíméletlenül vetette magát a 
tömegre, ágyúkat szegezett ki az alig fegyver
kezett nép ellen. De a polgárság is szert tett 
valahogyan két ágyúra, melyekkel iszonyú rom
bolást vitt véghez a katonaság soraiban. Roppant 
torlaszok emelkedtek mindenfelől feldöntött 
szekerekből, fákból ós felszaggatott utczakövezet-
ből. Csupán a Lindenen, Berlin legszélesebb 
utczáján, het vagy nyolcz volt, s egy közöttök 
óriási méretű. Ez utóbbit az esti órákban egy 
porosz ezred megrohanta, de a polgárság túl
nyomó száma visszaverte őket s megfosztotta 
fegyvereiktől, melyeket szétosztottak aztán a 
polgárok közt. Hiába jelent meg már korábban a 
kastély erkélyén Arnim gróf miniszter, fehér 
zászlóval, hiába tűzték ki a kastély ablakából 
a zászlót e felírással: «Félreértés!* — az elke
seredett tömeg nem hajtott többé semmire. 

A fegyverboltokat mindenütt kiürítették az
zal az ígérettel, hogy a harcz után pontosan 
vissza fogják szolgáltatni, még a színházak
ból is kihordták a fegyvereket a harczszom-
jas csoportok, melyek mindenütt fekete- vörös-
aranyszínű zászlót hordoztak körül, melyet a 
nép «szabadság-zászlónak» nevezett el. Legna-

i gyobb volt a mozgalom a Königstrassen lefelé az 
| Alexanderplatz-ig, hol az * Ökörfej» nevezetű 

dologházban a fegyenczeke! kiszabadították s a 
! forradalmi csapatok közé sorozták. 

Sajátságos szabadcsapat alakult ez utóbbi 
| helyen egy ifjú lengyel vezérlete alatt, ki uhlá-

nus öltözetben, fején lengyel sapkával, kivont 
j görbe karddal e szavakkal rontott elő: «Éljen a 

szabadság!» utána egy dobos, több zászlótartó 
vörös és sárga lobogókkal s mintegy 200-nyi, 
tarkábbnál tarkább fegyverzetű legénység. E kö
rülményből következtették később azt, mintha 
az egész berlini forradalom a lengyelek müve 
lett volna, holott ez nem áll. Hol egy torlaszt 

| bevettek a katonák, menten a mögötte levő há
zakba nyomultak, belőttek a szobákba, öltek, 
kergettek mindenkit, szuronyaikat az ágyakba 
döfték, hol azoknak nem ritkán gyermekek is 
áldozatul estek. 

Egyszerre hajmeresztő kiáltás terjedt el a város 
legtávolibb zugába is. A csapatok főparancsnoka, 
Möllendorf a polgárok foglyául esett, lefegyve-

! reztetett és fogolyként vitetett a Burgschützek 

házába. Az ágyuk és puskák ropogása meg
szűnt, s bizonyos fegyverszünet állott be. Itt 
a polgárok kényszerítették Möllendorf táborno
kot, hogy irjon alá egy rendeletet. E rendelet
tel kezükben s élükön fehér zászlóval, egy kül-

; döttség indult el a katonák sorfalán át a palo-
I tába s kihallgatást kért a királynál. Megnyerték. 
] Most meggyőződésük és tapasztalatuk egész 

rábeszélésével adták elő a királynak szókvárosa 
I borzasztó állapotát, s kérték, hogy saját akara

tából vonja vissza csapatait. De a király már 
győztesnek tekintette magát s kezével az abla
kon át a Königastrassére mutatva szólt: «Ez az 
utcza már az enyém s a, többit is be fogom 
venni, i) Majd megjegyezte, hogy a lakosság má
mora volt az, a mely a harczot kezdte. Aztán 

! hirtelen egy magas ház tetején lobogó fekete
vörös-arany zászlóra mutatva : «Távolítsátok el 
szemem elöl ezt a zászlót!» szólt s a küldöttsé
get elbocsátá. 

Elkövetkezett e közben az éjszaka, s a hold vilá
gánál sajátságos élet fejlett ki. Vegyült a har-
czolók közé, a társadalomnak sok kétes eleme is, 
de sem ez éjjel, sem a következőkön nem fordult 
elő kihágás a tulajdon ellen. Ez egyszerű felírás: 

j «polgártulajdon« a nyilvános épületeken ele-
j gendő volt azok megóvására. Az utczákon leg

inkább gyermekek öntötték a golyókat, s ková
csolták a lándzsákat. Némely utczákon erős sod
ronyszálakat húztak végig, hogy a lovasság elő
nyomul ásat lehetetlenné tegyék. Ugyané czélból 
a Leipzigerstrassen a földre üvegdarabokat hin
tettek el. A hősi elszántság példái a legmagasz-
tosabbak voltak, minőket a történet lapjai fel
mutathatnak, így a kölni tanácsház melletti 
torlaszt három órai kartácstűz ellen hat ember 
védelmezte. A Taubenstrasse-i torlaszt is, hol 
több olajos hordó volt egymásra tornyozva, csak 
kevesen védték. Itt a polgárok azt az indítványt 
tették, hogy mindkét fél álljon el a lőfegyverek 
használatától, de ezt a parancsnokló őrnagy nem 
fogadta el, s az első lövésnek épen ő esett áldo
zatul. Mikor pedig a kartácstüzet is megnyitották 
a torlasz ellen, annak tetején egy fiatal tanuló 
jelent meg, szélben lebegő hajával, s kezében 
háromszínű zászlóval. A golyók fülei mellett fü
työltek el a nélkül, hogy találták volna s az abla
kokból az asszonyok kendőiket lobogtatták feléje. 
Egymaga védett egy torlaszt a Jáger- és Fried-
richsstrasse szögletén egy zászlóalj katonaság 
ellen Zinna Ernő 17 éves lakatoslegény is. 

Az éjszaka rémségeihez járult az is, hogy a 
felgyújtott tűz egész Berlint elhamvadással fe
nyegette. Az oranienburgi kapu előtt levő tüzér-
szin és vasöntöde éjféltájban kigyúlt s a lángok 
hosszan kavarogtak a város felett. A katonaság a 
legembertelenebbül bánt az elfogottakkal. Szitko
zódás, kardlapozás és szuronydöfés közt kisérték 
őket Spandauba, hol kenyéren és vizén elzárva 
tartották őket másnap délutánig, a mikor a 
király azzal a megjegyzéssel bocsátotta szabadon, 
hogy csak elcsábítottaknak hiszi őket s ezért 
megkegyelmez nekik. De a nép sem bánt el job
ban a királyi ház tagjaival. Mikor az esti órák
ban a királyi herczegek végig lovagoltak az utczán, 
hogy a békét helyreállítsák, a porosz koronaher-
czeget, a most meghalt öreg császárt a tömeg 
kíméletlen bántalmakkal illette. 

Öt óráig reggel folyt ez az elkeseredett harcz, 
omlott a vér, a mikor egy pillanatnyi szünet 
állott be. Kiosztották a nép közt a királyi prok-
lamácziót, mely a torlaszok eltakarításának föl
tételéhez kötötte a katonaság visszavonását. 
«Már késő!» hangzott fel gúnynyal minden fe
lől a szó, mely később a német mozgalmaknak 

: valódi jelszavává lett, s a puska- és ágyúlövések 
újra kezdetöket vették. Végre a király még sem 
viselhette el az iszonyú vérontás gondolatát s 
többek ellenzése daczára is beleegyezését adta, 
hogy a katonaság visszavonassek s csak egy kis 
része maradjon a laktanyákban. Sőt a foglyok 
szabadon bocsátását is megígérte, e hozzáadás
sal: <cha ezek nektek tetszenek.» A katonaság 
zenével és ünnepélyes menetben távozott az ut-
czákról. 

Közvetlenül ezután megdöbbentő jelenet ját
szódott le a királyi kastélyban. A nélkül, hogy 

! összebeszéltek volna, valami kegyetlen satyra 
sugallatából egyszerre mindenünnen előhordták 
a holttesteket gyászpadokon és nyílt kocsikban 
a király kastélya elé. Virágok, zöldágak borították 
az elesettek véres halántékait, míg sebeiket lep
lezetlenül hagyták s a halottvivők, rokonok, szü-

; lök vagy barátok minden egyes holttestnél 
harsány hangon mondták el: melyik torlasznál. 

milyen halállal esett el az illető. «Tizenöt éves, 
egyetlen fiam, mellettem lőttek le,» hangzott 
egyik felöl. «Megadta magát, de kegyelem nélkül 
leszúrták" — hangoztatta egy másik. És így to
vább: «Öt neveletlen gyermek atyja» — «Hét 
árvának özvegyanyja» — stb. Huszonegy holt
testet halmoztak így fel a kastély udvarán, né
melyiket még fegyverével, s a néptömeg levett 
kalappal, csendben, könnyezve állta körül a rava
talokat. 

Egyszerre felhangzott ezer torokból: "Jöjjön 
a király, a királyné!» Hiába rimánkodott Lich-
nowsky herczeg, hagyjanak békét a királynak, ki 
leverten, bágyadtan vonult vissza termeibe. Csak 
még viharosabban hívták a királyt, s már többen 
készületeket tettek, hogy ha a király elö nem jön, 
termeibe viszik neki oda a hullákat. Végre a 
király megjelent az erkélyen, s kényszerítették, 
hogy az udvarra lejöjjön. Még ezzel sem eléged
tek meg, hanem a líirálynét is látni akarták. 
Hiába ismételte a király, hogy neje beteg és ki
merült s nem jelenhet meg, kénytelen volt visz-
szatérni s pár perez múlva karján a királynéval 
megjelenni. 

Most szívszaggató jelenet következett be. 
A vérben úszó holttesteket felkapták kísérőik s 
a király elébe tartva, fenyegető felkiáltások és 
panaszos jajgatások közt emeltek magasra. 

— «Ez az ön müve!» szólalt meg egyik s ezer 
torok visszhangozta a kiáltást a hullákra mu
tatva. 

Könnybe lábbadt szemekkel, mélyen megin
dulva állt a király a remegő királyné mellett. 

— «Le a kalappal!» üvöltött egy hang. 
A király levette föveget, s most kezdetét vette a 

halotti ének, melyet a király födetlen fővel hall
gatott végig, s melynek végeztével visszavezette 
a kastély termeibe az összerogyáshoz közel álló 
királynét. 

* 

A márcziusi napok után Berlinben szabadabb 
élet szele kezdett mindenfelé lengedezni. De a béke 
még nem állt végleg helyre. Különösen Arnim 
minisztersége ellen emelkedtek erélyes kifogások, 
s maga az uj nemzetgyűlés sem elégített ki min
den jogos várakozást. S mivel a munkásoktól 
mindeddig a fegyverkezés is megtagadtatott, 
azért már régóta készültek a munkások a fegyver
tár megrohanására. Végre június hó 15-dikén 
csakugyan vészes kitörésre került a dolog. A pol
gárőrség egy százada ugyanis a fegyvertárhoz 
közel eső gesztenyeerdőben egy csoport munkásra 
tüzet adván, ez jeladásul szolgált a régóta előké
szített fölkeléshez. 

Egy pillanat alatt ingerült tömeg lepte el az 
utczákat s bosszukiáltás zúgott végig a városon. 
Az izgató népszónokok és munkások megölt tár
saik párolgó vérébe mártott kendőket szúrtak 
rudakra, s ezekkel járták be zászlók gyanánt az 
utczákat, hogy fölkelésre szólítsák az egész vá
rost. Egy ily csapat tanulók vezérlete alatt ha
ladt át a királyhidon s kikiáltotta a köztársasá
got, de nem talált sehol visszhangra. Ellenben 
mind fenyegetőbb csoportok tolongtak a fegyver
tár felé s a megijedt lakosság remegve zárta be 
boltját, háza kapuját. 

Tíz óra tájban már oly nagy volt a fegyvertár 
felé tódulok sokasága, hogy az ajtók recsegve 
kezdtek engedni. A nép felszólította a katonasá
got, hogy hagyja oda a fegyvertárt. Egyszersmind 
nagy gerendákkal kezdték döngetni a kapukat, 
melyek végre engedtek a sűrű csapásoknak. Most 
iszonyú gombolyagban tört a tömeg a fegyvertár 
belsejébe, s kifosztotta azt becses fegyvergyűjte
ményéből s a legrégibb, históriai becsű darabo
kat is a nép közt osztották ki. Poroszország régi 
hadizászlóit és diadaljelvényeit letépték a falak
ról és lábbal tiporták. Mindennemű fegyvereket, 
kardokat, puskákat, pisztolyokat, golyókat, nagy 
nehéz ólomrudakat elvittek; így folyt ez éjfélig, 
a midőn egy század katonaság hirtelen megje
lenése elszélesztette a zsákmánylókat s még az 
éjjel visszavették az elvitt fegyverek legnagyobb 
részét, másnap pedig a többit is önként beadták. 
A fegyvertár ostromában részes népvezéreket éa 
néplázitókat perbe fogták s pörük később tár
gyalásra is került. 

Nápoly, Milánó, Róma. 
IX. Pius pápává választatása némileg az oszt

rák befolyás ellensúlyozásának ténye volt. Leg
alább bizonyos, hogy DL Piusnak érzéke volt 
Olaszország nemzeti ügye iránt. Abbeli kísérletei, 
hogy az egyházi államot világi tekintetben is 
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M O U R I R P O U R L A P A T R I E . — M E G H A L N I A H O N É R T . 
A párisi februári forradalom dala. — Zenéje Alphonse Varney-től. 

Az ágyúszó dörejjé Meghalni a bonér' S ha távol harcz zajától Meghalni a honér' 
A hon esdő szava; Meghalni a bonér' Elmúlnánk dicstelen, Meghalni a honér' 
Fel, honfiak, fegyverre, Ez a legédesebb. A porunk akkor is Ez a legédesebb, 
Anyánk hi, a haza! A legszebb sors, mely ér. A hazáé legyen. A legszebb sors, mely ér. 

reformálja, épen nem voltak akkor még össze-
egyeztethetlenek a pápai állással. Az Ö reformjai, 
a szelídített czenzura, az államtanács szabad
elvű szervezete, s a polgárőrség felállítása, oly kez
demények voltak, melyek bizonyos nyomást gya
koroltak a többi kormányokra is. Különösen az 
osztrák felsöség alatt levő olasz tartományokban 
nevelték ezek nagyra az oppoziczió szellemét, de 
mikor az elnyomott Sziczilia szétszaggatta bilin
cseit, melyek Nápolyhoz fűzték, e hősiesség iVó-
polyban is serkentő hatást gyakorolt, úgy, hogy 
a király kénytelen volt a fenyegető népharag 
elöl alkotmány ígéretéhez folyamodni. 

De Ferdinánd király magatartása kezdettől 
végig kétszínű volt; egyetlen igéretét sem tar
totta meg s minden alkalmat megragadott, hogy 
újból visszavonja azokat a szabadelvű rendsza
bályokat, melyekre kényszerítették. 

Szombaton, május 13-án a képviselők a Salle 
de Marto Olivettoban voltak összegyűlve előzetes 
ülésen, melynek tárgya az esküforma módosí
tása volt. Az eskü így hangzott: «Esküszöm hű
séget a király- és a jan. 29-iki alkotmányhoz.» 
A képviselők visszautasították ezt az esküformát, 
mint a mely nem állott összhangzatban az ápril 
3-iki engedményekkel; a 15,000-re menő őrség 
is ellenszegült, s két nap tölt el tárgyalások közt: 
végre vasárnap éjjel 11 órakor tudtul adták, 
hogy a király nem hajlandó módosítni az eskü
formát. Nyolcz képviselő összejött, állandónak 
jelentette ki az ülést s küldöttséget menesztett 
a királyhoz, de eredmény nélkül. 12 órakor 
ujabb deputácziót küldtek s ekkor a király gon
dolkodási időt kért s végre kijelentette, hogy 
elfogadja az esküforma módosítását. 

Ez azonban csakis ürügy volt. Azalatt a csa
patokat kirendelték; nem sokkal éjfél után a 
nemzetörök is megkezdték a torlaszok emelését. 

Mikor a király értesült erről, meghagyta a kato
naság visszavonását s beleegyezett, hogy a par
lament eskü nélkül nyittassék meg. De senki 
sem hitt szavának s a nemzetőrség vonakodott 
előbb lerombolni a torlaszokat, a mig a katona
ság el nem hagyja a várost. E helyett azonban 
a katonaság újra kivonult. 

Ekkor egy lövés dördült el véletlenül, a nem
zetőrség megkezdte á tüzelést, 8 a svájeziak és a 
tüzérség gyilkos tűz közé fogták minden oldal
ról a népet. San-Fernando és San-Brigittában a 
nemzetőrség három órán át állotta meg helyét 
szakadatlan tüzelés közben. Ekkor a város át 
lőn adva rablásra és fosztogatásra a lazzaronik-
nak. Három ágyú okádta a halált avarból, lobo
gott a vörös zászló s egy adott jelre a lazza-
ronik e kiáltással: «Viva il Re!» a csapatokkai 
együtt vadállati dühvel rohanták meg a házakat, 
lakóit felkonczolták kor- és nemkülönbség nélkül. 

Hallatlan vérengzéseket követtek el. Egy ház
ban apát, anyát és négy gyermeket agyonlőttek; 
másokat élve hurczoltak végig az utczán bántal
mazások és káromlások közt. A királyi testőrök 
Vasatori marquisnak két fiát gyilkolták le saját 
palotájában, míg az apa megőrült s a palotát 
kirabolták. Másnap 6000 lazzaroni kimerülve 
a fosztogatásban s vértől csepegve gyülekezett a 
kú-ályi palota elé, hogy szerencsét kívánjanak 
Ferdinánd királynak. 

Hasonló lefolyást vettek a dolgok Milanó
ban, hol Ausztria érezte meg a franczia forra
dalom által okozott rázkódást, melytől Metter
nich egész rendszere porba omlott. A jelszó, 
hogy Olaszország az olaszoké, elfojthatatlan erővel 
vetődött fel Lombardiában is. Márczius 17-én az 
alkirály elhagyta Milánót, s útjában találta a 
becsi forradalom hirét hozó futárt. Másnap a 
milánóiak elfogták a kormányzó palotájánál álló 
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katonaőrt s megkezdték a torlaszok emelését, 
kocsikat kerítettek hatalmokba s fordítottak fel, 
legelső sorban a kormány alelnöke, O'Donnel tá
bornokét, s felszaggatták a kövezetet. 

Márczius 18-án megkezdték a harezot, szólt 
az ágyú és puska. A nép elfogta a székesegyház 
és a palota előtt felállított tüzérséget; hat ágyút 
foglalt el Binarconál is, a Paviából Milanóba 
vezető úton, s hatot a Piazza del Duómon. Pol
gárőrség szerveztetett Pecchi tábornok vezetése 
alatt, s folyt a harez változó szerencsével egész 
20-ikáig. Az osztrák ágyúk több utczát tisz
tára sepertek, de a milánóiak, bár felfegyverzet
lenül, megtartották állásaikat, elfoglalták a lő
por-raktárt, s ágyút szögeztek a San-Celsi to
ronyra. Radetzky békét ajánlott fel az ideiglenes 
kormánynak, de azt is visszautasították. A csa
patoktól elfoglalt minden lépésnyi helyen tor
laszokat emeltek, melyek közül nem egy gazdag 
bútorzatból, szekrényekből, zongorákból és se
lyemszófákból állott. Már az alkirály palotája s 
a székesegyház is a polgárság kezei közé jutott 
s tetején háromszínű zászló lengett, — csak a 
katonai főparancsnok lakását védte még bor
zasztó ágyútűz. 

Márczius 23-án a harcz ismét felújult a Tosa 
és Romána kapuknál, de rövid idő múlva a Toaa 
és a Como-kapút is elfoglalták Leccóból érke
zett fegyveres pórok. 23-ról 24-re virradó éjjel, 
miután küldöttség indult Turinba segélyt kérni, 
a mi meg is adatott, s a piemonti haderő a genuai 
hérczeg vezérlete alatt megindult Milano felé, az 
osztrákok végkép kiürítették a várat, s két osz
lopban vonultak vissza Verona és Mantua felé. 
Milano felszabadult s véget ért az öt napi harcz, 
melyben minden katonai szervezet és felszerelés 
nélküli polgárok arattak dicső győzelmet 15—Ifi 
ezernyi katonaság felett. 

Torlasz a Rue St. Martinban 

A milánóiaknak ügyes taktikája volt, hogy kis 
léggömböket eresztettek föl, melyek a mezőkön 
estek alá, s midőn a parasztok felnyitották, fegy
verre szólítást találtak bennök és utasítást, hogy 
jöjjenek^ segedelmökre, s rombolják le a veronai és 
mantuai utakon levő hidakat. 

A lombardiai felkelés hire hamar elhatolt Ró
mába is, hol számos önkénytes állott össze a 
lombardiaiak segítségére menendő, köztük min
den nemzetbeli idegenek és zsidók is. A kormány 
nem küldhette őket a szorongatott forradalmá
rok segítségére a nélkül, hogy Ausztriának há
borút ne izenne, de ellátta őket fegyverrel, éle
lemmel, s mint figyelő hadtestet küldte ki a 
pápai államok határaira. Fegyver, lőszer, nagy 
köpenyeg, czipők, tarisznya, egy kenyér és há
rom bajoccho napjára — ez volt összes felszerelé
sük. Kalapjaik többnyire felcsapott szélű művész
kalapok voltak, tollal és kokárdával. Ily önkény-
teseket mutat egyik képünk. 

Madrid. 
Május 6-án este a spanyol kormány kiutasított 

a fővárosból néhány egyént, kik ismeretesek vol
tak szélső szabadelvű nézeteikről. Ez a tény nagy 
forrongást idézett elő a szabadelvűek táborában, 
minek neszét véve a kormány, idején megtette 
intézkedéseit. 

Másnap, vasárnap reggelén néhány köpenybe 
burkolt, fegyveres egyén mutatkozott az utczá-
kon, de a rendőrség résen állott s többet közülök 
befogott, bár semmi törvényellenes cselekményt 
nem követtek el. Nemsokára rá lobogó zászlók 
alatt a katonaság is kivonult a kaszárnyából a 
Plaza Mayorra, hol a piacz északi oldalát foglal
ták el, Narvaez tábornok, Fulgosio, madridi fő
parancsnok, Figueras, Cordova ésConcha tábor
nokok alatt, a kik ugyanakkor parancsot adtak, 

hogy tüzet adjanak a fölkelőkre. Gyilkos harcz 
vette kezdetét, mely alkalommal Fulgosio tábor
nok, Krisztina királynő sógora, halálosan meg
sebesíttetett a Calle del Sol szegletén egy polgári 
egyén által. 

A felkelők czólja ezúttal csupán az volt, hogy 
kormányválságot idézzenek elő, mert egyaránt 
éljenezték a királynőt és a szabadságot a puska-
ropogás közepette. Két egyén vesztette életét, s 
még valószínűleg többen is ily sorsra jutottak 
volna, ha Narvaez tábornok közbe nem lép s 
meg nem szabadit egy szegény cselédet, kit 
már egy tuczat fegyver vett czélba. 

Mig a harcz leghevesebben folyt a Plaza Ma-
yoron, egy inczidens adta elő magát, mely hoz
zájárult ahhoz, hogy gyorsabban vége szakadjon 
az összeütközésnek. Lersundi tábornok ugyanis 
majdnem a piacz közepéig hatolt előre, hol egy 
trombitás épen rohamot fujt. Lersundi, bár go
lyózápor közepette állt, megfogta a trombitást és a 
tüzelés beszüntetését fúvatta vele; ugyanakkor 
egy mellette álló segédtiszt fehér zsebkendőjét 
tartotta fel békejelvényül. A tüzelés szünetelt 
néhány perczig, mely idő alatt Lersundi erősen 
fogta a trombitást. A felkelők látván ezt, azt 
hitték, hogy szövetkezni akarnak velők, s ab
banhagyták a támadást. Mig a szünet tar
tott, a felállított katonaság hirtelen rohamot 
intézett s szétszórta a felkelőket. A felkelők meg
lepetve, nem állhattak többé ellent s megadták 
magokat egy harmadrészük kivételével, kiknek 
sikerült megmenekülni. Fulgosio tábornokot a 
madridi főparancsnokságban Pezuela tábornok 
váltotta fel, ki rögtön hadi törvényszéket hivott 
össze, mely alkalommal egy nap alatt tizenhét 
polgárt és tizenhét katonát itélt agyonlövetésre. 

A nép a Tuileriák tróntermében. 

AZ 1848-IKI PÁRISI FORRADALOM. — Egykoru rajzok. 
Ujságárulók a bonlevartlou. 
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VILMOS CSÁSZÁR HALÁLA 
VILMOS CSÁSZÁR. 

17<»7—1888. 

A végzet beteljesült. 
Vilmos, Németország császárja kiszenvedett, 

mielőtt betöltötte volna életének 91 -ik évét, mely
hez csak néhány napja hiányzott már. 

Márczius 9-ikén, pénteken, kilenczedfél órakor 
halt meg. 

A legmagasabb kort érte el azok között, a kik 
a világhistória föLjegyzései szerint koronát visel
tek valaha. Sem az ó, sem a közép-, sem az új
kor nem mutat korra nézve hozzá hasonló ala
kot. Csak a pápák közt akadt egy, a ki majdnem 
betöltötte 90-ik évét, s Velencze dogéi között 
akadt kettő, a kiknek egyike 92, a másik 93 éves 
volt elhunytakor. A királyok között Vilmos az ő 
91 esztendejével egymagában áll. 

De egymagában áll a nevéhez kötött történelmi 
nagy események, különösen a hadi szerencse dol
gában is. Az ő katonai szerencséje, daczára, hogy 
nem volt nagy hadvezér, homályba borítja nagy 
elődjeiét, II. Frigyesét, az I. Napóleonét s a világ
hódítók valamennyiét. Egész Nagy Sándorig kell 
visszamennünk, hogy azt mondhassuk, no ez 
talán megállhat a ((győzedelmes Vilmos» mellett 
is, a hogy a történelem nevezendi. Mert addig 
nem találunk uralkodót, nem világverő hadve
zért, a ki oly joggal mondhatta volna el magáról, 
mint Vilmos: «Nem vesztettem ütközetet soha, 
hatvan csatában vívtam s mindenikben enyim 
volt a diadal*. 

És még abban is előnyösen különbözik Vilmos 
a többi hadverő fejedelmektől, hogy győzelmeinek 
eredményét mindig bölcsen tudta fölhasználni s 
állandósitani. Németország egysége, nagysága 
nem épülhetett volna föl még a diadalok daczára 
sem ily tulajdon nélkül. A győzelem gyümölcsét 
biztosítani pedig nem kisebb érdem, mint a győ
zelmet kiküzdeni. Ebben Vilmossal még Nagy 
Sándor sem mérkőzhetik, kinek birodalma nem 
élte túl alapítóját. A Vilmosé szilárdan áll s a 
császár halála csak annyit jelent, hogy most az 
általa fölépített torony tetejébe új kereszt jön. 
A torony szilárdsága nem fogja megérezni a vál
tozást. 

* 
A múlt év első napján nemzeti ünnepet ült 

Németország. Akkor ülte meg annak az emlékeze
tét, hogy Vilmos katona lett — 80 esztendővel 
azelőtt. 

A porosz uralkodó családban az a hagyományos 
szokás, hogy a királyi herezegeket tiz eves koruk 
betöltése napján avatják föl katonának. Vilmos
nál azonban ez másként történt. 0 1797-ben 
márczius 22-én született s így csak 1807 márczius 
22-én lett volua tiz esztendős. De abban az idő
ben viharos idők jártak Európa fölött. Napóleon 
hordozá véres lobogóit a legázolt országokon ke
resztül. A porosz királyi család is elmenekült Ber
linből s Vilmos édes anyjával, Lujza Augusztával 
az apától, III. Frigyes Vilmos királytól elszakadva, 
országának legészakibb zugába menekült, majd 
Königsbergbe ment, hol a király 1806-ban meg
látogatta, hogy legalább a karácsonyi ünnepeket 
együtt töltse családjával. 

1807 január elsején így szólt második fiához, 
Vilmoshoz a király: «Te még csak három hó 
múlva töltöd be tizedik évedet, a mikor katona
sorba kell állanod. De csak a jó isten a meg
mondhatója, mi lesz mi velünk addig s általában 
találkozhatunk-e ezen a napon. Azért én már ma 
fölveszlek a hadsereg kötelékébe». Egy asztalon 

már készen állt az uniformis, melybe a kis her-
czeget belebujtatták s formaszerint katonának 
avatták, így hát Vilmos tényleg előbb lett katona, 
mintsem tizedik évét betöltötte volna. 

Vilmos gyermekkorában igen gyenge testalkatú 
vala s keményebb katonai szolgálatra nem szorí
tották korán. 

Abban a régi gárdából alakított csapatban lett 
katona, mely fölött maga a király parancsnokolt 
s melybe a koronaörököst, a későbbi IV. Frigyéé 
Vilmost hadnagygyá, Vilmos herczeget pedig őr
mesterré nevezte ki. Vilmos herczeg katonai szol
gálatának első két éve alatt megismerkedett a 
gyakorlati gyalogos szolgálatminden csiujabinjával 
s testestől-lelkestől katona lett. Az elméleti és 
békeallománybeli kiképeztetést kiegészíté aztán a 
kitört szabadságháboru, habár Vilmos annak kez
detén atyja parancsára Boroszlóban volt kényte
len maradni. Ebbe az időbe esik előléptetése a 
főhadnagyi rangba. Csak midőn a lipcsei nagy 
ütközet a Rajna túlsó partjára veté a francziákat 
vissza, akkor teljesülhetett a 13 éves berezeg kí
vánsága. A király október 30-án fölkeresvén csa
ládját Boroszlóban, egész váratlanul igy szólt 
Vilmoshoz: «Most magammal viszlek a háborúba, 
de csak hat hétre, mert még nem vagy elég erős». 
Ez a határidő azonban tiz hónapra terjedt ki. 
A király még Boroszlóban századossá nevezte ki 
a herczeget s föltűzte vállára az akkor újonnan 
behozott vállrojt első próbapálját. 

A Sacken-féle hadtest 1811. újév napján Mann-
heimnál áthatolt a Rajnán. Ez átkelés, melynél 
két fiával a király is jelen volt, nem volt könnyű 
feladat, mivel a franeziák a túlsó parton, épen a 
Neckarnak a Rajnába szakadásánál, sánezot emel
tek, s onnan ágyúzva, megakadályozhatták a 
Neckar hajóhidjának a Rajnára áttételét. A király 
épen akkor érkezett Mannheimba két fiával, mi
kor az ütközet megkezdődött. A Rajna partján 
orosz csapatok fogadták hangos hurrákkal. Vilmos 

herczeg e naptól kezdve az egész 1811-iki had
járat alatt atyja oldala mellett maradt s annak 
csaknem minden hadműveletében részt vett, leg
első ízben a Bar-sur-Aube melletti győzedelmes 
csatában febr. 1-én. Ez alkalommal a király, a 
csata leghevesebb perczében, az orosz Kaluga-
ezredhez nyargaltatta át fiát, hogy ott a sebesül
teket számba vegye s neki jelentést tegyen. 
A herczeg bátran és lassú tempóban nyargalt a 
golyózáporon keresztül s rövid időn megjött a 
jelentéssel. A király nem szólt semmit, a tábor
nokok azonban fejcsóválva mondogatták egymás
nak : «Ez a királyi gyermek nyilván nem tudja, 
minő veszedelemben forgott az imént.» 

A kis százados hidegvérüsége általános beszéd 
tárgya lön s I. Sándor czár megküldé neki a ne-

j gyedik osztályú szt. György-keresztet. Ez volt 
mellén a legelső katonai kitüntetés. Nem sokára 
etzonban, anyja születése napján, megkapta a vas
keresztet is. Csak akkor tudta meg, hogy az ő 
akkori lovaglása mégis csak volt «valami". 

Az 1814-iki hadjáratban részt vett az Arcis-sur-
Aube (márcz. 20.), a La Fére Champenoise (már
czius 25.) s márcz. 31-én a Pantin melletti ütkö
zetben Paris előtt. A Parisban kelt előléptetés 
által lett ö is őrnagygyá. 

Az 1815-iki hadjáratba a herczeg nem vett 
I részt, ámbár atyjával ö is a hadsereghez utazott. 

A Champs de Marson később nagy szorgalom
mal és kedvvel teljesíté a zászlóalj-parancsnoki 
tisztet s az itt történt ünnepélyes zászlószente-
lést ö vezényelte Visszatérve 1817. márczius 
:!<»-án ezredes lett, ezzel együtt az államtanács
ban ülést és szavazatot nyervén. Ez év junius 
7-én a mai király testőr-ezred tulajdonosává ne
vezte ki a király, Sándor czár pedig a Kaluga-
ezred tulajdonosává. 

Sokoldalú katonai tevékenységet fejtett ki a 
; herczeg az 1818-tól 1848-ig terjedő időszak 

alatt. Hadosztályokat, hadtesteket vezényelt, el-

VILMOS CSÁSZÁR. 
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nöke volt mind ama bizottságoknak, melyek új 
katonai szolgálati szabályzatokon és utasításokon 
dolgoztak, nagyobb csapatokat vezetett, nagy had
gyakorlatokat s szemléket intézett s a külföldre, 
Oroszországba és Angliába katonai megbízatá
sokban küldetett ki, s így szerezvén meg a had
szervezeti, igazgatási és egyéb hadi szolgálatbeli 
sokoldalú gyakorlatot, a porosz hadsereg leg
kitűnőbb tisztjeinek lön egyike, kinek szava úgy 
atyja, mint testvérbátyja előtt is nagy nyoma
tékkal bírt. 

* • 

Az 1848-iki februári franczia forradalom végig 
villanyozta egész Európát. IV. Frigyes Vilmos 
is belátta, hogy a monarkhia abban az értelem
ben, melyben azt ő képzelte magának, hogy t. i. 
«a király a nyáj pásztora", fönn nem tartható 
többé s azt «a szelet papirt, mely a nép és király 
közé tolakodik* — a hogy ö az alkotmányt ne-
vezé, tele kell irni valamivel. Ezért 1848. már-
cziusában kiadta a pátenst, melylyel ápril ele
jére összehívta a porosz egyesült országgyűlést s 
melyben előre .kijelenté, hogy Poroszország a 
német szövetségnek rendi népképviseletet fog 
ajánlani. Az egész Németországra kiterjedő hon
védelmi alkotmány, szövetségi legfőbb bíróság, 
minden vámsorompó eltörlése, valamennyi né
met állam számára ugyanaz a mérték és súly
egység, — mindez kilátásba lön helyezve. Ezt a 
pátenst, mint az állammiuiszterium elnöke, Vil
mos herczeg is aláirta s a herczeg jelleme elég 
kezességnek tekintetett/hogy a mit igér, meg is 
fogja tartani. Márczius 18-án általános volt Ber
linben az öröm. A véletlen azonban nem akarta, 
hogy ez az öröm sokáig tartson. Egy elkövetett 
ballépés lángra szította a forradalmat Berljn 
utczáin s napokon át vérontásnak tette ki a szék
várost. Nem volt akkor népszerűtlenebb ember 
Poroszország herezegénél. Öt vádolták a két na
pig tartó vérontásért, mert ö volt az, a ki mint 
katona és royalista megengedhetetlennek hitte, 
hogy a király egy utczai zendülés elől meghátrál
jon. A hangulat annyira ingerült volt ellene, 
hogy az iij miniszterek sürgetve kérték a királyt, 
küldje Vilmost a külföldre. A király aztán rá 
parancsolt, hogy távozzék. Egyik képünk a ber
lini utczai harczban tünteti föl Vilmost, a mint a 
csapatokkal kémszemlét tart Berlin utczáin. 

1849. június 8-án a bádeni és pfalzi fölkelés 
elnyomására kirendelt csapatok főparancsnoksá
gát bízta rá a király. A herczeg szigorú vezetése 
alatt e csapatok megverték a fölkelőket több csa
tában s az általuk szorongatott Landau várát is 
fölmentvén, kiszorítá őket a Pfalzból, s június 
25-én Baden városát is megszállhatá. 30-án 
Rastadt is kapitulált. Hat hét alatt a herczeg 
megoldá föladatát s nehéz szívvel vált meg öt a 
rajongásig szerető katonáitól, midőn őt a király 

' a rajnai tartományok és Westfália katonai kor
mányzójának s egyúttal a megszálló csapatok fő
parancsnokának kinevezé, mely kinevezéshez 
1854-ben a gyalogság főparancsnokává s Mainz 
szövetségi vár kormányzójává lett kineveztetése 
is járult. 

* 
1857. január 1-én ülte meg Poroszország her-

czege katonai szolgálatának félszázados jubileu
mát. Ez alkalommal IV. Frigyes Vilmostól dísz
kardot, a hadsereg tisztjeitől egy pnjzst, a hadas-
tyápoktól ezüst sisakot kapott s a király a bonni 
7-dik huszárezred tulajdonosának nevezte ki. 
A király maga nyújtá át neki mind e kitünteté
seket igen meleg hangú beszéd kíséretében, 
melynek bezáró szavai: «sokszor forduljon elő 
ily örömteljes nap életedben* — valóban annyira 
beteljesedtek, mint tán még egy halandónál 
sem. 

Midőn nehéz betegségtől sújtott királyi bátyjá
tól, mint ennek helyettese, az ország kormány
zását átvette, nehéz feladatok állottak előtte, 
melyeket azonban oly szerencsés kézzel sikerült 
megoldania, hogy azok az ország kül- és bel
politikájának, de mondhatni, a világhistóriának 
is forduló pontjaivá lettek. Már mint régens ke
resztül vitte a hadsereg korszerű kiegészítésének 
és átalakításának tervét s az 1859-iki nagy moz
gósítás idején befejezte a hadsereg újjászervezé
sét. Nagy jelentőségű pillanat volt az, midőn 
1861. január 2-án trónra lépve, két hétre rá azt 
a 132 zászlót és lobogót, melyek mind meg
annyi lovas és gyalog-ezredet jelentettek, nagy 
elődje, II. Frigyes lovagszobra elé viteté s ott 
a porosz hadi dicsőség leendő jelképeivé föl-
avatá. 

Ez a dicsőség a düppeli sánczoknál, az alseni 
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tengerparton vette kezdetét s Csehország 1866-ki 
veres csatatéréin már nagyra nőtt. A király ek-

l kor csak nagy nehezen volt rábeszélhető, hogy 
j magát a legnagyobb veszedelemnek mindunta-
i lan ki ne tegye s személyét a hadjárat legfőbb 
! vezetésének s a béketárgyalásoknak tartsa fönn. 

A königgrátzi csatatéren történt végig lovag-
i lása sokaknak van még eleven emlékezetében. 
| Nehéz egy pár óra volt az, melyet a király a 
; Rosko-hegyen eltöltött, a második had'est meg

jelenésére várva. Midőn megpillantá, hogy érke
zik, sebes vágtatva száguldott le a hegy tetejéről, 
a Chlum melletti nagy lovas-ütközetnek tartva, 

'. a mikor is csak a gyorsan odarendelt táborkari 
j lovasörség mentette meg egy ellenséges lovas-
! csapattól, mely a porosz harczvonal mögé került. 

Kevéssel a diadalmas háborúból történt vissza
térése után bekövetkezett az a nap, mely a király 
katonai pályájának hatvanadik évét befejezte. 
E katonai ünnep csak csendben ment végbe az 
elfoglalt zászlóknak és lobogóknak a potsdami 
helyőrségi templomban kiállításával. A hadse
reg azonban nem tagadhatta meg magától, hogy 
tiszteletének és ragaszkodásának a már akkor is 
agg — 70 éves — uralkodó iránt valamely külső 
jellel is kifejezést ne adjon, s a hadsereg tény
leges szolgálatban levő tisztjei átnyújtatták uruk
nak Frigyes Vilmos trónörökös által azt az ezüst
ből készült nagy oszlopot, mely ma is a legki
válóbb művészi ékességei közé tartozik a berlini 
királyi palotának. Az agg harczosok pedig egy 
arany babérkoszorút nyújtottak át uralkodójuk
nak. «Mindegyiteknek», monda ekkor a fejede
lem szerényen, «egy-egy levelet szeretnék adni 
e koszorúból, mert hisz mindegyitek segített azt 
kiérdemelnem". 

Győzedelmes végig vonulása Francziaország 
csatatéréin, be egészen az ország fővárosába, ez 
képezi Vilmos porosz király katonai pályának 
legfényesebb részletét. A világtörténetben párat
lannak mondható e hadjáratnak elég lesz e helyen 
csupán kimagaslóbb mozzanatait érintenünk. 
1870. július 31-ikén hagyta el Vilmos király fő
városát s aztán átvévén a főparancsnokságot, sze
mélyesen vett részt a gravelotte-i csatában aug. 
18-án. Szept. 1 -én Szedánnál parancsnokolt, 2-án 
pedig a foglyul ejtett franczia hadsereg kapitulá-
cziójának föltételeit szabta meg. Szeptember 3-án 
kiadta a parancsot az előnyomulás folytatására 
Paris felé, mely irányban 19-én maga a küályi 
főhadiszállás is a ferriéresi kastélyba érkezett, a 
hol október 4-éig meg is maradt. Versaillesban a 
király október 5-ikétől az 1871. év márczius 7-éig 
időzött, innen vezényelve az újonnan alakult fran-

i czia seregek leverésére kirendelt három had
testet és Paris ostromát. Január 18-án kiáltatott 
ki császárnak s 19-én jelen volt a Mont-Valerien 
síkságára kitört francziák visszaverésénél. Már
czius 2-án hagyta jóvá a békekötést s a főhadi-

' szállással 17-én tért vissza Berlinbe, Saarbrü-
; ckentöl, a német határtól kezdve mindenütt oly 

ünnepléssel fogadtatva, mely útját a legnagyobb-
ezertí diadalútak egyikévé tette. 

1873. szeptember 2-án, a szedáni győzelemnek 
minden évben megünnepelt évfordulóján, leplez
ték le a hires diadaloszlopot, mely Poroszország 
1865-től 1871-ig terjedő történetének képezi 

; emlékét. 

A német birodalom ünnepies proklamálása 
1871. január 18-án történt a versaillesi palota 

! tüköi-termében. 
Most következett a konszolidálás munkája, a 

kivívott nagy eredmények biztosítása. 
A klerikális párt követelései és a püspökök 

vonakodása, feltétlenül elismerni az állami törvé
nyeket, arra vezettek, hogy a kormány szakított 
az eddigi egyházpolitikával. Az úgynevezett kul-
turharcz kitört s több évig folyt, mígnem XIII. Leo 
pápa béketárgyalásokat indított meg, melyek si-

i kerre is vezettek. 
A külső béke megszilárdításához hozzájárultak 

a benső viszonyok, melyeket Vilmos császár a 
j leghatalmasabb uralkodókkal ápolt. Ferencz Jó

zsef uralkodóval történt ischl-i és salzburgi 
(1871.) találkozásai feledtették az 1866-iki ellen
ségeskedést és megújították a régi barátságot. 

j A berlini hármas császártalálkozás (1872. szept. 
I 6. és 11.) a három uralkodó közt közös politi

kát állapított meg a legnagyobb politikai kérdé-
; sekben. 

Álláspontját a keleti kérdésben e szavakkal 
jellemezte: «Nem szegülhetek ellene Oroszország 
jogos igényeinek." 

E boldog és szerencsés viszonyok közt mennykő-
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! csapásként hatott az 1878. máj. 11-iki merény-
| let. Hödel (Lehmann) Miksa koloinpárossegécl 
; két revolver-lövést intézett a császárra, mikor 

Charlottenburgból megérkezve, a badeni nagy-
herczegnével nyilt kocsin a hársak alatt hajtatott. 
A császár sértetlen maradt, a tettest elfogták. 
A merénylet összefüggését az állami és társa
dalmi rend fölforgatására törekvő szoczialdemok-

' rácziával kétséget kizárólag konstatálták. E miatt 
szocialista-törvényjavaslatot terjesztettek a biro
dalmi gyűlés elé (május 24.), a többség azonban 

j visszautasította. Jun. 2-án, mikor a császár egye-
I dül ülve a kocsiban az állatkertbe hajtatott a-
i hársak során, a 18. számú ház második emele

téből kétszer rálőttek, több sörét megsértette 
i arczát, karját és más testrészét, A tettest, Nobi-
| ling Károly Ede drt., ki súlyos sebet ejtett magán, 
| rögtön elfogták. Kitűnt, hogy ez a merénylet is a-
] szoczial-demokrata izgatások kinövése és össze

függése a londoni Internationaleval kétségtelenné 
vált. Hödel Berlinben 1878. aug. 18-án mint 
felségáruló lefejeztetett, Nobiling meghalt sebé
ben 1878. szept. 10-én. A merényletek óriási 
felháborodást keltettek egész Németországban. 
A császár Keresztényi türelemmel feküdt betegen 
sebeiben. Betegsége idejére, jun. 4-én a trónörö
köst bizta meg a kormányügyek vezetésével. 

Az új birodalmi gyűlésen a szocziálista tör
vényt okt. 19-én néhány módosítással elfogadták. 
Berlin és környékére nov. 29-én kimondatott a 
kis ostromállapot és a szocziáldemokrata párt ko-
lomposait kiutasították Berlinből. 

A császár fölgyógyulása fölötti öröm születése 
napján — 1879. márcz. 22-én — mindenütt a 
legélénkebben nyilvánult. 1879. jun. 11-én a, 
a császári pár a német nép részvétele mellett 
megünnepelte aranylakodalmát. Több mint 600 
fogoly kapott e napon szabadságot a császár ke
gyelméből. 

A császár áthatva a meggyőződéstől, hogy a 
társadalmi bajokon és az állemellenes törekvése
ken nem segít az elnyomás és erőszak, oly refor
mokról gondoskodott, melyek főként a munkás
osztály javára szolgáltak. Egymásután léptek 
életbe a beteg munkások ügyéről (1883) és a 
balesetekben intézkedő törvények. A császár kí
vánságára a májusi egyházi törvények enyhítése 
czéljából a kormány javaslatokat terjesztett elő 
(1880—1886) és a Vatikánhoz rendkívüli köve
tet küldött. Az alkudozások eredménye az lön, 
hogy a megüresedett kilencz püspöki széket be
töltötték, az állam és kath. egyház közt a jobb 
viszony alapját megvetették. 

Az anarkhisták 1883.szept.28-ánújabbmerény-
letet terveztek a császár ellen. Ezen a napon 
(Strassburg kapitulácziójának 13-ik évfordulóján) 
avatta fel ünnepiesen a császár a niederwaldi 
nemzeti emléket, a német birodalom újjáalkotá
sának szimbólumát. Az ünnepen részt vettek az 
összes német fejedelmek, tábornokok, és a tör
vényhozás tagjai. Néhány anarkhista éppen az 
ünnep napján akarta légbe röpíteni dinamittal 
az emlékszobrot. A merénylet nem sikerült, mert 
a gyujtózsinórt az eső megnedvesítette. A három 
fövádlott: Reinsdorf Ágost Frigyes és Küchler 
Emil betűszedők, s Bupsch Beinhold Ferencz 
szíjgyártó halálra Ítéltetett. A két elsőt 1885. 
febr. 7-én Halléban fejezték le bárddal, Bupschot 
utóbb a császár kegyelméből élethosszig tartó 
fegyházra Ítélték. — Ez volt a császár élete ellen 
intézett negyedik merénylet. 

Az orosz-porosz barátság meglazulása, mely 
| onnét eredt, hogy Oroszország elégedetlen volt a 
I berlini kongresszus eredményeivel, arra bírta Vil-
j mos császárt, hogy 1879. szept. 3-án légyottot 

adjon II. Sándor orosz czárnak Alexandrowoban. 
I Mivel a találkozás eredménytelen maradt, aláírta 

az Ausztria-Magyarországgal 1879. okt. 15-én 
kötött védő szövetséget, a melybe 1883-ban 
Olaszország is belépett. Vilmos és Ferencz József 
uralkodók találkozása Gasteinban a szövetséget 
mindinkább megszilárdította. IH. Sándor czár 
1x81. szept. 9-én találkozott Danzigban Vilmos 
császárral, 1884. szeptember havában Vilmos 

| és Ferencz József uralkodókkal, utóbbit Krem-
', sierben is meglátogatta 1885. aug. 25-én. 

1886. aug. 8—10-én újra találkozott Ferencz 
j Józseffel Gasteinban Vilmos porosz herczeg, Bis

marck kanczellár, Kálnoky gróf és Beüss herczeg 
jelenlétében. A találkozás nagy jelentőséggel birt, 

| a zavaros politikai helyzetben demonstráczió volt 
I a mellett, hogy a béke-liga minden eshetőségre 

készen áll. 
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SOMSSICH PÁL. 
1811—1888. 

Pusztít a nemzet erdejében a vihar. Egymás 
után dönti ki a legmagasabb fákat, melyeknek 
gyökere ott volt a történelmi múltban, míg ko
ronájuk belenyúlt a jelen időbe. Annak a nem
zedéknek, melyet mindig «nagyi>-nak fog nevezni 
az ország történetkönyve, mintha utolsó, még 
élő, néhány tagjait is ki akarná irtani ez az év. 
Mindjárt beköszöntőül báró Sennyey Pált, a fő
rendiháznak, most néhány nap előtt Ghyczy 
Kálmánt, a képviselőháznak volt elnökét szólí
totta ki az élők sorából, s épen mikor az ég felé 
szállott a megboldogultnak lelki üdvéért az en
gesztelő áldozat: épen akkor ment hire, hogy 
Somssich Pál is elköltözött, a ki a képviselők 
házának szintén volt elnöke. 

Közeletünknek e veterán alakja az ország ne
vezetes korszakaiban volt tényező. Eszmélő gyer
mekkora még abba az időbe esett, mikor a 
nemzet halálos dermedésben szenvedett; de már 
mint ifjú meglátta népe ébredését s tanuja, 
utóbb jelentékeny részese volt a nemzeti újjá
születés folyamatának. A szabadságharcz és a 
rákövetkező idő két felé osztá nyilvános pályáját 
s külön két olyan embert formált belőle, a kik
ben az érzület tisztaságán, az éles elmén, a hon
szerető szivén s magas műveltségen kivül alig 
találni hasonló vonást, annyira ellentétesek el
veikben és követett irányaikban. 

Az 1848 előtti korban Somssich a konzervatív 
párthoz tartozott s ellentétben találta magát 
a nemzet szabadelvű irányával, melynek nem 
helyeselte rohamosságát, szenvedélyességét, ha 
czéljait talán megértette is. Ellenlábasa s heves 
ostromlója volt Kossuthnak és politikájának, s 
nem törődött vele, hogy az népszerűségébe kerül. 
A forradalom után azonban ő volt az első, a ki 
egy röpiratban fölemelte szavát az ország és a 
magyar király alkotmányos jogaiért, nem tö
rődve vele, hogy fejével játszik. A hatvanas évek 
vége felé már egyik legbuzgóbb és legtevéke
nyebb hive a szabadelvű politikának, s mi sem 
emlékeztet benne az egykori konzervatívra, — 
mely táborból ő csatlakozott legelsőnek és leg
őszintébben a Deák zászlajához. Első előkészí
tője az országos két nagy párt, a Deákpárt és a 
balközép egyesülésének, de első akkor is, a ki 
a fuzionált pártot elhagyni s vele szemben hatá
rozott ellenzéki állást foglalni kész, midőn a 
fúziótól általa várt reményeket meghiúsulni 
látja. 

E fővonásokban foglalható össze Somssich 
Pál nyilvános szereplése, mely külsőleg nem 
egyöntetű ugyan, de mindig nyomatékos, min
dig bátor, mindig meggyőzödósszerű, becsületes 
és hazafias. 

Somssich Pál 1811-ben január 13-án született 
Sárdon, Somogymegyében. Atyja, Miklós és neje, 
Kajdácsy Jozefin gondos nevelésben részesítek a 
nyilt eszű gyermeket s iskolába Pécsre, majd 
Kaposvárra, a bölcsészeti tanfolyamra Pestre, a 
jogira Győrbe adták. Kitűnően, mondhatni szen
vedélyesen tanult, különösen a klasszikusok s a 
történelmi és államtudományok iránt tanúsítván 
előszeretetet. Tanulmányai kiegészítése végett a 
külföldet is meglátogatta s Lipcsében 1834-ben 
a logikából Krugot, a klasszikái phüologiából 
Hermannt hallgatta, itt vetvén meg alapját an
nak a bámulatos klasszikái műveltségének, mely 
őt egész életén át oly előnyösen jellemezte. 

Nagybátyja, a később (1846-ban) grófi rangra 
emelt Somssich Pongrácz alnádor, majd királyi 
személynök volt, a ki szép tehetségű öcscsét szin
tén a hivatali pályára szánta. Ó azonban szerep
lését a megyénél óhajtván kezdeni, aljegyzővé 
választatott Somogyban, hol mihamar föltűnt 
ügyes tolla s talpraesett fölszólalásai által, any-
nyira, hogy az 1843-iki országgyűlésre Mailáth 
^yörgygyel, a későbbi országbíróval együtt őt 
küldte föl a megye követéül. 

Ez országgyűlés berekesztése után a helytartó
tanácshoz nevezték ki, s innen jött fel az utolsó 

pozsonyi országgyűlésre, mint Somogymegye kö-
i vete, hol az alsóházi konzervativeknek vezére 

lőn. Kitűnő szónok vala, érvekben erős, modor
ban nemes, előadásban előkelő, azonban a párt, 
melynek élén állt, minden inkább volt, mint 
népszerű. Minduntalan Kossuthtal kellé mér
kőznie, a mi nem szolgálhatott előnyére a nem
zet előtt, noha a felső körökben épen ez által 
vált kegyeltté. 

Midőn a szabadelvű nemzeti ellenzék győ
zelemre vezette zászlóját, s a felelős független 
kormány kineveztetvén, a volt kormányszékeket, 
tehát a helytartótanácsot is föloszlatták: Somssich 
visszavonult s a szabadságharczban nem játszott 
szerepet. 

Az ö szerepe abban az időben vette kezdetét, 
mikor a győzelmes zsarnokság végig pusztítá az 
országot, halálba vagy számkivetésbe űzte vagy 
börtönbe zárta a legjobb hazafiakat, s eltörülvén 
alkotmányát, darabokra szakgatá az országot, 
hogy állami létének még földrajzi nyomait is 
eltörülje. Eletével játszott akkor, a ki ez ellen 
egy jajszót mert kiejteni. Somssich Pál mert. 
Ekkor emelte föl szavát. 

Életének erre vonatkozó részleteit maga je
gyezte papirra egy megírandó életrajza számára, 
s azt itt szóról szóra idézzük: 

Az 1850-ben a szerb Wojwodina kiszakitása 
ellen a hirlapokban irt czikkeiért Somssichot 
Haynau maga elé idéztette; de a magát erélye
sen védelmező, s a trón és a haza iránti hűségét 
teljesen igazoló férfiúnak lojalitásáról meggyő
ződvén, perbe nem idéztette; de szavát vette, 
hegy addig, mig az ostromállapot tart, nem fog 
semmit sem irni, fölhatalmazván azonban öt, 
hogy időnkint neki •— Haynaunak — irott tu
dósításokban fejtse ki nézeteit a bekövetkező 
eseményekről, azon Ígérettel, hogy Haynau ezen 
tudósításokat ő felsége elé fogja terjeszteni. 

Somssich megtartotta szavát s nem irt egye
bet, mint három tudósítást Haynauhoz; midőn 
azonban ezzel Bécsben találkozott és tőle azon 
kérdésére, hogy tudósításait a király elé terjesz
tette-e, azt a feleletet kapta, Hogy ez nem tör
tént meg, Somssich adott szavától magát föl

mentetni kéi-te, mire Haynau azt felelte: "ír
jon, a mit akar.» Somssich ekkor a Bécs mellett 
levő badeni fürdőbe vonult vissza, mint a hol 
nem volt ostromállapot, s itt megírta a Haynau
hoz küldött tudósításokból "Magyarország es 
királyának törvényes joga« czimű munkáját, 
mely rövid idő alatt 8000 példányban kelt el s 
fölvillanyozva a magyar közönséget, beléje a leg
első lövelte a remény sugarait a magyar alkot
mány visszaállítása iránt. 

Az abszolút korszak vaksága és kegyetlenke
dése azokat is elidegeníté a bécsi kormánytól, a 
kik addig, ha nem is jóindulatot, de legalább 

| a saját érdekének némi belátását várták tőle, 
: A nagy csalódás a konzervativek között is átala-
| kítá a jó hazafiakat, s midőn az önkény a magyar 
í alkotmánynak teljes lábbaltiprásával és félre

lökésével szervezte az ország kormányzatát, Soms-
: sich kereken visszautasított minden ajánlatot, 
! mely hivatalvállalásra hívta föl, hanem egyike 

lett azoknak, a kik Somogyban és a szomszéd 
i megyékben a legridegebb szenvedőleges ellent-
i állást szervezték. Atyjával és Lőrincz öcscsóvel 

mindent elkövetett a hazafias érzület ébrentar-
: tására, s háza egyike volt a hazafias, alkotmányos 
• és magyar eszmék melegágyainak, hol a min

denüvé befurakodó hivatalos ellenőrzés nem 
tarthatá szemmel a neki nem tetsző érzületek 
ápolását. 

1854-ben Somssich Pál már egészen azok tábo
rában volt, kik Deák Ferencz köré csoportosulva, 
az ország alkotmányának isak teljes helyreállí
tása után voltak hajlandók a hatalommal al
kudozásba bocsátkozni. E végből alapították 
meg a "Pesti Naplót», melynek hasábjain ez 

| eszmét, a mennyire az akkori czenzura mellett 
; lehetett, hűségesen szolgálták, és Somssich neve 

gyakran jelent meg a közönség előtt e lap ha
sábjain. 

Midőn az ötvenes évek végen az abszolutiz
mus tarthatatlanná vált, s szükségét érezte, hogy 
formát találjon a nemzettel való érintkezés föl
vételére, azok közt, kik a birodalmi tanács czi-
mén összehívott gyűlésbe magyar részről meghí
vást nyertek, ott volt Somssich Pál is. Ö azon-



189 
ban személyesen megjelenvén 

iben, királyától hódoló 
tisztelettől folnieiiteset kerté, 
kifejezvén reményét, hogy 
lesz idő, midőn ö felségének 
es hazájának más terén hasz
nosabb szolgálatokat tehet. 

Az októberi diploma kibo
csátásának idején még szoro
sabban csatlakozott Deák Fe-
renczhez i I Só l-ben mint 
deákpárti választatott meg a 
kaposvári kendet képviselő
jévé s mint ilyen tartotta ott 
nagy beszédét, mely egyike 
volt ez országgyűlés legérde
kesebb beszédeinek. Meglepő 
volt hallani az egykor peoso-
viesnak mondott Somssieh 
szájából a honfiúi elkeseredés 
ama lesújtó kifakadásait, me
lyekkel a nemzet jogait láb
bal tipró önkény-uralom el
len kikelt s midőn kifejte, 
hogy kibékülés csak a visz-
szaálhtott s őszintén elfoga
dott törvényes alapon lehet-

. de igy kívánatos is. A 
mig azonban e törvényes alap 
helyre nem állíttatik, lehe
tetlen minden alkudozás. Ki
tűztek agyán, monda, valami 
uj zászlót október 30-án wiz 
októberi diploma) s azóta az 
intézményeknek némi alkot-
mányszerü szine van. Lehet
séges is, hogy a mindig abszo
lutisztikus módra kormány
zott örökös tartományok ta
lán örömmel is üdvözlik az 
uj fordulatot. Azonban a ma
gyar nemzet régi idők óta sza
bad szerződések alapján maga 
intézte sorsát, úgy hogy csá
bító konezessziók" iránt érzéke nem lehet, mint 
a maga földjén a maga urának érzi magát s 
nem zsoldosnak. Ez magyarázza meg az egész 
ország egyértelmű íteletét az októberi diploma 
és a februári pátens felett. Egy hóditó megvet
heti Magyarország jogát s alapithatja kormá
nyát erőszakra; de a ki jog és törvény szerint 
akarja elfoglalni Magyarország trónját, annak 
egész terjedelmében el kell fogadnia a törvényes 
alapot, mielőtt a nemzettel egyetértve, Szt.István 
koronáját fejére tenné. 

A 61-iki alkotmányosság rövid korszaka után 
Somssieh újra a magánéletbe vonult s a közmű
velődési és gazdasági mozgalmak terén játszott 
nagyobb szerepet. A kaposvári gimnáziumnak 
közadakozásból szép épületet emeltetett, elnöke 
volt a somogymegyei gazd. egyesületnek, előhar-
czosa a Sió és Dráva szabályozásának, egyik 
alapítója, majd elnöke az első magyar ált. bizto
sító társulatnak, a Ganz-féle vasöntö gyárnak, 
felügyelő bizottsági tagja a földhitelintézetnek, 
igazgató tagja számos iparvállalatnak, egyik ve
zérlő tagja az orsz. gazdasági egyesületnek, mely 
1865-iki kiállításával első adta meg az alkalmat, 
hogy az uralkodó a nemzet vezérférfiaival érint
kezésbe jöjjön. 

Ez az érintkezés csakugyan megolvasztotta a 
jeget a nemzet és uralkodó között. Megkezdődött 
a provizórium korszaka, a midőn Somssieh újra 
fölhivatott, hogy Mailáth György kanczellár 
mellett vállalja el az alkanczellári méltóságot. 
Nem vállalta el; mint tudjuk, helyette Sennyey 
lett a 1 kanczellár. 

Az 1865—68-iki országgyűlésen mint egyszerű 
képviselő jelent meg, minden fentartás nélkül a 
Deák-párthoz csatlakozván. Elfogadta Deák fel
irati javaslatát, sőt a mellett tartá (1866. febr. 
17-én) egyikét leghatásosabb beszédeinek. Mint 
parlamenti szónok ekkor kezdte aratni legna
gyobb sikereit s a Deák-pártnak egyik legszíve
sebben hallgatott szónoka volt. De nemcsak a 
nyilvános vitákban vitt előkelő szerepet, hanem 
a bizottságokban is, s tevékeny részt vett a 
kiegyezési, a kvótát megállapító, a koronázási 
oklevelet elkészítő bizottságokban. 

1868-ban a kaposvári kerületben Kossuth 
Lajos ellen megbukott; de Bácsmegye rigyiczai 
kerülete képviselőjéül, a képviselőház pedig el
nökévé választotta. 1869-től ls72-ig volt a ház
nak elnöke. Zárbeszóde, melyben a német-fran-
czía háborút érintve, élesebben nyilatkozott a 
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S O M S S I C H P Á L . 
A tPesti Füzetek* czimű folyóiratnak a rendőrség által lefoglalt számából.— 

Barabás Miklós 1851-iki rajza. 

németek ellen, egyike az ez országgyűlésen tett 
legnevezetesebb nyilatkozatoknak. Belső titkos 
tanácsosnak ekkor nevezték ki. 

Ezután végkép vissza akart lépni a közélettől, 
s külföldre utazott. Ott értesült, hogy kerülete 
újra képviselőjévé választotta. Megjelent tehát 
az országgyűlésen s noha Deák-párti volt, erősen 
bírálta a kormány pénzügyi politikáját, mely az 
országot mind mélyebben adósságokba dönti. 

A pártviszonyok bomladozásával s a pénz
ügyeknek még nagyobb mértékben jelentkező 
bonyodalmai folytán, minden erejéből azon volt, 
hogy a Deák-párt s a balközép egyesülését létre 
hozza. Ám a midőn az létrejött, de a pénzügyek 
javulására kilátás még nem mutatkozott s midőn 
a boszniai hadjárat hiúvá tette a nemzetnek min
den erőfeszítését a pénzügyi bonyodalmakból 
való kibontakozásra: a fúzió kormányainak nem 
volt elkeseredettebb ellenfele, mint az ez időben 
már a mérsékelt ellenzék soraiban harezoló 
Somssieh Pál, egész 1887-ig, a mikor aztán ellen
zéki szerepét az újjászervezett főrendiházban 
folytatá, melynek örökös tagjául kineveztetett. 
Még ez idénre is elkészült a költségvetési vitá
ban elmondandó beszédére, de azt már nem tart-
hatá meg. Megakadályozá benne a halál, mely 
tíz napi betegség után tevékeny életének véget 
vetett. 

Vele egy nagy küzdelmeket harczolt nemze
déknek szállt sírba egyik kiváló bajnoka, a kinek 
elvesztése nem a hozzá tartozókra gyász csupán 
hanem a közügyeknek, a nemzetnek is érzékeny 
veszte-

indult ellenok az üldözés. A hetedik füzetet már le
tiltották és elkobozták. 

-to most az •Emléklapokat' 'Maijyar 
In>k t"n:etei> név alatt kísérlé meg folytatni 
már a IV-ik fűzet miatt hadi törvényszék elé állf. 
tották s a füzetet elkobozták. Akkor a >Ma<niur Inft 
Albuma', majd 1850 szept. :«> án 'Iiopirek* ezíra. 
mel indult meg a vállalat, de a 1 l i k füzettel , 
betiltották, daczára, hogy ez már . l'esti Füzetek' 
alatt volt megjelenendő 1SÖ1 júliusában. 

A lefoglalt és elkobzott füzetekből egyetlen pél
dány van meg meg Szilágyi Sándor birtokában, me
lyet megmenteni sikerűit. Ez utóbbi mellett kellett 
volna megjelenni Somssieh Pál arczképének, melyet 
Barabás Miklós rajzolt 8 mely élethűen tükrözteti 
vissza a most elhunyt jeles férfiúnak akkori ai 
vonásait. 

Most, midőn a: kiszakítja a ha-

SOMSSICH PAL ABCZKÉPÉHEZ. 
A forradalom leventése után a magyar sajtó és 

irodalom is el lőn tiporva. Munkásai részint halot
tak, részint foglyok, bujdosók vágj tek. 
Csak lassan szivárogtak együvé, a kik tehették, hogy 
újra megkezdjenek némi irodalmi életet. Egy szép
irodalmi lap, a 'Hölgyfutár' s a hivatalos 'Magyar 
Hirlopt voltak nz első magyar nyomtatványok, me
lyek 1849 Beméin megindultak. 

bb Szilágyi Síin dor indít Magyar 
Emléklapokat Ifiifi />/,'/./„;/,. melyeknek első fü-

! SÓ t februárban ment a sajtó alá, túlnyomólag 
1 irodalmi tart: a melyből a 

hatóság is mi j , „karnak 
lenni egyszerű szépirodalmi gyűjteménynél s meg-

lál, érdekesnek tartottuk java (érfikorából , 
- bemutatni a foiiniamdt példány után Szi-

-Miulor gyűjteményéből. Kitka kép I mint amaz 
idők mfivél tóbeli kevés termékeinek egyike 
is kiváló erdei. 

MAGYAR kíLlKJTTNKU U IMs-.liki HIAIM'ZIA 
Mi/JÁKSANÁUlliOKMAMVtl. 

A nmreziusi események költ, melyek legneve
zetesebb mozzanatai közül kivált a hazaiak
nak évről-évre hasábokat szenteltünk e lapok
ból, alig van kerésbbé ismert részlete, minta 
magyar küldi dolata a párisi közt 
kormánynál. 

Mikor a februári forradalom emberei diadallal 
vonattak be a párisi Hotel de Viliebe, hogy 
onnan adják meg az irányt Francziaország ha
talmas átalakulásának, a rendezésre váró ügyek 
óriási feladatai közt. melyek, volt eset, hogj 60 
óra hosszat tartó szakadatlan öléében foglalkoz
tatták az ideiglenes kormányt, nem legkisebb 
volt az üdvözlő deputácziok fogadása, melyek a 
köztársaságnak jöttek szerencsét kívánni, s me
lyek közt voltak Amerikából, Svájczból, Belgium
ból, Angliából, Nemet- éa Olaszországból, sőt 
Skandináviából is. 

A magyar nemzet mindig rokonszenvezett a 
francziákkal, de aligha volt e rokonszenvnek va
laha mélyebb alapja, mint a februáriusi forrada
lom idejében, a mikor feszült várakozással leste az 
egész ország a Parisból érkező híreket, s az inai-
ezius 15-dikenek eszméi is a párisi eseményektől 
nyerték az első impulsust, mely az ifjú rajongókat, 
Petőfit s társait a nagy nemzeti tüntetésre ra
gadta. A *tizek» sem mulaszthatták el tehát az 
alkalmat, hogy a köztársasági kormány iránt hó
doló tiszteletűkről tanúságot ne tegyenek, s kette-
jök, Dobsa Lajos és Hugó Károly, a szerencsét
len véget ért geniális költő vezetése alatt kül
döttség alakult, mely kifejezze a forradalmi 
Francziaország iránti legbensőbb rokonszenvet. 
Hugó már azelőtt dicsőítő költeményben ünne
pelte Lamartinet, s ugyanő volt most arra is 
kiseemelve, hogy az üdvözlő feliratot ünnepi be
szédben átnyújtsa. 

Ez eseményt maga Dobsa Lajos írta le a 
* Pesti Hirlap>-ba küldött leveleben. Előadja, 
hogy egy proklamácziót függesztett ki a Oafí 
Daiiemarckbau, a melyben egyesülésre hívta fel 
a Parisban lakó magyarokat, hogy az ideiglenes 
kormányt üdvözöljek. Szónokul egyhangú felkiál
tással Húgé. Károlyt választották. 

A tVendóme pisesán — uja Dobsa Lajos — 
Napóleon szobra tal] ttunk 08 
honnan i órakor délután nemiét) szalaggal eke-

UÜÓ lobogása után indult cfélunk, a 
Hotel de ville fele, az ünnepélyesen komoly, U 
menet. Flottok II Q vittük— ö a franc 
en a magyar zászlót, melynek lándsáit a ' 
veriesseg jelképeként *fraternité* ásóval 

lag tartá összefűzve, a harmadik sásaié a vá
lasztmány tagjai után jött, B színre magyar volt; 
a franezia zászlón tvive la repuhliuuo*, a• ma
gyar zászlókon : «les hongrois* állott.* 

A nép csak bámulta a magyar menetet B meg 
nem foghatta, mit akar t ,-ipat, a niely 
leik sülve haladt a Hotel de Ville felé. Számra 
lehettek 300-an, de un t ának tolongó nép betöl
tötte az egéss térséget. «A nep tisztelettel nyitott 
utat előttünk — folytatja Dobsa — kis felkört 
képeztünk a három zászló körül a a nep trjongó 

a között zendült meg énekeseink aj
kairól Vörösmarty szózata. — az első vers után 
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megkétszereződött az oromkiáltás, midőn pedig 
a második verset kezdették: •Szabadsági itten 
hordozák véres zászlóidat* . . . dörgő kiáltással 
üdvözölte a másodvera kezdő szavait. Mi ez? mi 
ez-' micsoda eiu-k ez'.' kérdezték. «C est la mar-
seillaise hongroiseU feleltük. 

Négy órakor a vá'asztmány 1:! tagja diszma-
gyarban ment Lauiartine. elé, a ki mellett a 
többi miniszterek álltak. Hugó, a küldöttség el
nöke rövid pár szóban üdvözölte Franeziaorszá-
got, mit Lamartin könnyű főhajtással fogadván, 
ezt monda francziául: «Ha a magyarok kissé 
későn érkeznek az ideiglenes kormány ezen köz
pontjához, melyet Francziaország teremtett, hogy 
legyen ne félelme, hanem igyekezzek lenni Európa 
többi nemzett inek szerelme, azért van, mivel a 
magyarok távolabbról jönek. Az ideiglenes kor
mány igen melyen örvend ezen nemzeti látoga
tásnak, melyet önök szívesek valának tenni a 
franezia nemzetnek, ezen palotájában a népnek, 
melyet oly dics szerzi tt vissza. HaFran-
cziaországnak szüksége volna, hogv értesíttessék 
azon erényekről, bátorságról, szabadsági és test-
verisegi szellemről, mely az ónok nemzetét lel
kesíti. Bzerenosésnek tartanám magamat erről 
tanúságot tehetni. Fu keresztül mentem az önök 
hazáján: tanúja voltain ezen nagy nemzet pász
tori s egyszersmind bősi erényeinek . . . Ha önök 
szíves kívánságot hoznak nekünk hazánk uj sza
badsagához, mi önöknek tiszteletünket nyilvánít
juk azon regi szabadság iránt, melyet holcsen és 
dicsőségesen fentartottak hazájuklmn . . . Ha 
visszatérnek ónok szép hazájukba, mondják meg 
annak, hogy annyi hurutot uámldl Franczia-

iliiiii. a hány framcsia polgár run.» 
A küldöttség ismetelt«Vive la Kepublique!» ki

áltással fogadta e szép szavakat s eltávozván, 
szalaggal összekötött franezia es magyar zászlót 
hagyott az ideiglenes kormánynál, mely szalagra 
e szó volt írva: Fratcrnite. 

JELLEMVONÁSOK VILMOS CSÁSZÁfiRÓL. 
Az elhunyt császár közeléből származó föl

jegyzések, öt ismerő férfiaktól eredő, az esemé
nyekre visszagondolok emlékezései állnak rendel
kezésünkre. Azokat állítjuk össze. Egy-egy rövid, 
de határozott vonást nyújtanak ezek a császárról. 

Vilmos császár testestől-lelkestől katona volt. 
A porosz militárizmusi ő fejlesztette ki teljes 
szervezetében, döntő hatalmában. Vallotta azt az 
elvet is, hogy a fejedelmi jog istentől származik, s 
az alkotmánynak nem nagy barátja volt. A badeni 
forradalmat ö verte le. Hannover. Nassau, Hessen 
és az augnstenburgi herczegség trónját eltörülte, 
noha azok fejedelmeinek joga is az istentől eredt. 
de Vilmos egyszersmind követte Nagy Frigyes 
azon elvét is, hogy a birodalmat gyarapítani kell, 
a hol csak lehet, bár talpalatnyi földdel is. 

A diplomácziáhan, a csatamezőn állandóan 
követte a szerencse. A schleswig-holsteini hábo
rúban, melyet Poroszország együtt vívott Ausz
triával, minden eredmény Poroszországé lett, 
Ausztriáé csak az lSGO-iki háború, melytől 
Vilmos vissza tudta tartani III. Napóleont, ne
hogy beavatkozzék; a königgráczi győzelem után 
pedig enyhen bánt Ausztriával, alig 30 milliónyi 
hadi Barcsot fizettetett vele. pedig a nemet hadak 
már Becs alatt álltak, s a békekötés pillanatában 
Pozsony mellett folyt a csata. 

Nagy Frigyes ota nem volt Hohenzollem. kinek 
annyi katonai szerencséje lett volna, mint Vilmos 
császárnak. Pedig mikor I. Napóleon Jenánál 
győzött, csak egy darabka föld maradt meg a 
porosa királynak. Vilmos megérte azt. hogy ho-
szut állhatott a Napóleonokon. A Hohenstaufok 
<ita nemei oly fényes katonai nimbusz 
nem vett korul, mint 1. Vilmost. Tetteiről legendák 
fognak beszelni ;me « rVilhHm tkr Sieg-
reichet lesz a történetenben, «Vilmos a győzedel
mes.* Hatvan utko/.ethen vett rét &t sem 

tt el. Ez igazi Soldatengliiek. A franezia 
habomtól meg Bismarck is felt. Oly dicsőséggel 
árasztotta el a nemet fegyvereket, minőről a 
történelem alig emlékezik. 
^ F nagy háború után Németország átvette 

Európában a vozerszerepet. Azonnal látni lehe
tett, hogy a germán es szláv elem nem soká fér 
meg egymás mellett, A porosz királyokat azon
ban a rokonságon kívül tradicziók kötöttek Orosz
országhoz. Vilmos császár jo barátságban volt 
11- Sándor esárraL A nemet i's orosz politika nem 
keresztezte egymást. Már a mostani czár iránt min 
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viseltetett oly rokonszenvvel az agg Vilmos. Mint 
trónörökös III. Sándor ismeretes volt a németek 
iránti ellenszenvéről. Uralkodása alatt Fszland-
ban, Livlandban kezdték üldözni a német pro
testánsokat, aztán mind szigorubh rendszabályo
kat léptettek életbe a külföldiek ellen. Oroszor
szágban pedig a külföldiek legnagyobb része 
nemet. 

Vilmos kegyelettel viseltetett a Hohenzollernek 
trónja, a porosz királyság iránt. Nagyobb becsben 
tartotta a német császárságnál. De Bismarck 
akarta, hogy a győztes porosz király német császár 

j legyen, s Versaillesban, a franezia királyok palo-
' tájában kiáltották ki Vilmost német császárnak 
j 1871. január 18-án. Vilmos a császári koronát 

nyugalommal és mérséklettel viselte, e nagyobb 
hatalom birtokában kezdett kibékülni a kor kö-

í vetelményeivel. Uralkodásának legszebb szaka a 
császárság, mikor a nagy hatalmat a békével pá
rosítja. 

A német közvélemény pedig nem mondható 
i higgadtnak. A császár ismert 'Solda!cnglück»-}é-

ben rendkívül bízott, s óhajtotta volna, hogy 
az ő vezérlete alatt döntsék el a francziákkal 
a revanehe-háborut és számoljanak le az oro
szokkal. 

Daczára, hogy Vilmos német volt, jellegében 
j porosz maradt, a hideg, a takarékos észak-német, 

a ki életmódjában igénytelen és egyszerű. Vilmos 
fösvény volt, maga is szerény apanageból jött ki. 
Mindig takarékos maradt úgy magán-, mint 

. közdolgokban, még közintezetek, sőt a kaszár
nyák építésénél is. 

Az udvarnál nem volt fenyüzés.Ezt se termeiben 
nem lehetett látni, se lovaiban. Figyelme a had-

í seregben összpontosult. A rangos tiszteket kitün-
jóindulattal, császári kegygyei. így fejlődött 

| ki a militarizmus. A nemességtől megkívánta, 
j hogy az államot szolgálja. Nemesi czímeket, ado 

mányokat nem igen osztogatott. Alkotmánynak, 
I parlamentarizmusnak nem nagy barátja volt. 

Nagy Frigyes mondását követte: *Ha a király 
kötelességét teljesíti, az országnak boldognak kell 
lenni l* Ö pedig igyekezett teljesíteni az ural
kodói kötelességeket. 

Az a nézet van elterjedve, hogy Bismarck ural
kodott. Ez tévedés. Vilmos császár makacsul ra
gaszkodott uralkodói hatalmához és megvédte 
azt még a trónörökös befolyásától is, a ki az agg 

: császár mellett csupán szertartási ügyekben vett 
részt. Bismarck minden akcziója sok küzdelembe 
került, mert Vilmos féltékenyen őrizte az ural
kodói előjogokat. 

Fiatalabb éveiben sokszor megfordult az apró 
nemet udvarokban, s megjegyezte a mit ott lá
tott, a fényűzést, a hatalmasdi hóbortjait, a kis
szerű cselszövenveket. Nemetországra nézve nem 
tartotta csapásnak, ha ezekből egy néhányat el
söpör az idők vihara s maga is elősegítette több 

i ily trón összeomlását. 
Ausztriát sem szerette a múlt időkben, de mi

kor Ausztria vezérszerepe megszűnt Nemetor
szágban, Vilmos szívesen közeledett Bécshez, s 
uralkodása utolsó szakában a leghatározottabban 
csatlakozott az osztrák-magyar monarkhiához. 
Többször mondta, hogy senkinek sincs az ural
kodók közt oly nehéz helyzete, mint az osztrák 
császárnak. 

A nagy nemet tendencziák kevéssé érintették, 
mert lényegében mindig porosz maradt, es ural
kodói dicsőségével meg volt elégedve, s tudta jól, 
hogv- az idő érleli meg a gyümölcsöket, és erő
szakolni semmit sem tanácsos. 

A magyarok mindig bírták rokonszenvet. Lo-
: vagias. vitéz, nemes nemzetnek tartotta. Külö-
| nősen érdekelte a magyar protestánsok ügye, s 

gyakran az ö közbenjárásával történt, hogy a 
táv-Adolf egyesület magyarországi szege-

'< nyebb protestáns községeket, iskolákat, egyháza
kat jelentékenytn segélyezett, Jénában, Halléban 
magyar tanulókat sokszor megszólított, esetleg 
segélyezte őket, mert a magyar protestantizmus 

\ kulturfeladatától át volt hatva, Az tfdUfi szá
szok ügyet hidegen vette. A Schulvereiu mozgal
mának megindulásakor — mint mondják — a 
magyar kormány memorandumot nyújtatott at 
gr. Károlyi Alajos berlini nagykövet által. Azt 
mondta erre a császár: «Ugy latom, az 
szászoknak elég joga van, hogy nemzetiségüket 
es nemet kulturájokat fentarthassak éa ápol-

j ják; de ha az állami nyelv magyar, akkor saját 

183 

lékük kívánja, hogy az állam nyelvet megta
nulják, s magokat mint magyar állampolgárok 
érvényesítsék.* 

Mikor az 1 s66-iki hadjárat alatt a Klapka ál
tal szervezett magyar légiót megnézte Boroszló
ban (inkognitó, egy ablakból), nyilatkozata úgy 
hangzott, hogy: *sok katonát látott, és lehet, 
hogy mások jobban vannak fegyelmezve, de nem 
ily lelkesek.* 

Valahányszor a magyar ddegáczióban külügyi 
viták folytak s azokról a kivonatos jele: 
eleibe terjesztették, helyesléssel nyilatkozott a 
magyarok politikai tapintatáról, es megelégedve 
emelte ki, hogy a Németországgal való szövetség 
szükségének érzete mennyire el van terjedve az 
egész nemzetben. «Atalában — mondta egy
szer — politikai kérdés tárgyalásában tíz ma
gyarral előbb lehet végezni, mint egy osztrákkal.» 

Az utóbbi időben Berlinben magyar szüle
tésű nagykövetek képviselték monarkhiánkat: 
gr. Károlyi Alajos, gr. Széchenyi Imre. Ezeket 
különös szívességgel fogadta. 

Katonai természetének következése volt, hogy 
a művészetekre aránylag kevés figyelmet fordí
tott s maecenásnak épen nem lehet mondani. 
A magyar Gerster Etelka és Voggenhuber Vilma 
énekesnők azonban nem nélkülözték a császár 
jóakaratú támogatását. Szépirodalmi müvekkel, 
költökkel nem sokat törődött. Azt mondják, 
hogy regényt nem is olvasott, csak Sue «Bolygó 
zsidóját*. A színházban legszívesebben a balettet 
nézte meg, s ez igen jó is volt Berlinben. Utolsó 
időkben már ezekre az előadásokra sem járt. 

Hanem a férfias sport, a vadászat, a lovag
lás késő aggkorában is szenvedélye maradt. 
Szarvasra, vaddisznókra vadászott legörömes-
tebb. A katonai parádékat azonban mindenek 
fölé helyezte. Egy-egy hadi szemlén az agg csá
szár ö—G órát elült nyeregben, még egy-két ev 
előtt is, és gyönyörködött híres katonáiban, 
maga is példát kívánva nyújtani. A stramme 
Zucki — a feszes fegyelem, mindig megvolt 
benne, különösen szolgálatban. Az a meggyőző
dés elt benne, hogy Poroszországot a fegyelme
zett katona es a pontos bürokráczia tette nagy-
gyá. Hangoztatta es gyakorolta Nagy Frigyes 
mondását: «A porosz király az állam első szol
gája*. 

Az alattvalókkal barátságosan tudott bánni, s 
B velők való érintkezésbe agg korából származó 
kedélyes bizalmasság és humor vegyült. Sokszor 
elt találó hasonlattal. Egyszer egy orosz diplo
matára, ki roppant sok rendjellel elhalmozva 
lépett a kihallgatási terembe, azt a megjegy 
tette: 'Leszállt hozzám a csillagos égboltozat*. 

Gyöngéd érzelmeit a családi körben ismerték. 
Kedélyes nagyapa tudott lenni unokái közt, • 
születésnapja, nevenapja mindig a családi kör 
polgárias ünnepe volt. 

Ismeretes, hogy a virágok közül a búzavirágot 
választotta kedveuezül. Ezt elneveztek a németek 
Kaisir-Blunh'-n&k, s ünnepélyes alkalmakkor a 
hölgyek buzavirágbokrétával, a férfiak pedig a 
gomblyukba tűzött buzavirágszálakkal jelentek 
meg a császár előtt. 

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
A «Magyar Művészek* czimű diszműből uj soro

zat indult meg Hornyánszky Viktor akadémiai könyv
árus kiadásában és Szana Tamás szerkesztésében, ki 
az első sorozatot is érdekesen szerkesztette, a ma
gyar festők életrajzával, jellemzésével, arezképök, 
műveik bemutatásával. Az elismeréssel fogadott vál
lalat tovább folytatja a magvai 

R nagy közönséggel, melynek tekin-
a műcsarnok kiállításait nem láthatja. 

Az uj sorozat első füzete a Münchenben élő . 
Pált, a magyar népélet jel I mutatja I 
jedelmes éli főbb festményeinek 
megismertetésével. Összesen tizenhárom kép illusz
trálja e füzetet, mindenik Böhm festményének, vagy 

, rajzának igen sikerült mása. a művésznek a 
vállalat számára önmaga által rajzolt arczkepével. 
Valamennyi kép a magyar népéletből veszi tárgyát, 
jellemíetes, jó alakokkal. Külön melléklet a ».Ió 
fogás* (a czigáiiy halat mutat a famíliának), i 
a den k művész legjellemzetesb magyar geore-
képeinek. t< 'ben. barna nyoma 
zet diszszel és ízléssel van kiállítva, s mint diiü-
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munka szintén megérdemli a közönség mel6g ér
deklődését. A czímlap is jól sikerült. Ez Vágó Pál 
rajza, s a festészet és szobrászat jelvényeivel fog
lalkozó amorettek csoportozatát mutálja. A további 
füzetek gyorsan fogják követni egymást, s ezek 
szólnak majd: a szintén magyar származású IIo-
roritz Lipótról, az orosz és lengyel arisztokra-
czia kedvelt arezképezőjéről; Lotz Károly freekó-
festőröl; a szintén magyarországi eredetű Joatto-
rics Pálról, a Balkán-félsziget életének tolmáeso-
lójáról: Ki senhat Ferem-zről a Kelet, és Valentint/ 
Jánosról, • kóbor czigányélet festőjéről. A magyar 
származású szobrászok közül: Tilgner Viktorról, 
Kinn Miksáról, Zala Györgyről. Stroblról és mások
ró l A «Magyar művészek* uj sorozata, míg egyrész
ről gondos tanulmányokban ismerteti az egyes fes
tők és szobrászok működését, egész sorát mutatja be 
ismert és ismeretlen műveikből és vázlataikból. A 
kötet közel 200-ra menő rajzaiból legalább fele egye
nesen a vállalat számára készült. Mindezeket az e-
gyes képek természetének leginkább megfelelő mű-
reprodukcziókban, sokszor színes nyomásban fogjuk 
kapni. A vállalat 16 füzetre van tervezve és mind
egyikhez külön fénymet-zetű melléklet jön. Egy-egy 
füzet ára 80 kr. Készül amateui'-kiadás is vastag pa
píron, 30 frt elötizetési árral. 

Lenczi fráter. Jókai legújabb regényének a czíme, 
mely a Révai-testvérek kiadásában most hagyta el a 
.sajtót. A nagy Írónak, terjedelmére nézve kisebb mű
vei közé tartozik, egy-kötetes elbeszélés, egy nyugta
lan és kalandos emberről, a kit mindenki csak "Len
ézi fráter*-nek nevez, s kinek élete csíny, állhatet-
lanság és viszontagság. E tarka élet Jókai kifogyha
tatlan humorában a legelevenebb színekben és találó 
elmésségekben élénkül föl. Ara 1 frt, diszkötésben 
1 frt 80 kr. 

Méhner Vilmos kiadásában jelentek meg az 
alábbi művek: 

Beszedet, ét levelek, Trefort Ágosttól. A 37ö oldalt 
elfoglaló s diszszel kiállított kötet Trefort Agostot 
nemcsak politikai és irodalmi működésében, hanem 
miniszteri tevékenységében is bemutatja. Együtt 
adja politikai tartalmú beszédeit, melyeket az ország
gyűlésen és a választások alkalmával mondott; ezek 
közt olvashatjuk azokat a közoktatásügyről tartott 
beszédeit, melyek e fontos ügy különböző kérdései
vel foglalkoznak, és szinte tükrét adják a Trefort 
tizenhat évi minisztersége alatt történt fejlődésnek. 
Benne van a tud. akadémia múlt évi közgyűlésén mon
dott beszéd, mely arra figyelmeztet, hogy Magyar
országnak nyugat felé kell fordulnia. Itt kapjuk az 
18iil-íki országgyűlésen mondott beszédét; felszóla
lásait az akadémia nemzetgazdasági bizottságában. 
Együtt adja továbbá a gyűjtemény a miniszternek a 
közpályán szereplő személyekhez intézett leveleit, 
közérdekű kérdésekben; ilyenek a "Budapesti Szemle* 
szerkesztőjéhez, Gyulai Pálhoz irt levelei, Zirzen 
Jankához és Berecz Antalhoz a nőnevelés, dr. Fodor 
Józsefhez a közegészségügy, néhai Ipolyi Arnold 
püspökhöz a képzőművészetek érdekében irt levelei 
és még számos nyilt levél a hazai műipar pártolásá
ról, az iparművészeti múzeum felkarolásáról. Másfél 
évtized művelődési mozgalmaiból sok fölelevenűl a 
kötet olvasásakor, melyben eszme, gondolat szól 
folytonosan, s az ismétlődő intés, hogy haladjunk és 
szakítsunk többi közt azzal az előítélettel is, mely 
Magyarországon a kereskedelemnek és iparügynek 
még mindig nyűgözője és sok pályatévesztés okozója. 
A gyűjteményt előszó nyírja meg, s abban Trefort 
külön is megemlékezik az 1860-iki októberi diploma 
hatásáról, magyarázatni adván ezt az 1861-iki or
szággyűlésen tartott beszédéhez. 

Garay Jánot összes munkáiból öt tüzet hagyta el 
a sajtót (15— 19-ik) melyekkel a vállalat Il-ik kötete 
befejeződik, a ITI-ik kötet pedig megkezdődik. Az el
beszélő költeményekből. «Az Árpádokat,* és "Szent 
Lászlóbóh az öt első éneket kapjuk ezekben. Egy 
füzet ára 3-"> kr. 

i'.rn, elbeszélések, rajzok, költemények prózában, 
aforizmák, irta Wohl Stephanie. A kötet czíme arra 
vonatkozik, hogy a nőket festi. Elbeszélés három 
van: «Az automata,* «Similia similibus* és "Mind
örökké, soha többé*. A rajzok egyes mélyebb jellem
vonást, mozzanatot festenek, vagy vidámabb ötletet 
mondanak el, míg egy pár képet «Áz arany pillangó" 
• Keringő,» • A halhatatlanság regéje* czim alatt ve
szünk ; végül aforizmák következnek. A kötet ára 
! frt 20 kr. 

A Franklin-társulat kiadásában jeles iskolai 
könyvek hagyták el a sajtót, oly művek, melyek évek 
óta el vannak terjedve, az oktatásügynek kiváló esz
közei, s már sok kiadást megértek. Van köztük uj, 
is. melyről méltán föltehetni, hogy mostani első kia
dását szinten gyorsan követik a további kiadások. 

Az uj iskolai könyv : Ilhetorika, a gymnasinmok 
VI. osztálya számára irta Góbi Imre gymnasiumi 
tanár, kinek • Magyar irálytana* és «Szerkesztéstana* 
is a legjobb iskolai könyvek közé tartozik, s ezeknek 
kiegészítője uj műve, mely nem csupán a szorosan 
vett rhetorikával, a szónoki beszéddel foglalkozik, 
hanem átelában a nyelvbeli előadással, tehát a köl

tői, tudomány uoki előadás elméletét együt-
n adja. Először a történetírást tárgyalja, majd a j 

szónoki beszédet, sválogatott példákat, olvasmányo- : 

kat, beszédeket közöl. A költői művek ismertet. 
költészettannak lesz feladata. Ara 1 frt tilt kr. Kitel
lett természettan, középiskolák felsőbb osztályai szá
mára irta Fehér Ipoly, a szegedi tankerület fő
igazgatója. Már hatodik kiadásban jelenik meg 
ezúttal, számos ábrával. Az uj kiadást, a folyton 
fejlődő természettudományi igények szerint Czogler 
Alajos szegedi főreáliskola] tanár és ismert termé
szettudományi író egészítette ki s némely részében 
átdolgozta. Ára 2 frt 80 kr. Mértan a gymnasiumok 
használatára, készítette dr. Lutter Nándor. Kz is 
már hatodik kiadását érte meg ; ugyancsak Lutternek 
lietiix;timtaita (szintén gymnasiumok használatára,) 
a uyolczadik kiadást. Mind a kettő ára egyenkint 2 
frt. Ezekhez sorakozik Kont'iriiiáeziói Laté, helvét 
hitv. növendékek számára irta Szász Károly, ref. 
püspök. A vallási ismeretek rövid összefoglalásában 
együtt látszik a lelkész és költő keze. Ára kötve 25 
kr. A «Jeles irók iskolai tára* ujabb kötetében pedig 
Csucsor Gergely regényes költői elbeszélését, a "Bo
tond* czíműt vesszük, melyet széptani, nyelvészeti 
és egyéb magyarázatokkal Vozári Gynla főgymnási-

I umi tanár látott el; ára 40 kr. 

«A régi Magyarország "-bői. Grünwald Béla 
nagy történeti munkájából, két hét alatt az egész 
első kiadás. 1200 példány elkelt, a mi nálunk párat
lan siker. A könyvből legközelebb megjelenik a má-

, sodik kiadás. 
Zsebbevaló orosz nyelvtan-ra hirdet előfizetést 

Szalui Endre, az "l'stökös* szerkesztője. A mai viszo
nyok közt mindenkinek ajánlatos az orosz nyelv tu
dása. Szabó saját rendszere szerint irta meg könyvét, 
ama rendszer szerint, melynek alapján ő maga né
hány hónap alatt megtanult oroszul imi, fordítani, 
olvasni és beszélni. Nyelvtana közöl számos köz
hasznú beszélgetést is, ugy hogy az utazók, oroszok
kal érintkezők használhatják segédkönyvül. A vastag 
kötésű könyv előfizetési ára 2 frt s a pénzek a «Pal-
las* könyvkiadó-hivatalába küldendők. A könyv 
ivenkint adatik ki, s igy küldetik szét a megrende-

i löknek. 

Luther élete, dr. Masznyik Endre pozsonyi 
theologiai akadémiai tanár munkája, teljesen meg
jelent s 354 oldalt tevő kötetet foglal el. Luthernek 
legterjedelmesb életrajza magyarul s mint a könyv 
függelékéből értesülünk, a lutheránus papság szíve
sen is fogadta és számos példányt rendelt meg be
lőle. A könyvet Luther arczképe díszíti. Megrendel
hető a szerzőnél Pozsonyban. 

Az Egyetemes regénytár uj kötetében két elbe
szélés van Groller Balduintól, ki aradi születésű ma
gyar ember (Gál Béla) s a bécsi «Neue Illustrirte Zei
tung* szerkesztője. Mint elbeszélő és regényíró, jó 
hangzású névvel bir a német olvasók előtt. «A tábor
nok ur fia* és «A nevelő* czímű elbeszélése, melyet 
Singer és Wolfner vállalata számára Kaposi Béla 
fordított le, Groller Balduinnek legjobb elbeszé
lései közé tartozik. Mindkettő vidám tárgyú, köny-
nyüd előadásban. A csinos, piros kötésű könyv 
ára 50 kr. 

A szirén. Regény Jurkorits Aladártól, kinek ez 
első könyve, s meg is találni benne az első könyvek 
fogyatkozásait, az ingadozó kézzel szőtt mesét, a cse
lekvés erőszakolását, sőt itt-ott bántó és kivivő része
ket. Hőse, a szirén, egy kalandor hölgy, kinek hálójába 
egy katonatiszt kerül, s ennek becsülete és élete ál
dozatul esik. Az elbeszélő hangban az látszik, hogy 
rövid és egyszerűbb tárgvban több sikert érhetne el. 
Ara 1 frt. 

A képzőművészeti társulat albumlapját most 
küldik szét a társulat tagjainak. Ezúttal nem több, 
csak egy albumlapot ád a társulat, de valódi műbecs-
csel birót. Zichy Mihály műve ez, melynek sokszoro
sítása is kitűnőn sikerült. Zichy a magyar gazdasz-
szonyok országos egylete által árvaháza javára ren
dezett sorsjáték főnyereményéül festette a kép ere
detijét, s ennek mását kapják a képzőművészeti tár
sulat tagjai. Szebbet nem kaptak még. 

A kép czíme >Arra leány torta*, allegóriái ala
kokkal, melyekkez oly gyakran fordul e nagy mű-
vész,|hogy eszméit, gondolotait tolmácsolja, s melyek
ben oly rendkívül változatos. A kép megható, mély 
erkölcsi tanulsággal. Középen a szülők sírja; a két 
kereszt mutatja, hogy apa és anya ott porlanak, a 
kereszt egyszersmind mint a hit jelvénye emelkedik. 
Három árva lány a simái, szép alakok, ifjúság és 
bájjal, mint Zichy női alakjai. Két oldalt az élet 
nyomorának és könnyű életének allegorikus képvi
selői. Balra egy csábító szirén, kinek előre nyújtott 
keze kárpitot nyit szét, e azon tul dobzódó orgia 
képe látszik. Az egyik árva elutasító mozdulattal hú
zódik a sirhoz, de szeme ott tapad a jeleneten. A 
másik oldalon a nyomor, a bűn rongyos, visszata
szító alakjai, melyektől a második lány borzalom
mal fordul el. A harmadik árra szelíden, megnyug
vással, összekulcsolt kezekkel áll szülői keresztje 
alatt. A nagy kép heliogravure által van sokszoro- j 

sítva s igy az eredetini'k minden vonásában hű visz-
szatükrözője. 

A bécsi művészeti kiállítás és a magyar fes
tők. Bécsben e hó 4-ikén jubilemi kiállítás nyilt 
meg. Ezzel kezdődnek az ünnepélyek, melyeket 
Ausztriában rendeznek ő felségének, mint osztrái 
császárnak trónralepte 10 ik évfordulója alkalmából. 
A képkiállítás ozélja felmutatni a fejlődést, melyet a 
képzőművészetek ő felsége uralkodása alatt elért<ál 
s részt vesznek benne magyar művészek is. 

A kiállítást Károly Lajos főherczeg nyitotta meg 
kinek a művészek közt bemutattak Telepy Károlyt 
is, a budapesti műcsarnok képtárnokát. Á kiállítás 
nagy és változatos. A magyar osztály általános ér
deklődés tárgya, s mindenki elismeri a nagy hala
dást, melyet Magyarország az utóbbi években a mű
vészet terén tett. Osztatlan elismeréssel találkozik 
]lene:nr Gyulától Tisza Kálmán arczképe, valamint 
Sapieha herczegnő arczképe Horovitz Lipóttól. E 
ket mű képviseli legkiválóbban az arczkép-festés 
művészetét az egész kiállításon. Károly Lajos főher
czeg a megnyitás után régigjárva a termeket, nagy 
érdekkel nézte Liszt Fereucz arczképét Munkácny-
tol. Spánjfi Béla tájképeit, Telepy Károlynak az 
ó-budai hajógyárat feltüntető festményét, Tolnai 
haldokló apáczáját, Tlian Károly velenczei nőjét, 
Vágó-nttk Pálmai Ilkát ábrázoló arczképét, továbbá 
Ligeti, Somogyi, l'jh<í:y, Agghoz;/. Valentiny, stb. 
munkáit. 

A nemzeti színház e hó 7-ikén este. Szigligeti 
halálának évfordulóját *A mama* vígjáték előadásá
val ülte meg. Az előadás más különben is ünnepélyes 
szint öltött. Szathmáryne' asszony, a nemzeti szin-

, ház érdemes művésznője, pár nap előtt töltötte be 
színpadra léptének félszázados évfordulóját, mely
nek napját a kolozsvári nemzeti színház a művésznő 
vendégszereplésével, többféle ováczióval tartotta meg. 

j A budapesti nemzeti színház pedig «A mama* elő
adására hagyta a családias ünnep rendezését. E 
vígjáték ezúttal 49-ikszer került szinre a nemzeti 
színházban s főszerepét mindannyiszor Szathmáryne 
játszotta, és nem is igen lehet elképzelni, ki tudná 
más oly hatással játszani. 

Az előadás előtt a színpadon gyűlt össze a nemzeti 
színház személyzete, melyhez az operaház és nép-

í színház küldöttei is csatlakoztak. Á művésznőt Be-
| niczky Ferencz kormánybiztos üdvözölte, babér

koszorút nyújtva át. Azután Paulay Ede igazgató 
magasztalta a jubiláns érdemeit és a nemzeti szín
ház tagjai nevében gyönyörű ezüstkoszorút adott. 

i Az operaház nevében Szendrői gratulált és adott 
babárkoszorút, a népszínház nevében Szirmai. A 

, szinész-iskola drámai növendékei részéről Péchy né
hány üdvözlő szó kíséretében virágkosarat nyújtott 
át. Á művésznő meghatottan mondott köszönetet a 
szívből jött ovácziókért. A jubileumból a közönség 

! is kivette a részét. A jubilánst, kinek 30 év óta annyi 
feledhetetlen estét köszön a nemzeti színház közön
sége, színpadra léptekor perczekig tartott tapsokkal 
fogadták. A tüntetés ismétlődött minden jelenet és 
felvonás után. 

Az operaszínházban márczius 5-ikén mű vész-
estély volt, a fővárosi önkéntes mentő egyesület ja
vára, s azon megjelent a király is Mária Valéria 
főherczegnővel, kiket az előcsarnokban Beniczky 
Ferencz kormánybiztos fogadott, valamint gr. And-
rássy Aladár, a mentő egyesület elnöke, ki előtt ő 
felsége örömét fejezte ki, hogy az egyesület oly me
leg pártolásra talált Budapesten. 

A színház egészen tele volt válogatott közönség
gel. Az előadásban a nemzeti színház tagjai közül 
is közreműködtek. Az előadás Beethovennek "Leo
nóra* nyitányával kezdődött, melyet a színházi ze
nekar kitűnően adott elő ; majd a férfikar énekelte 
Huber Károly .Fohászát.* P. Márkus Emília és Ná-
day két kis vígjátékot játszottak ; az egyik Almiisi 
Tihamórtól «Két év multán,* a másik Dreyfustól 
• Egy kis vihar,* G. Csillag Teréz pedig a "Boldog
talan asszony* magán jelenetet adta elő. Követke
zett «Neversi Mária* némajáték, az operaszínház 
tánczosainak és tánczoenőinek közreműködésével. 
A czímszerepet Hegyi Aranka, a népszínház prima
donnája ábrázolta kecsesen ós finoman. «Aida» utol
só felvonása zárta be az estét, melyben az operaszín
ház volt drámai énekesnője, Pártosné Bartolucci 
Victorin is föllépett s erőteljes tiszta hangon éne
kelt. Az előadás 2400 htot jövedelmezett a jótékony 
czélra. 

KÖZINTÉZETEK ÉS EGYLETEK. 
A magyar tud. akadémia márczius 5-iki ülésén 

három értekezés volt a történelem, a statisztika és a 
bölcsészet köréből. 

Orbán Balázs mint levelező tag székfoglaló érte
kezését tartotta a székely nemzet eredetéről, azok 
ellen foglalva állást, kik tagadják, mintha a székelyek 
hun eredetűek volnának, és szent László uralkodása 
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alatt letelepített határőröknek tartják. Csakhogy eb
ből a korból már vannak okiratok és nagyon feltűnő, 
hogy egyetlen sem maradt ránk, mely e nagy tele
pítésről megemlékeznék. Orbán a székelyek alkotmá
nyának tüzetes ismertetésével is vitatta, hogy ily 
demokratikus, a monarchikus szervezetnek nyomát 
sem viselő, egészen a népfelsógre alapított alkot
mányhoz a székelyek nem juthattak volna, ha nem 
ősi települők, kiket a magyarok már itt találtak s 
kikkel mint rokonfajjal szövetséget kötöttek, és kik
nek előjogait szerződésileg biztosították. — Láng 
Lajos terjesztette elő azután a legújabb statisztikai 
adatokat Magyarország népesedési mozgalmáról az 
1880—85-ik évben. Magyarország népessége, a szü
letések ós halálozások különbözetét véve a számítás 
alapjául, az 1880 1885. évek között valamivel töb
bel szaporodott 900,000-nél, a mi megfelel 1.16 szá
zaléknak. Ez tehát egészben véve kedvező eredmény. 
Annál kevezőtlenebb volt azonban a megelőző 11 év 
(69- 80) szaporodása, mert ez idő alatt az összes 
gyarapodás csak 0"13 százalék. Ennek oka a kholera 
nagy pusztításában rejlik. 1885 végén az ország né
pessége 16.570,146 lélekből állott s ez eredmény 
egészben véve megnyugtató, és a magyar faj emel
kedésére is örvendetes adatot rejt magában, mert a 
túlnyomón magyar lakosságú megyék legnagyobb 
része szaporodott. Az előadást élénk tetszéssel fo
gadták. Végül Pikler Gyula egyetemi magán tanár, 
mint vendég bölcsészeti kérdést fejtegetett ily czím 
alatt: *Az objektív létben való hit lélektana.™ 

A Kisfaludy-társaság e hó 7-ikén zárt ülést tar
tott, a jó könyvek terjesztése végett az akadémia 
által megindított mozgalom ügyében. Az akadémia 
ugyanis felhívta az irodalmi társulatokat, hogy küld
jenek ki két-két tagot, kik bizottsággá alakulva, fel
szólítanák a kaszinókat és olvasóköröket bizonyos 
számú könyvek vételére, a bizottság által összeállí
tandó és ajánlandó legjobb könyvekből. A Kisfaludy -
társaság ez ügyben határozatilag kimondta, hogy 
bármennyire kívánatos is a jó könyvek terjedése, a 
most tervezett utat nem találja czélra vezetőnek, az 
ajánlandó könyvek jegyzékének összeállítását pedig 
olyan eljárásnak tekinti, melynek gyakorlatba vétele 
sok bajt és elégedetlenséget szülne. Ezért elhatá
rozták, hogy nem küldenek ki két tagot a tervezett 
bizottságba. 

Irodalmi egylet Kolozsvárit. Néhány nap előtt 
értekezlet volt Kolozsvárt! Bánffy György elnöklete 
alatt, melyen a Kolozsvárit lakó irodalmi férfiak és 
hírlapírók gyűltek össze, s az értekezlet kimondotta 
az erdélyrészi irodalmi társaság megalakulását. Ideig
lenes elnökül Bánffy György bárót, titkárnak pedig 
Csernátoni Gyulát választottók. Az alapszabályok és 
a programm kidolgozásával Éjszaky Károly elnöklete 
alatt egy bizottság foglalkozik. 

Az orsz. képzőművészeti társulat közgyűlése 

márcz. 18-ikán lesz a műcsarnok melletti zene-aka" 
demia dísztermében. A tárgyak közé tartozik a 
szomszédos két telekrész megvásárlása, s társulati 
elnök választása. 

MI UJSÁG ? 
A német császár halála. Márczius !)-ike a nap, 

mikor I. Vilmos, a hatalmas uralkodó, Németország 
császárja, nagyságának és sikereinek összes birtoká
ban, lehanyatlott trónjáról, mely ő alatta emelkedett 
oly magassá, hogy tekintélyével, fényével és roppant 
súlyával imponált egész Európának. Az isteni gond
viselés azt is megengedte neki, hogy az emberi élet
kor legszélső határáig eljuthasson. Ép erőben töltött 
be kilenczven évet. fsak e nagy kor legvégső határá
nál érezte, hogy a hatalom és dicsőség nem foglal 
magában minden megnyugvást. Fia. a trónörökös 
súlyos beteg, néhány nap előtt pedig unokáját, a bá-
deni nagyherczeget vesztette el. Az egész Európa lia-
talmi tényezői fölött uralkodó császár már hónapok 
óta a legnagyobb aggodalommal várta, hogy fiáról, a 
trónörökösről mily hírek érkeznek a nagy birodalom 
határain túlról, hol Frigyes Vilmos várja betegsége 
fordulóját. 

Vilmos császár nem betegeskedett. A gyengélke
dés, mely együtt jár az agg korral, nála ritka volt 
és múlékony. F>e valahányszor jelentkezett e gyön
geség, egész Európa idegesen megrázkódott. A hit 
az volt, hogy Vilmos császár életében nem lesz több 
háború, az agg császár a vérontástól és izgalmaktól 
meg akarja kímélni élete alkonyát E hó l ikén Vil
mos császárt ismét meglepte a gyöngeség. Az aggo
dalom villamosan terjedt el. Közel a !>l-ik évhez a 
szellő is ártalmas. Hasztalan mondták, hogy a császár 
betegsége a megszokott gyöngólkedés. Már e hó 
5-ikén hiába várta Berlin lakossága, hogy a császári 
palota történelmi nevezetességű sarok-ablakában 
megjelenjék a császár, s megmutassa magát népé
nek. Ezt mindig pontosan megtette. "Benne van a 
Baedeekerben is,» mondta egyszer a császár, mikor 
szintén gyöngélkedett, s az orvosok intették, hogy 

VASÁBNAPI UJSÁd. 
ne menjen az ablakhoz. A börzéken nagy nyűg-
talanságot keltett a császár gyöngélkedése. Mielőtt 
baja komoly fordulatot öltött volna, már mindenki 
aggódott. Nem csoda, hisz Európa politikai viszo
nyai oly fenyegetők, s Vilmos császárt agg napjai
ban a béke képviselőjének tekintették. 

A beteg trónörökösről San-Remóból jobb hírek 
érkeztek. Torok-baja enyhült; újra föléledtek a re
mények. Vilmos császár azonban gyorsan belehanyat
lott a sirba. Németország uj császáriínak élete pedig 
isten kezében van. 

Márczius 8-ika nagy izgalmak napja volt Berlin
ben, honnan a táviratok utján elteijedt egész Euró
pára. A német hivatalos lap Vilmos császár rendele
tét közölte, mely unokáját, Vilmos herczeget bízza 
meg, hogy a kormányzati ügyek intézésénél őt he
lyettesítse. A rendelet még november 17-én kelt s e 
szavakkal kezdődik : «Tekintettel egészségi állapotom 
változandóságára » Rögtön beszéltek arról is, hogy a 
trónörökös San-Remóból Berlinbe érkezik. Megérke
zett aznap a császár leánya, a bádeni nagyherczegnő. 
A etátzári palotából kiszivárgó hírek baljóslatún 
hangzottak. A közönség, a hulló eső daczára, nagy 
tömegben hullámzott az utczákon és a császári pa-
lota körül. Délután 2 órakor Bismarck is a császári 
palotába ment, hol este újra megjelent. A nagy 
izgalomra való tekintetből már délben elhatároz
ták, hogy az udvari színházakban nem lesz elő
adás. A képviselőház félbeszakította ülését, mert a 
kedvezőtlen hírek alatt nem tudott tanácskozni. Dél
ben Kögl udvari lelkészt hívták a császárhoz, a ki 
föladta a betegnek az úrvacsorát. Három órakor 
Bismarck elnöklete alatt minisztori tanács volt. A 
délután 5 órakor megjelent félhivatalos tNord-
deutsche Zeitung* a császár állapotát veszélyesnek 
mondta. Este rendkívüli szenzácziót okozott, hogy 
több lap külön kiadásban tudatta, hogy a császár 
egy perczczel 5 óra után meghalt. Bécsben a lapok 
szintén külön kiadásban közölték e hírt. Budapesten 
is el volt terjedve, s hozzá járult ehhez, hogy ő fel
sége a király este elutazott innen Bécsbe. A császár 
haláláról elterjedt hír azonban valótlannak bizo
nyult ; a lapokat elkobozták. Az udvari marsali hiva
tal este 7 órakor orvosi jelentést függesztett ki, mely 
így szólt: «A beteg gyöngesége egyre tart. Időnkint 
kevés bort s némi folyékony táplálékot vesz magá
hoz. A császár este valamivel nyugodtabb.» A halál
hír valószínűleg onnan keletkezett, hogy mikor 
Kögl lelkész föladta az úrvacsorát, a harangokat 
meghúzták, ezen kivül a császár 5 órakor eszméletét 
vesztette, s a mély ájulás 7 óra előtt miüt el. A csá
szári palota körüli tolongás visszatartására az őrséget 
meg kellett szaporítani. A táviró hivatalok ostrom 
alatt voltak; jöttek és mentek a táviratok minden
felé. A császári palotában együtt voltak az uralkodó 
Csabid tagjai, 8 csak este (l órakor távoztak. Ugyan
akkor távozott Bismarck berezeg is. A császár meg
könnyebbült, a lázas érverés csökkent, s táplálékot 
vehetett magához. — San-Bemoban is izgalmas volt 
e nap a Berlinből kapott hirek következtében. A trón
örökös meglehetősen jól érezte magát, s az orvosok
kal megbeszélte, hogy Berlinbe utazik. A san-remoi 
hatóság tagjai délben már összegyűltek a pályaud
varon, hogv elbúcsúzzanak, de az elutazást elhalasz
tották e hó !t-ikére. 

Berlinben a császári palota előtt egész éjjel ott 
maradt a tömeg, aggodalmasan lesve a híreket. A 
rendőrség alig tudta fentartani a rendet. A császár 
életerőinek uj fellobbanása csak rövid ideig tartott; i 
hajnali 3 órakor ismét beállt az eszméletlenség. E i 

i hó 9-ikén reggel 7 órakor Kögl udvari lelkész, az ; 
összes miniszterek, katonai előkelőségek a császári 

i palotába hivattak. 
A haláltusa a reggeli órákban kezdődött, s a csá

szár orvosa, dr. Lauer 8 óra 25 perezkor konsta
tálta a szív és érverés teljes megszűnését, két percz
czel később valamennyi orvos hivatalosan konstatálta 
a császár halálát. 

Budapestre nem sokkal !i óra után már megérkez-
| tek a távirati tudósítások. Ezekből a következőket 

közöljük, márcz. !>-ikéről: 
A császár halottas ágya körül ott volt az uralkodó

ház valamennyi Berlinben időző tagja. A császár 
: holtteste most fehér terítővel letakarva és gyertyák-
' tói körülvéve fekszik ágyán, a hálószobában. Arezki-

fejezése nyugodt és szelíd. A tReiehsanzeiger* hiva-
: talos külön kiadása, mely Vilmos császár halálát és 

Frigyet Vilmos trónraléptét jelenti, haladéktalanul 
megjelenik. Az uj uralkodó hazaérkezése után azon- i 
nafie fogja tenni az esküt az alkotmányra, a porosz 
orszaggyfll^ mindkét háza és a birodalmi gyű
lés előtt. 

A magyar országgyűlésnek o hó '.i-ikére nem volt 
ülése hirdetve. A részvétnyilatkozat kifejezése e hó 
10-ikére maradt. A magyar kormány, a mint hirét 
vette Vilmos német császár elhalálozásának, sietett 

< étének kifejezést adni. Táviratilag kérte fel Kál-
noky gróf közös külügyminisztert, és hasonló táv-

ísr, 
iratot intézett Renss Henrik herezeghez, mint a né
met birodalom nagykövetéhez Bécsbe. 

Az udvar Budapesten. A kellemetlen időjárás 
következtében a királyi pár csak ritkán jelenhetett 
meg nyilvános helyeken. A királyné ő felsége több 
napig gyöngélkedett is. A király és Mária Valéria 
főherczegnő a múlt héten meglátogatták Koller Ká
roly fényképész műtermét, hol mind ő felsége, mind 
a főherczegnő különféle állásokban levétette magát, 
a főherczegnő abban a rokokó öltözetben, melyet 
legutóbbi estélyen viselt, — A király 300 frtot kül
dött a budapesti mentőtársaságnak, ezzel váltván 
meg a társaság javára e hó 5-ikén az operaszínház
ban rendezett művész-estély belépti jegyeit. 

A király e hó 7-ikén a hadseregbeli hadapród-is-
kolát látogatta meg az "uj-épület* nevű kaszárnyá
ban, melynek bejáratát földig érő fekete-sárga zász
lóval diszesítették föl. A reggel í» órakor érkezett 
királyt gr. Pejacsevich főhadparancsnok és Steinwal-
ter őrnagy, a kaszárnya parancsnoka fogadta, ,a tanári 
karral. Az iskolának 400 növendéke van. O felsége 
az egyes osztályokban meghallgatta a feleleteket s 
maga is több kérdést tett. Megnézte a vívó gyakor
latokat, az iskolához tartozó helyiségeket, s megelé
gedését nyilvánítva távozott, miután két óránál töb
bet töltött a kaszárnyában. 

0 felsége e hó 8-ikán este !l órakor utazott el 
Bécsbe. Az időközben megváltozott politikai viszo
nyok siettetek, hogy ő felsége hamarább távozzék 
Budapestről, mint eleinte meg volt állapítva, de az 
utazás már több nap előtt márczius 8-ikára volt ki
tűzve. O felsége az indóházban összegyűlt uraktól e 
szavakkal vett bucsut: .viszontlátásra májusban.* 
Hir szerint ő felsége május közepén hosszabb tartóz
kodásra jön ismét Budapestre. A királyné és Mária 
Valéria elutazásának napja még nincs elhatározva. 

A magyar kormány a spanyol királynőnek. A 
barceloniai kiállításon Magyarország is képviselve 
lesz, s ez alkalomból a magyar kormány diszes em
léktárgyat ajánl föl Krisztina spanyol királynőnek, 
ki József nádor unokája. A városligeti iparesarnok-
ban épen most állították fel azt a gyönyörű sátrat, 
melyet a kereskedelmi minisztérium készíttetett a 
barcellonai nemzetközi kiállítás magyar osztályá
nak díszítéséül, s azt a kiállítás után Krisztina ki
rálynénak ajánlják fel. A sátor, mely körülbelül négy 
méter magasságú, magyar és spanyol czimerekkel és 
színekkel van díszítve, kivül-belül értékes szőnye
gekkel kárpitozva, melyek kizárólag magyar készít
mények, s Torontálból és a Bácskából kerültek. A sá
tor csak egy napig volt itt kiállítva, aztán szétszedték 
és útnak indították Barcellonába. 

A régi és modern képek kiállítását a műcsar
nokban Károlyi Tibor gróf elnöklete alatt a legna
gyobb erőmegfeszítéssel rendezik : Pulszky Károly, 
Keleti Gusztáv, Telepy Károly és Feszti Árpád. 

Némi fogalmat nyújthat a kiállítás gazdag tartal
máról, ha felemlítjük, hogy mig a műcsarnokban, 
az eddigi legsikerültebb tárlatokban, a kiállított mű
vek száma az ötszázat alig haladta meg, most hét
száznál több műtárgynak elhelyezéséről kell gon
doskodni. Ez annál nehezebb feladat, mert ott, a hol 
egyfelől Rembrandt. Rubens, Tizian, Veronese és a 
régi mesterek legnagyobbjai szerepelnek s másfelől 
világhírű modern művészek kiváló becsű alkotásai 
vannak összehalmozva, ott a rendezők a legnagyobb 
zavarban vannak, hogy melyik képet tegyék a máso
dik sorba, holott a hely szűke miatt kénytelenek a 
termek falait a menyezetig felhasználni. A feladat 
már jó részben meg van oldva s a rendező bizottság 
elhatározta, hogy a kiállítást mindenesetre szomba
ton, f. hó 10-én, délutón 2 órakor megnyitja. A meg
nyitás napján 5 frt lesz a belépti dij. E napon dél
után 2—5-ig és este — elektromos vi hígításnál — 
fél 7— 10-ig lesz nyitva a kiállítás. 

Erkel Ferencz jubileuma. Már ötven éve, hogy a 
• Hunyadi László* és .Bánk-bán* operák költője, 
Erkel Ferencz mint karnagy működik. A nagyér
demű pályafutás emlékét ünnepélyesen készülnek 
megülni az operaszínháznál, s e végből küldöttség 
tisztelgett Beniczky Ferencz államtitkár és kormány
biztosnál s őt az ügy támogatására kérte fel. Be
niczky készséggel megigérte ezt, s a {óváros művé
szeti és irodalmi irányadó köreinek képviselőit közös 
értekezletre fogja meghívni. 

Madách Imre emléke. Nógrádmegye közöl 
már régóta foglalkozik azzal az eszmével, hogy meg
örökítse az .Ember tragédiája" költőjének emlékét, 
A bizottság, mely az emlékalapra begyült pénzeket 
kezelte, Baíassa-Gyarmaton Február 26-án ülést tar
tott s elhatározta, hogy a begyült, körülbelül 2500 
frtra tehető összeget Nógrádmegye törvényhatósági 
bizottságának azzal a kérelemmel adja át, h 
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összegből a költő életnagyságú arczképét hazai mű
vészeink egyikével festesse le és a megye tanácsko
zási termében ünnepélyes leleplezéssel helyeztesse 
el, a fennmaradandó pénzösszeget pedig kamatozva 
kezelje és a kamatokat a balassagyarmati polgári és 
losonczi állami gymnáziumi és tanitóképezdei oly 
növendékek ösztöndíj ázására fordítsa, kik legjobb 
irodalmi müvet fognak a megyei bizottság által ki
tűzendő pályakérdésre benyújtani. 

T i s z t e l e t b e l i szedőfiu let t Blaha Lujza, a nép
színház primadonnája. E czimmel a budapesti nyom
dák legifjabb munkása i tünte t ték ki, s erről diplomát 
is adtak a művésznőnek. Blaha Lujza asszony 
ugyanis a «Suhancz» czímű eredeti operetteben 
pompás alakításban játszik egy párisi szedő fiút. A 
budapesti szedő tanonczok meghatva a művésznő já
téka által, elhatározták, hogy dísz-tagul választják, 
küldöttségileg üdvözük, s oklevelet nyújtanak át. 
Százhúsz tagu bizottság alakult, mely e hó 6-ikán 
meg is je lent a népszínházban a «Suhancz» előadá
sára. Az igazgató gondoskodott, hogy mindnyájan jó 
helyet kaphassanak a karzaton. 

Az első felvonás indulója után a zenekarból babér
koszorút nyújtottak fel fehér szalaggal, egy diszszin-
lapot arany betűkkel és egy vörös bekötésű könyvet, 
melynek tar ta lma a «diszbetüszedő>-vé választás ok
mánya volt. A tnlajdonképi ováczió a színfalak közt 
folyt le, hol húsz tagból álló küldöttség élén Krán-
ner J enő 18 éves betűszedő intézett rövid beszédet a 
művésznőhöz, ki megköszönve az ovácziót minden 
egyes taggal kezet fogott. A diszokmány szövege ez : 
«A budapest i betűszedő tanonczok áthatva a művé
szet i ránt i lelkesedéstől s mély hálával emlékezve 
meg azon kitűnő és élethű alakításról, melylyel báró 
Splényiné Blaha Lujza ő méltósága a « S u h a n ó 
czímű operet té czímszerepében a pajzán, de nemes 
szívű szedőgyereket bemutatja, a magyar népdal ki
rálynőjét, az ünnepel t művésznőt «díszbetüszedő ta-
noneznak» bátorkodot t megválasztani. — A 120-as 
bizottság.» . ' 

M a g á n fe s t é sze t i i skola . Karlovszky Ber ta lan 
festészeti iskolája a szünidő u tán újonnan szervezve 
ismét megnyi t ta tot t . Tandíj havonkint 5 forint, 
beiratás 1 forint. Beiratások bármikor tör ténhetnek 
az iskola helyiségében (Nagy János-utcza 2-ik szám.) 
Vendéglátogatók ugy a férfi- min t a női tanfolyamon 
külön feltételek mellet t i ra tkozhatnak be. Bővebb 
— esetleg levélbeli — felvilágosítást az iskola veze
tősége ad. 

—x—Az I. osz t r . á l t a l á n o s , b a l e s e t e l l en b iz to 
s í tó t á r s a s á g , melyet hazánkban a t r i e s z t i á l t a l á 
n o s b i z to s í t ó t á r s u l a t (Ass icuraz ion i Generá l i ) 
magyarországi vezérügynöksége képvisel, közgyűlé
sét f. évi márczins hó 6-án megtar tot ta és közzé
tette ötödik évi üzleti jelentését. 

Az előterjesztett számadási jelentés a baleset-biz
tosításnak igen jelentékeny haladását konstatálja, a 
mennyiben a lefolyt évben a díjbevétel a 657,622 frt 
49 kr. tekintélyes összeget érte el, a jövő években 
esedékes díj kötelezvények összege pedig 3.299,698 
frt 71 kr t tészen. 

Az egyénenként való biztosításban részt vett 28 
ezer személy és az együttes biztosítás által több min t 
155,121 munkás részesült a baleset-biztosítás jóté
teményeiben, a mi annak bizonyítékául szolgál, hogy 
ezen ág az iparosok és gazdák körében mind na
gyobb elismerésre talál. — A 4337 káresetért kifizet
tetet t 264,386 frt 11 kr. és 186,874 frt helyeztetett 
tartalékba. 

Az üzletszámla 95,752 frt 81 krnyi nyereséggel 
záratott le, a melyből a tőketartalékhoz a szabály
szerű illetményen k i sü l még SŰÜO frtuyi összeg csa
toltatott , továbbá 3000 frt megszavaztatott a hivatal
nokok ellátási pénztárának. A fenmaradt 70,000 frt 
a részvényesek közt osztatik fel, kik" az idén rész
vényenként 14 frt ( = 7%) osztalékot kapnak. 

Az egy milliónyi teljesen befizetett részvénytőkén 
kivül a társaság még rendelkezik 462,534 frt 63 krnyi 
díj- és kártartalék felett, továbbá a különféle nyere
ségtartalékok 114,763 frt 04 krt tesznek és mindezen 
összegek, mint ez a mérlegből látható, elsőrendű ér
tékekben vannak elhelyezve és pedig fele részben 
magyar értékekben. 

HALÁLOZÁSOK. 
SOMSSICH PÁL hamvainak beszentelése e hó 7-ikén 

délután tör tént . A magán életben is oly rokonszen
ves államférfiú elhunyta a főváros minden körében 
nagy részvétet ébresztett, közelebbi ismerőseit pedig 
mély fájdalommal tö l tö t te el, mer t még csak néhány 
nap előtt senki sem gondolhatta, hogy a testi erejé
ben és szellemében oly ép férfiút ily hamar el kell 
veszteni. Ravatalára sűrűn érkeztek a koszorúk, s a 
réezvétiratokban az ország távolabbi részéből, neve
zetesen Somogyból is tolmácsolták a fájdalmat. Rész
vét- iratot Simor János bibornok-primas és Zalka Já
nos győri püspök is küldöt t . A Károly-körat i halot
tas házban és környékén nagy tömeg gyűlt össze a 
gyász-szertartásra. A notabilitások közül megjelentek 
Haynald bibomok-érsek, Román Miron metropolita, 

Szász Károly ref. püspök, a miniszterek, az államtit
károk, Péchy Tamás, a képviselőház elnöke számos 
képviselővel, gr. Csáky Albin a főrendiház alelnöke, 
Szlávy József koronaőr, gr. Andrássy Gyula, a fővá
ros polgármesterei, Henneberg tábornok a honvéd
ségtől stb. Testületileg megjelentek az első átalános 
biztosító társaság hivatalnokai, élükön Lévay Hen
rik vezérigazgatóval, Ormódy V. és Ul lmann V. P . A 
Ganz-gyár részvénytársaság hivatalnokai , a gazda
kör, a csángó-magyar egyesület, a gazdasági egyesü
let tagjai stb. A beszentelés szertartását az e lhunyt 
jó barátja, Samassa egri érsek végezte Dégen Titusz 
erzsébetvárosi plébánossal. Az egyházi szertar tás a 
lakásban ment végbe, s nemsokára zárt halottas ko
csira tették a koporsót, s a vasúton Nagy-Kanizsán 
á t Sörnyére szállították, hol a templomban ravatalra 
helyezték. A hamvaknak a családi sírboltba tétele e 
hó 10-ikére volt kitűzve. A gyász-istenitiszteletet 
Széchenyi Jenő, apátkanonok végzi. 

Elhunytak még a közelebbi napok a l a t t : MAJEK 
JÓZSEF, a székesfehérvári káptalan olvasó kanonokja, 
érdemes főpap, 78 éves. — KOSSÁ ALBEBT, a magyar -
franczia biztosító társaság debreczeni igazgatóságá
nak vezértitkára, ki az irodalmi téren is hivatással 
működöt t , s másfél év előtt «Talmi aranykorunk» 
czímű nagyobb szatirikus művet adott ki, Jankó Já
nos rajzaival, 46 éves, Debreczenben. — HEKBERTH 
ANTAL, királyi tanácsos, törvényszéki nyűg. bíró, a 
szabadságharczban honvédőrnagy, 71 éves, Békés-
Gyulán. — DIÓSZEOHY LAJOS, Abrudbánya tevékeny 
polgármestere. — F É N I E S KÁLMÁN, biharmegyei árva
széki ülnök és helyettes elnök, t isztelt férfiú, 62 éves, 
N.-Váradon. — POPÁLL PÁL, esperes-plébános, Mos-
gón. — Id . DICSÖFI JÓZSEF, a debreczeni ref. főiskola 
kezelő könyvtárnoka, volt balmaz-ujvárosi ref. lel
kész. — SAFÁBY AUOSTON, Pestmegyének régebben 
főszolgabírója, később törvényszéki birája, megye
bizottsági tag, Petőfinek tanulótársa, 68 éves, Kis-
Kőrösön. — HROBONY P Á L , gyógyszerész, Szamos-
újvár népszerű fia, 69 éves. — CSIZMAZIA KÁLMÁN, 
telekkönyvvezető, Duna - Szerdahelyit. — CZIKJÁK 
ALBEBT, polgári iskolai tanár, a tanügy egyik leg
képzettebb, legbuzgóbb munkása, szerkesztője a 
«Család és iskola* czímű lapnak, 41 éves, Kolozs
vártt . — FRIDBIK DEZSŐ, pozsonyi főreáliskolai ta
nár , 54 éves, Arcoban. — ALMÁSSY SÁNDOR, püspök
ladányi ref. segéd-lelkész, Debreczenben. — K E L L E R 
MIHÁLY, a győri állami főreáliskola tanára, 38 éves. 
— SZACSVAY ÁGOSTON, főmérnök, az északkeleti vasút 
központi igazgatóságának nyűg. helyettes főnöke és 
Szacsvay Imrének, a nemzeti színház jeles tagjának 
édes atyja, Budapes ten ; ugyan i t t : MACHER E D E , a 
m. kir. zálogházak központi pénztárnoka, 66 éves ; 
BÁRDOS JÓZSEF, a Kossuch-féle üveggyári czég fő
nöke, 61 éves ; dr . RING ÁRMIN, főreáliskolai t anár ; 
TERSCH KÁROLY, a fővárosi taní tó testület veteránja, 
69 éves. — F E J É R LUKÁCS, Kezdi-Vásárhely város 
legvagyonosabb és legtekintélyesebb kereskedője, a 
takarékpénztár vezérigazgatója. — BHEAR FRIGYES, 
aradmegyei birtokos és előkelő gyáros, Aradon. — 
NAGY FERENCZ, nyűg. pénzügyi tanácsos, élete 67-ik 
évében. Kassán. — Id. "WIELAND LAJOS, ügyvéd, bé
késmegyei földbirtokos és volt m. királyi kataszteri 
becslőbiztos, 67 éves, Pozsonyban. — BIXCSIK MÁR
TON, birtokos, 75 éves, Beszterczén. — ÁBEL ALBIN, 
dr. Ábel Jenő akadémiai tag s egyetemi tanár édes
atyja, 67 éves, Budapesten. — SCHÖPKES KÁROLY, az 
aradi kereskedői kar tisztelt tagja, 53 éves. — L I N 
ZER VITDSZ, kereskedő és birtokos, 29 éves, Szabad
kán. — BODA KÁLMÁN, szigorló orvos, Boda Vilmos 
országgyűlési képviselő és a «Tolnamegyei Közlöny» 
szerkesztőjének fia, 25 éves. — FÜCHSEL-BERÉNYI 
ZSIGMOND, végzett jogász s az orsz. szinésziskola volt 
növendéke, 27 éves, Mező-Berényben. — SZITÁNYI 
ADOLF, 64 éves, Budapesten. — MAMBRINI ALAJOS, 
egykor budavárosi tanácsnok, 90 éves, Budán . — 
NAGY E D E , az "Assicurazioni generáli* biztosító tár
saság budapesti felügyelője, 36 éves. — GÖDL F E 
RENCZ, magánzó, 78 éves, Nagy-Kikindán. — F L A N -
DORFFER H E N R I K tekintélyes polgár, volt gyárigaz
gató, Sopronban. — HIRSCHMANN JÓZSEF, több évig 
az aradi izr. hitközség elnöke. 

TÓTH ILONKA, a népszínház fiatal művésznője, 
meghál t 24 éves korában. Még gyermekkorában lé
pett a színpadra és rokonszenves ábrázolója lett a 
szende és naiv leányoknak. A népszínházhoz mintegy 
ha t év előtt szerződtették (akkor Munkácsyné volt) 
s a paraszt naivakban ara t ta sikereit. Később Kovái-
tsik Norbert zenész neje lett. Művészi fejlődését ko
rán megakasztotta egy emésztő betegség, mely elől 
hiába menekül t Görbersdorfba, a mellbetegek gyógy
helyére. Két izben is látszólag megerősödve té r t 
vissza, de n e m . gyógyultan, s a fiatal élet föltartha-
ta t l amJ hanyat lo t t a sirba. Temetésén a népszínház 
nevében Lukácsy Sándor rendező búcsúzott el a 
fiatal művésznőtől. 

Faji FÁY GOSZTÁVNÉ, szül. Ujházy Klementin, Gö-
mör- és Kishontmegye főispánjának neje, 66 éves, 
Nyustyán. •— Özv. VÁRADI GÁBORNE, szül. Csorgay 
Fann i , földbirtokosnő, jótékony hölgy, a pestmegyei 
Örkényben. — JANKOVICH JÓZSEFRE, szül. vizeki Tal-
l ián Matild, 66 éves, Öreglakon. — Özv. HENZÓSZKY 
JÁNOSNÉ, Ungvár város egykori főbirájának neje, 84 
éves. — Özv. GASZNER MÓRICZNÉ, szül.Wenderinszky 
Anna, 77 éves, Gaszner Béla budapesti és Gaszner 

Lajos titeli kii1, közjegyzők édes anyja, 77 éves, 
Székesfehérvárit. — BAKONYI JÓZSEFNÉ, szül. Balázs 
Erzsébet, 67 éves, Kolozsvárt t ; u g y a n o t t : SZABÓ 
LAJOSNÉ, szül. Gyulai Mária, 28 éves. — DINGFELDER 
KÁLMÁNNÉ, szül. Kozits Anna, székudvari kereskedő 
és postamester neje, Békésen. — SZOKOLY ERZSÉBET, 
özv. Szokoly Józsefné leánya, élete 19-ik évében, 
Aradon. — Özv. SZILASSY GERÖNÉ, szül. Fehé r Teré
zia, életének 62-ik évében, Mező-Turon. — Özv. 
MAXIMOVITS VAZÜLNÉ, szül. Konyovits Lujza, 70 éves, 
Zomborban. — HANNY ÖDÖNNÉ, szül. Kayser I rén , a 
keszthelyi járási és fürdőorvos neje, 32 éves. — 
SZTECZOVICS MIKLÓSNÉ, szül. Csoppey E m m a , Pere-
csenyen. — Özv. PANYIGAI IMRÉNÉ, szül. Orbán Er 
zsébet, 49 éves, Csermőn. — SÓHLYA ANTALNÉ szül. 
Vargyasi Dániel Anna, 62 éves, Csongrádon. — Özv. 
MAXIMOVITS VAZULNÉ szül. Konyovits Lujza, 70 éves, 
Zomborban. — Özv. LÁNYI ISTVÁNNÉ szül. Klobu-
siczky Ida, 58 éves, N. Váradon. 

SAKKJÁTÉK. 
1482. számú feladvány. Fáhndrich Hugótól 

(Budapesten). 

Sötét. 

» b o a Filágos. « « g h 

Világos indul s a harmadik lépésre matot mond. 

Az 1476. sz. fe ladvány megfejtése. 
Adama A.-tól. 

Sötét. 

Megfejtés. 

Világos. Sötét. Világos. 
1. Vc2-h7 .__ Ke5-f4-d6(a) a. 
2. Hc5-d3 . . . t. sz. 1. __ Ke5—d4 (b) 
3. V k 7 - h l - c 7 - d 7 2. Vb.7-hfr t. sz. 

v. Fd8—f6 mat. 3. Vh6—b6-d2—e3-f6 mat. 
Sötét. Világos. Sötét. 

1. _'. Fd7-f5 (c) 1. '.__ Fd7-b5 
2. Vh7-c7 f stb. 2. Vh7—g7 f stb. 

Helyesen fejtették m e g : Budapesten: K. J. és F. H. — 
Andorfi S. Kovács J . — Az Erkel - sakktársaság nevében: 
Exner Kornél. — Tarnőczon : Németh Péter. — Szempczen : 
Pintér János. — Székeli/udvarhelyt: Nagy András. — A pesti 

sakk-kör. 

H i b a i g a z í t á s : Az 1480. sz. feladvány szerzője Keim J. — 
Az 1481. sz. feladvány szerzője Möller T. 

— 
HETI NAPTÁR. Márczius hó. 

Nap Katliolikus es protestáns Görög-Orosz Izraelita 

11V. 6 4 Laetare 
12H. Gergely pápa 
13K. Niczeph.pk.vt. 
U S . Matild kir. 
15 C. Longin vt. 
16P. Heribert pk. 
17S. Gertrad.Patrik 

Holdválto/isai $} 

(1 Rozina 
Gergely 
Ernő 
Zakariás 
Kristóf 
Czirjék 
Gertrad 
Első negyed 20 

28BHush.vas. 
29 Kasszián 

1 Márcz. Eod. 
2 Hezieh 
3 Eutróp 
4 Gerazim 
5 Konon 

-án !) óra 59 pk 

28Ant.r 
29 

1 lisan 
2 
3 Jozef. 
4 
5 

este. 

Felelős szerkesztő: N a g y Mik lós . 
(L. egyetem-tér 6. szám.) 

Figyelmeztetjük t. vevőinket, hogy a kezdődő évadra 
napernyőkben a legújabbat és legjobbat — nagyrész-
ben hazai készí tményben — mérsékelt árak mellett, 
gazdag választékban hozzuk. Egyidejűleg esernyőkben 
ajánlunk két különleges czikket, u. m. a • páratlan»-t , 
mely tetszetős alakja és jósága által tűnik k i ; továbbá 
a «szél e l l en i constrnctio -t. kiváló ellenálló képes
séggel. Mindkét fajta "Támogassuk a honi ipart» véd
jegygyei van ellátva. — Esernyő-behúzás 12 óra alatt 
eszközöltetik. Eladási helyiségünk csakis a váczi utczá-
ban, a korona-kávéházzal szemben, létezik. 

Teljes tisztelettel 
R a n z e n b e r g e r T e s t v é r e k 

csakis váczi utiza 18. sz. 

11. SZÁM. 1888. XXXV. ÉVFOLYAM. 

gcy hatszor hasabzott pet i t sor, vagy annak helye 
egyszeri igtatásnál 15 kr . ; többszöri igtatásnál 
10 kr. Bélyegdíj külön minden ig ta tás u tán 30 kr 
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Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfog*': 
B É C S B E N : Dnkee M. Riemergasse 18, Bohalel 
Henrik Wollzeile 12, és Oppelik A. S t n b e n b u t e i 9 

I! A FRANKLIN-TÁRSULAT kiadásában Budapesten megjelent s minden könyvkereskedésben 
jj kapható — az osztr. tartományok számára Szelinski György cs. kir. egyet, könyvárusnál 

I 

i 
\ 
\ 
\ 
\ 

\ . 

Bécsben I., Stefansplatz 6. 

A R É G I MAGYARORSZÁG. 
1711—1825. 

G R Ü N W A L D B É L A . 
Ara fűzve 4 frt. 

TARTALOM: Az önálló állami élet hiánya. — A rendi alkotmány^hatása. — A gazdasági 
s társad í lmi fejletlenség. - A király. — A főpapság, — A főurak. — A köznemesség. — A pol
gárság és parasztság. — A külügy. — A főhatóságok. — A hadügy. — A pénzügy. — Közgazda
sági viszonyok. — Egyház és közoktatás. — Törvényhozás és országgyűlés. — Az igazságszol
gáltatás. — A közigazgatás és a megye. — Nemzetiség és irodalom. — Hangulatok és áramlatok. 

s 
p^g] 

foVj t°° -ah s» ?»K 60. * *°í*oW<* 

iboVj.* 

80 ' 60. » i . 
fooW** 

,oVoi 

^ Í ^ S S : 

s í iv» t s" v 

L.50, 

w t»)» 

BSOflí 

pzrz.i 
. \e&? ,\>b 

ÉRTESÍTÉS 
a 

h ú s v é t i k i á l l í t á s r ó l . 
A legdíszesebb húsvéti 

tojások 
egész uj kiállitásuak 1 0 k r l ó l 3 0 f r l i j t rendkí
vül n a i v választékban. Hason ó húsvéti t«>jAs* 

t ö l t e l é k e k hölgyek es gyermekek számi. a. 
Pompán meglep«iés(íri[.vBka«Ruiiyiia 
szokásba jött húsvéti öntözéshez részint 

költői gyengéd, vagy kedvderítő természetűek. 

—.50 
itta! 

,\ve 
flaCon°> 

t i « r 

tó
ik. 6-

T O J Á S sz!n" 20,40,70,1—• * rágfeste«sel4' ,75, 1.—, 1 50, 8 50. 
T O J Á S "'"" fonatu ° 0 ' 9 0 ' ' 5 " -

W 
TlOTft 

\ats ' 
töltve 

35, 
i X c t t e ^ í & 0 

peluche, atlasz vagy selyem 50 Vr. 
1 —, 1.50, 2.—, Í.75. 

peluchebŐl kis csibecs-
kével 2 frttól 12 frtig. 
csinos porcellán fi,lí
rákkal 1 frttól 12 frtig. 
=zines üvegből, bronz 
á lváivym all-tŐl7 frtig 
flaconua , a egfin. kivi
telben 3 tói 12 fnig. 
fantasztikus alak an, 
u, m. taliga, kocsi, fé

szek, szán, kosár, bölcső stb. 25 frtig. 

Tojás 
is 

»iás 
Is 

Tojás 

Tóját 

Tojás 

Tojás dominóval 50 krtó 1 frtig, koczkával 35 kr. földgömbbel I frt, gyüsziivel 3 . 
varró- va jy Írókészlettel 1.60, 2 50, 3 50, takarékperzselylyel 55 kr. 
csodaki yóval 3í kr.. zsebórával 1.60, himzés mintával 80 kr. 
babával 1 ÍO-tól S : '0ig, gyerm kjátékkal 1.40, 2.7.i, 6 f tig. 
hínz tt és festett selyem 1.75, 2 50, 3.75, 5 — . 1 0 ' m g po-czellán 30—1.50 

Mind nyiló. Tarta'.ék-ilMszer fecskendőkhöz -; .so, 1.— 
í i, «.— 

Ezenkni:! még sokMe b n s v é t i k ü l ö n l e g e s s é g e k , mely k has ináa t íva l csak 
m g, ka ha ók 

- n á l B U D A P E S T , V ÉRTESZ TÓDOR I>arottyH-iitez>t 1. szAni. 
• • • • Ir'.-be'i mecre delésfk id jén való beküld, set kén-m Képc<4 Á r j e g y z é k m e l l é k e l t e t l k 

®mc 2 ^ e 

MEGHÍVÁS 
a pesti magyar kereskedelmi bank 

XLV. rendes közgyűlésére, 
mely 1888. márczins 17-én délutáni 6 órakor a bank helyiségében fog megtartatni. | 

Tárgyak: 
1. Az igazgatóságnak jelentése. 
2. A felügyelő bizottságnak jelentése, a mérleg megállapítása, a nyeremény j 

felosztása i ránt i határozat és a felmentés megszavaztatása. 
3 . Az igazgatóság négy tagjának megválasztása az alapszabályok 36-ik §-a 

értelmében. 
4. A felügyelő-bizottság négy tagjának megválasztása. 

1 
i 
i 
i 
1 

1 
1 
I 

Az alapszabályok 19, SO. és 21. §-ai értelmében minden részvényes, kinek m részvényei 3 hónappal a közgyűlés előtt a bank könyveiben nevére be vannak 
jegyezve, jogosítva ven a közgyűlésben résztvenni, vagy magát meghatalmazott által 

| helyettesittetni, kinek azonban szintén részvényesnek kell lennie. 
A szavazati jog érvényesítése czéljából a részvények az alapszabályok 18. §-a 

I! értelmében f. évi márczius hó 14-ig a bank irodájában leteendők, hol is az 1875. évi 
j XXXVII. törvényezikk 198. §-a és az alapszabályok 45. §-a értelmében a megvizsgált 
3 évi mérleg a felügyelőbizottság jelentésével együtt 8 nappal a közgyűlés előtt átvehető. 

Budapesten, 1888. február 28-án. A z i g a z g a t Ó 8 á g . 

L. *f33r. =lr=Jr=J, •Jrr=lr=Jr=l, 
a 

Jr=lr=tm 

Wiesbadeni 
forráskút szappan 

W i e s b a d e n v á r o s és a 
fü rdő- igazga tóság h i v a 
t a lo s e l l e n ő r z é s e m e l 

l e t t ké sz í t ve . 
A wiesbadeni forráskút-
szappan, mely a forráskút 
sűrített alkatrészeiből 
nyerve s a legjelesebb pi
pere-anyagokkal készíttetik; 
minden csípősséget nélkü
lözve, kitűnő gyógyhatá8sal 
bír, mintán a forráskútból 
átvett alkatrészeket közvet
lenül a bőrön keresztül a 
testbe vezeti. Egészségesek 
számára a test ápolására leg
jobb szer gyanánt, és mint 
védsze r mindent őr zavar 
ellen ajánlható, minek foly
tán minden pipere-asztalon 
felnőtteknek ugy mint gyer
mekek részére folytonos al
kalmazásban kellene lenni. 

Ara darabonkint 5 0 k r . 

Szál l í t ja 

awiesbadeni forráshivatal 
Wiesbadenben. 

Egyedüli főraktár Ausztria-
Magyarország részére : Brady 
C. gyógyszerész Kremsierben 
(Máhren). — Valódi minő
ségben kapható Budapesten: 
Eisdorfer G. gyógyszerésznél, 
gyógyszertára «Szeut-Három-
sághozi, Török József gyógy
szert., kiraly-utoza 12, Budai 
Emil gyógysz. a városi gyógy
szertárban ; Szőllősy István 
gyógyszertára < Magyarország 
védasszonyához», Krisztina
város, Earácsonyi-utcza, 1. sz. 
Lúgoson : Vértes Lajos gyógy

szert, ta sashozi . 

A legrégibb népies gyógyszer a eonoeatrált 

klosterneuburgi t a g - e s s z é n c z i a 
(kösz vény-f oly ad ék) 

az orvosrendö'ri vegyészeti 
műteremben megvizsgálva 
és bejegyzett védjegy ál

tal eladása biztosítva. 
i Dveg 50 kr. \ üveg 1 frt. 
postai siállitással 15 kr.-nü több, 

HOFFMANN ALFRÉD 
gyógyszerész Klosterneuburgban, 
Valódi minőségben a következő 
gyógyszertárakban: Főraktár 
Magyarország részére T ö r ö k 

József, Budapest, királyntcza 12. A r a d : Rozsnyai M. 
Debreozen: Dr. Roth°chnek. Szabadkán: Joó. PéeatSi-
pöcz B. P o z s o n y b a n : Dr. Adler R. és Erdy István. G y ő r ö t t : 
I'etri P. S z e g e d e n : Bnrcsay K. V e r s e o z e n : Müller 0. , Küch-
ler B. S z é k e s f e h é r v á r : Say R. K a s s á n : Wandraschek K. 

T e m e s v á r o t t : Jahner C. és Klausmannés Albert. 

:U.4.4UrUirU.4.-U4k^^ 
A F r a n k l i n - T á r s u l a t kiadásában Budapesten megjelent és min
den könyvárusnál kapható — az osztrák tartományok számára 
S z e l i n s k i G y ö r g y cs. kir. egyetemi könyvárusnál Bécsben, 

I., Stephansplatz Nr. 6. 

1848 és 1849-böL 
ÉLMÉNYEK ÉS BEMOMASOK. 

OKIRATOK ÉS EZEK MAGYARÁZATA. 
TANTJLMAHYOK ÉS TOETÉNELMI KBITIKA. 

IRTA 

Id. GÖRGET ISTVÁN. 
Harmadik (befejexő) kötet ára fűzve 4 frt. 
Első kötet ára fűzve 2 frt *0 kr. — Második kötet ára íűne * frt. 

TtTfTtTfTírfTftTTW 

Valamennyi külföldi szerektől előnybe helyezendók, a magyar közön
ségnél különben már a legjobb hirnévnek és fokozatos elterjedésnek örvendő 
a külföldi labdacsgyárosok óriási reklámja daczára örvendő, százezer esetben 
tiz éven át legjobban megkisérlett és több éveken át a bel- és külföldön 
nyert tapasztalatok nyomán, csakis növénykivonatokból összeállított 

<i Kárpáti egészségi labdacsok §> 
melyek biztosan, minden káros következmények nélkül, nem erőszakolva, 
hanem minden fájdalom nélkül hatnak: eldugulás, nyálkásodás, étvágyhiány, 
gyomorbaj, felfúvódások, szédülés, fejfájás, váltóláz, aranyér, bőrkiütéseket, 
sárgaság ellen. Pótolja a keserűvizeket, melyek vizenyős ürülést ezközölnek. 

" V é « U e K y ! - » e R a k t A r a k : 
Budapesten: Pataky 
Károly gyógyszerész

nél az uj épülettel 
szemben; Pozsony
b a n : Érdy István 

gyógyszerésznél; 
Debreczenben: 

Mibálovlts István 
gyógysz.; Kecske

méten : Molnár J á n . 
gyógysz.; Szegeden: 

C s a k a k k o r v a l ó d i , h a Kovács Albert 
m i n d e n h a s z n á l a t i n t a - gyógysz-; Temes-

• I t a s a f e n t i v é d j e g y g y e i r á r ó t t : Tárcza r 
v a n e l l á t v a . Istvám gyógyszerész. 

gyógyszerész 
flfalaczkan. 

Egy skatulya ára 
21 kr.; egy tekercs 

6 skatulyával 
I frt. 5 kr. 

A FBANKLIN-TÁRBÜLAT kiadásában Budapesten megjelent s minden könyvkereskedésben 
kapható — az osztr. tartományok számára Szelinski György cs. kir. egyet, könyvárusnál 

Bécsben I., Stefansplatz 6. 

i politikai irdalom Magyarországon 1825-ig. 
B A L L A G I 

Ár. 
G É Z A . 

ra fűzve 5 frt. 
Szerző e munkában a magyar politikai irodalom története mellett előadja főbb vonásaiban a 
cenzúra, illetőleg a sajtótörvényhozás történetét is, különös súlyt fektetve II . József és II. Lipót 
korára. Kiemelendök a József korabeli valláspolitikai és a nemzeti visszahatást tolmácsoló ira
tokrólszóló fejezetek, továbbá Lipót korából a demokraták (Batthyány, Hajnóczy, Nagyváti, Mar
tinovics, Laczkovics) röpiratainak azután a nökérdést, a zsidó kérdést, a vallásszabadság kér-

déséttárgyazó müveknek érdekes ismertetése. J 
V i r á g a 
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VÉRSZEGÉNYEKNEK!! 
Vasas phosphor-pastilla. Vasas Pepton-conserv, 

mely daczára, hogy dúsan tartal
mazza a hatóanyagokat jóizü s rend
kívül eró'siíö csemegét képez. Ajánl-

tatik : a s á p k o r , v é r s z e g é n y s é g , m i g r a i n , r ó s z 
e m é s z t é s , á l m a t l a n s á g , l a n k a d t s á g é s i d e g e s 

i z g a t o t t s á g e l l en . N a p o n t a 2 darab veendő . — 

Ara e g y doboznak 90 krajczar. 

Kapható gyógyszertárakban s a feltalálónál 

Hazslinszky Károly gyógyszerész, Budapest, VIII, Sándor-tér 'l sz. 
Kísérletezések kitűnő eredménynyel tétettek dr. Bókay János, dr, Torday Ferencz egy. m. tanár arak által és több gyógyintézetben, 
melyekről által, elismerő bizonyítványok állíttattak ki. Ezen gyógyszerek hivatalosan megvizsgáltattak és védjegygyei láttattak el. ' 

.VÉDJEGY. 

Rendkívül erősítő ke l lemes izü czukorka, a n g o l 
k ó r o s , g ö r v é l y e s , v é r s z e 
g é n y s átalán g y e n g e g y e r 
m e k e k n é l : az i d e g e s s é g , 
b á g y a d t s á g , á l m a t l a n s á g , 
i z z a d á s • h a n g r é s g ö r c s ese
tében . Naponta -» drtj adat ik 
be. K i s dob. 10 p a s t i l k 50 kr. 
N a g y doboz 20 past i l la 90 kr. 

1888. mára. 1 3 5 . sz. 1888. márcz. 

BUDAPESTI SZEMLE 
a M. Tud. Akadémia megbízásából szerkeszt) 

GYULAI PÁL 
TARTALOM: 

Bonaparte Napóleon újabb megvilágításban. — nb. 
A vagyon megoszlása az újabb magyar társadalomban. (II.) 

— Bernát Istvántól. 
Amold. Regény. (Iil .) — Csiky Gergelytől. 
Afrika és a magyarok. — Ifj. Jankó Jánostól. 
EÖltemények: Szatíra a nagyzásról. — Zichy Antaltól, — 

Szent Péter. — Saját oláh népköltési gyűjteményéből 
Alexi György. 

Zenésieti Szemle. I.akiné, Delibes Leótól. — Otelló, Verdi
től.— Byron Manfrédje Schumanntól. — Schütz Miksától. 

A Sarmiiegetusai lithraenm. — s—r. 
Értesítő: Marczali: Magyarország története II. József korá

ban. — d— a. — Thierry A. : Elbeszélések a rómaiak tör
ténetéből az V. században. — Acsády I.-tól. — Chyzer K.: 
Die namhafteren Kurorte Ungarns. — Hankó Vilmostól. 
— Morley J.: v n the study of literature. — cs. k. — Nyilt 
levelek a szerkesztőhöz. I—II. 
A BUDAPESTI SZE1LE megjeleo evőnkéit tixenkétsior 120 

ivnyi tartalommal. 
A Budapesti Szemle tájékozni igyekszik a magyar közön

séget az eszmékről, melyek világszerte foglalkoztatják a 
szellemeket s mintegy közvetítő kivan lenni egyfelől a szak
tudomány és a mivelt közönség, másfelöl a hazai és külföldi 
irodalom közt. E mellett lehető széles tért nyit a nemzet-
gazdasági közleményeknek, a m. tnd. akadémia nemzetgazda
sági bizottságátél támogatva. 

Megjelen évenként 1-2-szer 10 ivnyi havi füzetekben. Előfi
zetési ára bérmentes küldéssel egész évre 12 frt, félévre 6 frt. 

Előfizetéseket minden könyvárus elfogad. Bécsben, Sze-
tinski György cs. k. egyet, könyvárus, I. Stefansplati Nr. 6. 

Az előfizetési pénzek az alolirt t inalat kiadó-hivatalába kül
dendők be, vagy a könyvárusokhoz, a kik szintén föl vannak 
hatalmazva elfogadásukra. 

FRANKLIN 1ÁRSULAT 
magyar irodalmi intézet és könyvnyomda Budapesten. 

Berketz István, 
selyem- és szőrruha - festő, 

B u d a p e s t , R ó z s a t é r 3 . sz. 
Fes t minden színre mmdtnnemü színehagyott ruhaszövete
ket, kendőket, posztókat, hntorkelméket és bárminemű 
apróságokat, még pedig ig-en szépen én igen olcsón, mert festő-
iizlete snját házában gőzre akként van berendezve, hogy a legnagyobb 
igénynek és festendő mennyiségnek kellőleg megfelelhet. Fes tő-
üzlete egyedül van Budapesten és az országban, mely világkiállí
tási érmekkel lett kitüntetve ; 2 5 év óta fennáll mindig* a Rózsa
téren 3 . szám alatt . Vidéki levelekre azonnal válaszol, a bekül-

fi -teni valókat gyorsan éa pontosan megfesti és azokat utánvéttel 

Mertens és társa 
/. rangú fényképészeti müintézete 

Erzsébet-tér 7, a bécsi ufcza sarkán. 
Budapest legnayyobb és technikailag legtökéle
tesebben berendezett műterme. Csoportfelvéte
lek 70 személyig, kizáról. pillanatfelvételek esz
közöltetnek. Olajfestmények művészi kivitelben. 

RAPACT r Ü B P Ő aavanyoviz-rorráa 

3f.fl 

Gazdag ^"*Í5"*« 
•zénzav-izikeny 
*• lavany-Urtalma 
által a Badarai savanya' 
viz küllnlegM cyégyezerként 
kat: kitt vénynél. «••-. hélyaa;- és •»*•-
kévéknél, arany-érnél, gérvélvnél.f olyvénaC 
• irz aiác nil, ryomorbajoknil é« eryáltaliban 
Hurut, aa Idekbajaaban.OIoaó fBrdtk. lakaink, van 

^tartalmasabb azikeDy-alavany-aavanyn-
viz. Garod kísérletei bebizonyítottak, 

J iogy a azénzavai lavany a lég. 
éa léfbiztosabb fTÓfy 

köazvényfcen 
izenvedók 

már*. 
i«á-

kbai 
udapasten: EdMkoty L. és Mattul *. 

Férjem 
uraznék sem ellenzik, mar 
azok is tudják, hof.'y Dávid 
készítménye nem valami arez-
festék és nem ártalmas, süt 
házi foglalkozáskor megron
gált arcz és kézbőr ápolására 
éppen szükséges, c s ú n y a 

szeplő, sömör, máj folt és pattanások elmulasztására pedig 
nélkülözhetlen a D r . S p i t z e r kenőcscsel (40 és 71) kr.) 
vagy 8 „PomjHMlour" pasztámmal (frt 1,50 és IV5W 
este bekenni, reggel a hozzávaló „ D e t e r g o n " szappannal 
(50 és SO kr.) mosdani. — Szép, egészséges fogak tentar-
tására és beteg fogak további elromlását, ebből eredő 
kínos fájdalmakat megakadályozni, használtassák este a 
„ D i f t e r o n " száj-, fog- és gargarizáló viz (50, 80 kr. és 
frt 1.50), reggel pedig a „ G y ö n g y f o g p o r " (60 és SO kr.), 
de oly kefével, melybe az ártalmas erjanyag, d a c z á r a 
a mosásnak, mégis benne ne maradjon; különben a leg
közelebbi mosásnál, szabad szemmel nem is látható apró 
kis állatkák újra a szájba vitetnek. Egy a czélnak meg
felelő Dávid-féle különös fogkefe ára 50 kr., egy ugyan
olyan gyermek-fogkefe 40 kr. ezek egyszersmind a veszé
lyes „ D i f t e r i t i a " óvszerei. N e m h i s z e k hajnövesztőben, 
de bizok „ H a j f e s t ő m b e n " (1 és -2 frt) hogy mindenkit ki
elégít, melytől az ősz és szőkehaj tövitől hegyig egyenletes 
szép barna, a ki kívánja fekete is lesz a nélkül, hogy a 
festést az ismerősök észrevehetnék. Szállítja póstautánvéttel 

Dávid Gyula gyógysz. Eszéken, Veröczemegyében. 

melylyel a mi. horgony-Pain-ezpellerünk körülbelül -20 év 
óta találkozik, hiszsznk, hogy ezáltal a z o k a t is kísérlet-
téléire fölszólíthatjuk, kik e kedvelt háziszert még nem 
ismerik. Nem t i t k o s szer , hanem s z i g o r ú a n h i t e l e s , 
s z a k s z e r i e n összeállított készítmény, mely joggal min
den k ö s z v é n y e s és c s ú z b a n s z e n v e d ő n e k , mint e g y 
á l t a l á n m e g b í z h a t ó , ajánlásra méltó. Legjobb bizo
nyíték arra, hogy e szer teljes bizalmat érdemel, bizo
nyára az is, hogy s o k b e t e g , mintán más nagyhangon 
dicsért orvosságot megkísértett, m é g i s c s a k a r é g i 
j ó h i r n P a i n - e x p e l l e r h e z f o l y a m o d i k . Éppen az ösz-
szehasonlitás által győződnek meg, hogy szintúgy k ö s z v é 
n y e s f á j d a l m a k , mint t a g s z a g g a t á s stb., valamint 
f o g - , f e j - és h á t f á j á s o k , o l d a l n y i l a l á s o k stb. l e g 
b i z t o s a b b a n a Pain-ezpeller-bedörzsölésekre szűnnek 
meg. O l c s ó ára — 4 0 k r . , 70 kr., illetve 1 frt 20 kr. — 
lehetővé teszi, hogy kevésbbé jómódúak is megszerezzék, 
valamint a számtalan siker kezeskednek róla, hogy érté 
a pénz nem lesz hiába kiadva. — Óvakodjunk ártalmas 
utánzatoktól, s Pain-expellert csak a h o r g o n y - j egy gyei 
tartsunk valódinak. Készletben a l e g t ö b b gyógyszertár
ban. Központi raktár: gyógyszertár az tarany orosziám
hoz, Prágában. Közelebbi felvilágosítást ad Török József 

gyógyszerész, Budapest, király-utcza 1-2. szám alatt. 

BARNA FOGORVOS 
Budapest, váczi utcza 24. szám. 

Keszit egyes fogakat, fogsorokat és 
jAombokat, jótállás mellett; árak mér

sékeltek. Kívánatra részletfizetésre. 

Franciaország és a Kül fö ld M i n d e n 
i l latszerész é nél és F o -
TT g— drászánál 

M 
^araszanaj ^ f ^ * ! j \ E * 

\X "* C H . FAY" 
9, rue de la Paix. 9 

Különös figyelemre méltói 

KülönlegK Rii'por 
SMUTTAL VEGYÍTVE 

ILLATSZERÉSZ, 

AhirnevesDr.Forti.feIi 
sebtapasz 

mely rendkívüli gyógyereje, el
oszlató, érlelő s fájdalmat csü-
lapító hatása által leggyorsabb, 
legbiztosabb és egyszersmind 
gyökeres gyógyulást eszköiSl 
különnemű bajokban. Egy cso
mag ára SO kr. nagyobb cao-
magé 1 frt. használati utasí

tással együtt postán küldve 30 krral több. 

Központi küldeményező raktár Budapesten: 

T Ö R Ö K J Ó Z S E F p w s z e r é s z urnái 
B é c s b e n : Pleban X.-iv. Ferencz a régi cs. k. tábori Jyóg^zwtarábaí, 

.:., Ur. GirtJer cyágybzerM.-aban, Freiung 7. sz., Scharrar 
Konrád- íyugjbzerUrában, Ittriahilierstrssse 72. sz., Friiz G. és R 
Brauneretrasse o. sz., Bruno Raabe. Továbbá Wilhelm Fer. és tári; 
in. Landstrasse, Lmkebahngasse 3., Droguistáknál. Prágában: Fúrat 
aS^Lt.» ,an»ya'hoz* czímzett gyógyszertárában, Poric 1071. II-
Braczban : Nedwed A. a .szerecsenhez. czimzett gyógysz. a Múrtéren. 

Budapesten : Altwirth J, városi gyógytárában, városháztér. SSchera 
?°,t-r K - ° í í ; , a u n S g y ^"st*flioz" czimzett gyógytárában, Kristóf-tér 
„E icT f'"lChJu ÍZ6??*7" Dorottya-utcza. - Urbánn J. király-
utcza 93. sz ; továbbá Thallmayer és Seitz, nador-utcza., Kochmeister 
Fr. utódainál, nagy (3) korona-utaa 22. sz. Neruda Nándor, hatvani 
utcza 7. sz. Droguistáknál. Tclkessy 1. udvari gyógyszerész a várban. 
\ lassek E. gyógyszerésznél a Krisztinavárosban, Jánostér. Frumni J. 
gyógyszerésznél Vizivá.os, fö-utcza. Moldoványi J. gyógyszerésznél, 
i„^Vi"'0!' 'k?*"* Eiszdorfer G. gjógvaa. Tabánban (Rácz ' 
lomtér, és Dévay Szollosy J. gyógytárában, Krisztinaváros, 
u cza. Ácson : Kratochvill József Aradon: Rozsnyai M. és Schaffer 
A. gyógysz. Balaton-Füreden: Orbán J. Balassa-Gyarmaton: 
Havas Gy és Herepev K. B.-Csabán: Varságh H. Berettyó-TJjfa-
]?? * Í T ? ' fe "• C s e , P a n : CsUmlks Gy. Debreczenben: dr. Roth-
schnek V. fc., Ta.nassy k. Göltl N., Örvényi 0., Mihalovits István és 
Murakuzy k. Duna-Poldvaron : Nádhera P. Bg-erben: Köllner L6-
rincz es Buzáth La.|n9 gyógysz. Eper jesen: Krivoss Gv. Korn V. és. 
Bákoviczky J. Ersekujvárott: Gonlegner J. Eszéken: "Dávid Gy. gy. 
öyong-yoson Mersits N. ésJBarnch .1. Öyőrött: Stirling K., Lippóczy H 
és Mehlschmidt J H.-Hadhazon: Farkas odön. Huszton: Kérész-
tea b. es bchmidl K. Jászberényben: Merkl J. és Muraközy L. 
Kalocsán: Horváth K. Kaposvárot t : Czollner V. és Babochay K. 
Karczag-ou Báthory B.--'1 

Megay 
Várdán: Khudy J 

Kassán: Gallik G., Wandraschek K., 
, ,t s Hegedűs L. Késmárkon: Gencrsich C. A. Kis-

II Khudy J. Komáromban: Schmidthauer A. Klrchner II. 
és Kovács Ar.sztid. Kun - Madarason: Jung K. Léván: Med-
veczky t>. Losonczon! Kirchner D. és Pokorny L. Mező-Köves-
a e n : F r i d e l y B . Mező-Túron: Gsippék E. Mező-Kászonyban: 
Katz Gyula. Mezo-Kovacsházán: Kiss P. Miskolczon: Dr. Ráci 
uy., Ur. hz»bo Gyula. Kurucz J. és Ujházy K. Mitroviczán : Krsto-
SÍ!?"; , , " ^ y - K a n i z s á n : 1',-ager Béla és Belus J. JT.-Károlyban: 
5I°.II y i « é l I Í | : , b b K°r'csánszky L. H.-Kőrösön: Medveezky Gy. és 
Milller I. N.-Szombaton: CsepcsányiB. W.-Váradon: Huzella M., Mol
nár i. es Heringh S. Nyireg-yházán : Korányi J. Szopkó Alf. gyógysz. 
es Kovács s. Nagy-Kál lón: Hvezda K. Pakson: Malatinszky S. 
x e c s e t t : bipocz J. Pozsonyban: Érdy István Pntnokon: Fekete 
" • . . ™ . í m a s z o , n b a t o n : Hamalliár K. Rozsnyón Pósch J. gyógysz. 
örökösei és Hirsch J. N. S.-A.-Ujhelyen: Medveczkv J. Sopronbán : 
t»raner .1 S n m e g e a : Stamborszky L. Szathmáron; Bossin J., Dr. 
Lengyel M. és Literáty E. Szarvason: Bartsch Em. Szegeden: 
Kovács Albert. Sz . -Pebérvárott: Braun J., Dieballa Gy. és Rieger 
Béla. Bzekelyhidon: Szabó J. és Szentpétery F. Szentesen: Várady 
L. és Podhradszky L. Szepes-Szombaton - Gréb J. Szolnokon': 
keeakéasy F. Szombathe lyen: Rudolf A. Tarpán: Monó I. Temes-
varot t : Tárczay I. és Jahner C. M. T e e s ő n ; Ágoston Gy. T.-TJjla-
kon : Royko (i. Tokajban: Reiner D. és Zzigányi Béla. Tornaal
ján : Urszinyi Zs. TJngvárott: I.ám S., Bene L. gy. Hoffmann B. gy. 
Kransz A , Speck J. és Peltsárszkv A. Váczon: Az Irgalm. gy. Vaálon; 
Frischmann F. Varannón: Gaál s. Veszprémben: Ferenczy K. és 
Szili Horváth P. Zilahon : IJnger G. Zirczen: Tejfel J. Erdélyben: 
Brassón: Gyertyánffy és Társainál. D e é s e n : Róth P. Kolozsvári t : 
Gundhardt A., Wolf J. és Dr. Ember Bogdán. Kézdi-Vásárhelyen: 
Kovács F. M.-Vásárhelyt: Bucher M. Szepsi-Szent-Györgyön: 
Beteg B.. Otves P. és Barabás F. Szászvároson: Graffins J. Vajda-
Rnnyadon: Dr. Juchó F. Bomániában : J a s s y b a n : Engel J. a 
•koronához, czimzett gyógytárában. B u s i de Vedében: Varo K. 
gyógyszerész. Vas ln iban: Ortyuszky E. gyógyszerész. 
Ezen kitanii határa, nem eléggé ajánlíiató gyógytapasz készí
tője FORTI LÁSZLÓ. Lak.: Budapest. I. k., Nándcr-ntcM 3. 

A MOHAI 

GNES 
FORRÁS 

hazánk e g y i k l egszénsavdusabb 

SAVANYUVIZE, 
vegyelemezve dr. Lengyel Béla egyetemi tanár nr által. 

Ajánlva a bel- és külföld számos orvosi tekintélyei által főleg a l é leg
zési, emésztés i s hngycsöszervek hnrátos bántalmainál; 
hatásosan gyógyítja a Khachit is- . görvély- , v e s e - és köszvény-
bajokat, ép ngy használható a tag-ok csúzos bajainál, gyerme
keknél meggátolja a t ú l s á g o s gyomor-savany képződést a fo
kozza az idegrendszer t evékenységé t . Gazdag szénsavtartalma 
folytán ezen üdítő savanyúvíz a legkellemesebb izze! bir s borral 

használva i g e n n a g y keletnek örvend. 
Friss töltésben min
denkor kapható: Edeskutv L. k, és szero k. n. ásvány-

viz-szállitónál Bndapesten. 

Úgyszintén minden gyógysiertárban, fssierksrssksdésbtn é< Tendá Jsbsn. 

Franklin-TárBulat nyomdája. (Budapest, egyetem-ncza 4.) 

12. SZÁM. 1888. BUDAPEST, MARCZTUS 18. XXXV. ÉVlPOLYAM. 
Előfizetési feltételek: VASÁRNAPI UJSAG és | egész évre 12 írt 

POLITIKAI ÚJDONSÁGOK együtt: ( , é l é^e - 6 " Csupán a VASÁRNAPI ÜJSÁG ) ^ , " E " " ' ® ' r t 

) félévre ... A « Csupán a POLITIKAI DfiDONSÁGOK 1 egész évre 6 írt 
I félévre _ 3 • 

Külföldi elöAxetésHhez a posUilag 
meghatározott viteldíj is csatolandó 

III. FRIGYES NÉMET CSÁSZÁR. 

A KIRÁLY meghalt, éljen a király! — Ez 
a hagyományos jelszó, melyet a monar-
khiák az uralkodói széken való minden 

személyváltozásnál alkalmaznak, mintegy je
lezni akarván vele, hogy a királyi méltóságot 
viselő személyek véges emberek ugyan, a kik az 
emberi életnek határt szabó közös végzetnek 
szintúgy alá vannak vetve, mint bárki más; 
maga a királyi méltóság azonban állandó intéz
mény, mely még megszakítást se tűr, — vala-
minthogy az állami életnek nem szabad egy 
pillanatra sem megállania, — s az a pillanat, 
mely a királyt életétől megfosztotta, utódját 
azonnal királylyá teszi, a nélkül, hogy azt előbb 
proklamálni, elismerni, megerősíteni ós megko
ronázni kellene, a mi mind csak ünnepies meg
erősítése magának az ezek nélkül is teljesen ér
vényben álló ténynek. 

Vilmos porosz király és német császár halálá
val is azonnal fia és örököse, Frigyes Vilmos 
lett Poroszország királya és azzal együtt Német
ország császára, III. Frigyes nevet vévén föl 
mint uralkodó. így adta ki első rendeletét, igy 
jelenték azt a birodalmi tanácsnak. Mint király 
és császár tért már vissza üdülése színhelyéről, 
San-Remóból s a Lipcséig elébe utazott biro
dalmi kormány Bismarck vezetése alatt mint 
uralkodónak hódolt meg neki. 

Minden ember meg volt lépetve az uj császár
nak daliás külsejétől, katonás magatartásától, 
melyen a benne lappangó halálnak s kiállott 
nagy szenvedéseinek alig látszik nyoma. Meg
tette a nagy utat a Riviérától a charlottenburgi 
palotáig, a nélkül, hogy megszüntette volna, 
sőt már útközben tényleg átvette az uralkodást, 
jelentést tétetett magának az államügyekröl 
8 megállapította «Népéhez» intézett proklamá-
czióját és azt a nagy szabású manifesztumot, 
melyet Bismarck herczeghez intézett kézirat 
alakjában tesz közzé, kifejtvén benne ama vezér
elveket, melyeket követni akar, a meddig a gond
viselésnek tetszeni fog, hogy őt uralkodni en
gedje, de a melyeket politikai végrendelet gya
nánt kivan hátrahagyni utódaira is. 

Ez a proklamáczió és manifesztum a leghatal
masabb szózatok, melyek valaha ily magas tró
nusról elhangzottak. Szinte megdöbbentő ily 
eszméket és üy elveket hallani egy — némaságra 
kárhoztatott uralkodó ajkairól, ily nagyszabású, 
nehéz reformokat látni kitűzve egy oly fejedelem 
által, kinek, fájdalom, meg vannak számlálva 

napjai. Ha minden uralkodót ily elvek lelkesí
tenének, lehetetlen volna akkor minden forra
dalom s nem lennének a földtekén elégületlen 
nemzetek. 

E világra szóló fontosságú nyilatkozatokban 
az uj német császárnak egész lelkülete, fennkölt 
gondolkozása, nemesen érző szive s nagy státus-
férfiúi képzettsége hű visszatükrözésre talál. 
Egy reform-fejedelem, a minő II. József volt, 
azzal a különbséggel, hogy a mig ez abszolút 
hatalmával akarta keresztül erőszakolni terveit: 
III. Frigyes a nemzet bevonásával, annak hoz

zájárulásával kívánja létesíteni a nagy reformo
kat s alkotmányos utón óhajtja Németországnak 
megadni azt, mije még egységéhez és hatalma -
hoz hiányzik: a szabadságot. 

Vajha elég ideje lenne megvalósítani mind e 
szándékait! Nem a saját népének csupán, az 
egész emberiségnek lenne jóltevöje vele. 

Fejedelmi személyeket nehéz dolog még éle
tükben akként jellemezni, hogy a jellemzés min
denben hü ós találó legyen. Ritkán esik az meg, 
hogy egy uralkodó akként lépjen a nagy közön
ség elé, hogy egész mivoltában mutassa be ma-
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