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AZ 1841-BEN ALAPÍTOTT 

BÜT0RKERESK1 
BUDAPESTI II. ASZTALOS-EGYLET 

BENE PÁL ÉS TÁRSA 
V. ker., nádor-utcza 14, 

ajánlja a n. é. butorvásárló közönségnek dúsan felszerelt, 
szolid asztalos- és kárpitos-bútorait , úgymint a leg
elegánsabb szalongarniturak, fogadó termek, ebédlő-
és hálószoba-butor a legegyszerűbb és legfinomabb ízlé

ses kivitelben, igen olcsó árak mellett. 3599 

Legjobb pipaszárak! 
Ö Felségétől szabadalmat nyert 

egészségi és 
takarék szárjaini, 
melyekből níK-pftnftif, koromtttl metj-
tisztított hidegebb föstőt nyer a pfpa* 
*d. Dohányát pipaaljáig élvezettel 
szívhatja. Bagókepsédéet akadétfOB 
Szárjaimhoz utasítást mellékelek. 

A t. közönség, valamint ismételámaitók megrendelését kéri feltaláló: 

Könyves Tóth Sámuel, esztergályos Debreezenben. 
Pipaszáraim kaphatók még a következő ezekeknél: Budapesten; 
Martinyi H.f Nokker F., Gyomlay uraknál. Becsben: J. Hitschmann 
czégnél en gros & detail. Gráczban: P. Rabensteiner. N.-Vára-
don: Kis Dávid. Egerben: Rónay G. Szattnáron: Gilyén J.Haller O. 
Györlten; Bakos M. Jászltere'nyben: Grünhut K. Szolnokon: ö « -
treicher L. P.-Lmlányban: Varga Gy. X.-Szigeten: Sándor A. 
Jász-Apátiban; Imrék S. Sze'kes-í-elte'rváron^ Szekerák és Hor-
nyász. SzöÜős-Győrökön: Ráttkay L. B.-Gyalán: Nagy F. Jász-
k'ise'ren: Bauer J. Szarvason; Ny ácsi k S. Dunaföldváron: Boro-
^ítz testv. Losonezon: Szlávi L." Deltán; V-Kunszt. X.-Szaton-
tán: Preisz F. Xayy-Lakon: Neuman L. Szentesen: Dubray J. 
Tatán: Takácsi B. Gyöngyösön: Kozmári J. fiai, K. Tóth testvérek. 
Gyomán. Kunhegyesen: Szirmay J. 3fc-Tmsmrheiyeni Reinhards-
peri J. Beszterezebányán: Krenn A., Eisert E. Kolozsváron: 

Bökkl K. Iglic: Hajós J. S.-A.-Vjhelyen: Szentgyörgyi V. 

«P Végeladás £̂f 
a legolcsóbb árakon. Egy nagy tömeg diszmtt és 
broncz áru, porczellán, fa és üveg, valamint szo-
borkák, vázák, salonbutorok, óra és irógarnitu-
rák és egy nagy tömeg függő és asztali lámpa. 

Budapesten, tíizella-tér 1. 
szám. (Haas-féle palota.) Testory 
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A rademi savanyúvíz raktára Budapesten Edeskuty L.-nál, vala- . 
mint minden asványviz-kereskedónél és vendétrióben. 

A radeini savanyuforrás a világ egye t l en ásványvize, 
mely igen jelentékeny lithion-tartaJómmal bír, 
minél fogva köszvény, v e s e - és hólyag"-
h á n t a l m á k b a n speci f icnm gyanánt hasz
náltatik. Gazdag szénsav- és nátron-
tarta lma még különösen ajánlják 
gyomor - és aranyeres bántál 
mak- s h u r u t o k b a n . Radeini 
v a s a s f ü r d ő k v é r s z e 
g-énység-. női bajok, 
magtalanság stb. stb. Jé<^^ 

Tervrajzokat ingyen és bérmentve küld a radeini sávanyuforrás 
gyógyintézete Stei ét-országban. 

Hazánk legkedveltebb szénsavdús 
SAVANYUVI Z B 

6 fensége József főherczeg 
és ő felsége l i lán szerb királyi 

asztalán rendes italul szolgál. 
K i t a n S s z o l g a l a t o t t e s s u e m é s z t é s i U T t r o k n i L 

= L e g j o b b a s z t a l i e s n d l t S I t s L ^ Z 
Borral hasznaira kiterjedt kedveltségnek örvend. I 

Évi szállítás 2 millió palaczk. 

*£££.? E d e s k u t y l u , &iíSr.l,-S5S | 
Hpmiirls ls |I írl mlmim tttn$—rUrimm, ftifrktmhitMtn 

A Frankl in -Társu la t kiadásában Budapesten, IV., egyetem-u. 4. sz. megjelent és minden könyvkereskedésben kaphatói 

A R A N Y KINCSTÁR 
nélkülözhetlen tanácsadó minden család és háztartás számára. 

Ára fiizve 80 kr. Szerkesztette K. Beniczky Irma. Ára kötve 1 írt 
TARTALOM: 

Az első segélynyújtás tes t i sérüléseknél és h i r 
t e l e n bekövetkezet t ba l e se t ekné l : Az emberi test alko
tása. — A csontok. — A fő. — A hátgerinez. — A mell
kas. — A medencze. — A tagok. — A csuklók. — Az 
izmok. — Az idegrendszer. — Az agyvelő. — A hátgerincz-
velő. — Az idegek. — A sympathicus. — A vérkeringés. — 
A sziv. — A visszerek. — A vér. — A tüdők. — A viz és 
a vizeletanyag. — A vesék. — A bőr. — A táplálék. — 
A gyomor. — Sérülések. Zúzások. — Sebek. — Hogyan 
gyógyulnak a sebek ? — Hogyan gyógykezeli az orvos a 
sebeket? — Vérzések. — Mérgezett sebek. — Csonttöré
sek. — Hogyan gyógyul a csonttörés? — Hogyan moz
dítja elő az orvos a gyógyulás folyamát ? Mi az első segély 
csonttörésnél ? — Ficzamodás és megrándulás. — Égési 
sebek. — Mit tegyünk megfagyott emberrel? — Vizbe-
fulás. — Megfuladások. — Felakasztott ember. — Eszmélet-
lenség. — Mérgezés. — Mit tegyünk a megmérgezettel ? — 
Sebesül t - és betegszál l í tás . — Szemsérülés. — A házi 
gyógyszertár berendezése: Fertőtlenítő szerek. Olajok. — 
Asványfélék. — Gyógyfüvek. — Kipróbált ház i szerek : 
Égetés-sebekre. — Almathea. •— A naptól megégetett arcz-
bőr. — Kitűnő gyógyír. — Fagyás elleni szer. — Jó szer 
a bőratkák ellen. — Hajkihullás elleni szer. — Szúnyog- és 
mébszurás ellen. — Nyári mosdó szer. — Szemlob elleni 
szer. — Szépítő s z e r e k : A testbőr ápolása. — Az arcz-
bőr ápolása. — Az arezbőr hibáinak gyógykezelése. — A 
szeplő. — A májfoltok. — A sárga arezbőr. — A kéznek 
ápolása. — A kellemetlen szájbüz. — A fogak ápolása. — 
A fogak betegségei. — A fejbőr és haj ápolása. — A haj
nak természetszerű ápolása. — Ház tar tás : Folyékony 
enyv. — Olcsó illatszer. — Tartós és olcsó padló-festék. 
— Irósvajat eltartani. — Uj módja a kávékészitésnek. 
— Füstölt kolbász és sonka penészedése ellen. — Meg
sárgult fehérnemű. — Hogyan kell vizet forralni ? — 
Sonkát, mely nagyon el van sózva. — Sóskát és labodát 
télire eltenni. — Zöld ugorkát télire eltenni. — Edénye
ket, melyekben petróleum volt, tisztítani. — Gyümölcsöt 
eltartani. — Franczia aszalt gyümölcs. — Muskatály izü 
gyümölcs. — Fénymázas tárgyakat tisztítani. — Rozsda
foltokat kiszedni. — Kitűnő sonkapácz. — Előny a mosás
nál. — Jó és olcsó talaj. — Legyeket szobából kipusztí
tani. — Jeget a hirtelen olvadástól megóvni. — Becsinált 
főzeléu, ugorka. — Friss tojás. — Friss ugorkasaláta 
télen. — Dohos, penészes levegővel telt helyiségek. — 
Ragasztó, üveg és porczellán tárgyakra. — Avas vajat 
helyre hozni. — Fényezett bútorok tisztítása. — A fának 
repedéseit betömni. — Cserépfazekat törhetlenné tenni. — 
Körteiz. — Piros rizs. — Hideg narancspuncs. — Ragasztó, 
mely a tüzet és vizet kiállja. — Jó tisztító szer. — Ragasztó
pép papirszőnyegre. — Hajkefét tisztítani. — Tölgyfa-
bútorokat sötétre páczolni. — Málna- vagy szamócza-
szörp. — Molyirtó-szer. — Szőnyegeket tisztítani. — 
Beszennyezett butorhuzatot tisztítani. — Ablakragaszt 
feloldani. — Aranyozott keretek javítása. — Festett vörös 
bor. — Boros hordók kifüstölése. — Czitromlevet sokáig 
eltartani. — Zavaros bort tisztázni. — Dohos pinczék tisz
títása. — Boros üvegekre való szurok. — Friss ugorka 
télire. — Megromlott, megsavanyodott bort helyrehozni. — 
Borszépités. — Ha a bor zavaros és eczetesedni kezd. — 
Szilvabor. — Szőlő saját levében befőzve. — Tojást télire 
eltenni. — Szőlőt sokáig eltartani. — Kitűnő mosó
szer. — Vörösbor-foltokat kiszedni. — Szőnyegek porolása 
télen. — Jó tapasz füstölő kályhákra. — Ragasztó petró
leum-lámpákra. — A szuféreg ellen. — Tojást pótolni. — 
Baromfitenyésztés : A baromfi betegségei. — A szál
féreg. — A pip. — Kertésze t : Zöldséges kert. — A czikória-
saláta müvelése. — A csigák irtása. — Földieper-tenyész-
tés. — Csiperkegomba-tenyésztés. — A vetemények öntö
zése. — Chinai yam- vagy kenyérgyökér. — Óriási spárga. — 
Kihasznált spárgaágyak megújítása. — Téli saláta. — 
A melegágyak és üvegházak ablakai. — Tormatermelés. — 

Csiperkegombatermelés. — A fejes salátamag. — A pata? 
féreg kiirtása. — Hónapos retek télen. — Korai burgonya. -« 
Óriás karfiol. — Legjobb trágya. — Kerti munkák télen. 
Januárban .— Februárban.— A kerti veteményeknek való 
talaj. — Timárcser mint trágya. — A faszén a kertészet
ben. — Czellertermelés. — Csiperkegombatermelés a ló
istállóban. — Virágos- és diszkért: A kerti zsálya. — 
Pompás díszfa. — Rózsa nemesítésre való alanyok. •M 
Szegfütenyósztés. — Uj kúszónövény. — A szobanövények 
táplálása. — Földibalha, zöldleveli tetű pusztítása. — Legr 
jobb trágya cseréprózsák számára. — Magastörzsü rózsák.—-' 
A myrtus fáeska virágzása. — Rheum giganteum. — Salves,; 
argentea. — Szoba-virágok: Edény-növényeknek való föld. — 
A calla virágzása. — Aralia. — A virágok szaporítása. —-i 
Magastörzsü rezeda, — Korán virágzó jáczint. — Kaktusz
félék. — Gyümölcsös kert.- A gyümölcsfák trágyázása. — 
A gyümölcs érését gyorsitani. — A hernyófészkek. — Fér
gek kiirtása. •— A gyümölcsfák tisztítása. — Fatapasz. —.' 
Tiszta és kemény kerti utak. — Meddő körtefák. — Jó oltór 
viasz. — Uj szaporítási módja a gyümölcsfáknak. — Öreg 
fák átültetése. — Szőlőtöké-szaporítás. — A köszméte
bokrokat pusztító hernyó. — A fáknak korán virágzása. — 
A ribizkebokrok metszése. — Faviasz helyett collodium. — 
Oltógalyak szállítása. — Magastörzsü köszméte. — Gazdá-
s z a t : Kötelek, gyékények. — Földbe vert karók. — Minden 
időjárásnak ellentálló máz. — Ugorka- és tökvirág. — 
A vakand. — A lovak patái. — Kitűnő trágyakeverék. — 
A ragya és más hasonló bajok ellen. — Az állatok rühr 
betegsége. — Szőlőtrágyázás. — Uj szőlőkapálási mód. — 
A szopós borjuk bélhurutja. — Hízó sertések. — Méhek 
etetése. — Ha a ló meghűléstől bélgörcsöket kap. — Zöld 
trágya. — Jó tejelő tehén. — Szőlőmagot olajnak haszr 
nálni. — A vonómarhát gyötrő bögöly elleni szer. - J 
A burgonyabetegség. — Faoszlopok és karók tartósságát, 
fokozni. — Társadalmi szabályok. — Különfé le hass-' 
nos t u d n i v a l ó : Foltokat fehér atlaszból kiszedni. — Bőrr 
viszketés ellen. — Hangyát elkergetni. — Bőrtalpakat vizr 
hatlanná tenni. — Minden gazdasszonynak kell tudnia. — 
Kitűnő likőr. — Olasz ratafia. — Zöld főzeléket. — A ki-j 
főzött kávé. — Jó ragasztó szer. — Ablaktisztító szer. — 
Színes gyapjukelmék. — Melegágyra üveg helyett. — Fekete 
selyemszövetet. — A lábbelit vízhatlanná tenni. — A mész? 
vakolatot. — Agytollak tisztítása. — Szobalegyek kiirtása. — 
Jegyző-tinta. — Pinczebogár-irtás. — Olcsó máz. — Fontos 
készülék műhelyek és gyárak számára. — Az ablaküvegek 
befagyása. — Régi vas- vagy fareszelőt tisztítani. — Víz
hatlan máz papírra. — Tükör- és képkeretek. — Zöld és 
aranyszint. — Vas- és aczélárukat. — Sárgaréz tárgyakat 
tisztítani. — Folyékony zománcz. — Jó szer a moly ellen. — 
Ragasztó aquariumok számára. — Sertészsírt. — Tinta
foltokat. — Zsírban sült gombócz. — Vízhatlan enyv. —I 
Gyapottal kevert vásznat. — Fekete gyapjuruhát tiszti: 
tani. — Lenyomott tükrös bársony. — Málnaszörp ezukor 
nélkül. — Levegő-tisztítás betegszobában. — Olaj varró
gépek, lőfegyverek stb. számára. — Finom diólikőr. — 
Legegyszerűbb módja. — Rózsa-illat télen. — Kitűnő alma. 
felfujt. — Jó ragasztó. — Légypiszkot. — Lámpa-borítók 
és golyók. — Szilvát eczetbe. — Körte-sajt. — Gummi-
papir. — Egészséges ivóvíz. — Virág-edény, tojáshéjból. —• 
A sebek kiszívása. — Ólom-mérgezések. — Álmatlanság. — 
Biztos szer a tetszhalál felismerésére. — Almát a töpörö: 
déstől megóvni. — Rózsaillatos füstölőszer. — A fának tar? 
tóssága. — A betegek étkezésére vonatkozó szabályok. — 
Zsír betegek számára. — Percz-leves betegek számára. — 
Hideg hus-kivonat betegek számára. — Kétszersült-leves 
csecsemők számára. — Tápláló hus-essentia nagyon el
gyengült betegek vagy kis gyermekek számára. — Hök-
hurut-leves. — Paradicsomleves betegek és lábbadozók 
számára. — Üdítők : Limonádé betegek számára. — Eper
bor. — Almaviz. — Erősitő-ital. — Rizs-víz. — Pirított 
kenyérié. — Friss gyümölcs-viz. — A r a n y házi szabályok : 
A jövedelem. — Családi é le t és boldogság. 

Franciaország és a Külfö ld M i n d e n . ^ - * ^ 
il latszerész é nél és Fo

drászánál _ araszánál ^ . ^ T » ~ 

^ 
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Különleges Rizspor 

SMUTTAL VEQYITVE 

. ILLATSZERÉSZ, 
PARIS — 9 rue de la Paix, 9 — PARIS. 

B A R N A F O G O R V O S 
Budapest, váczi ntcza 24. szám. 

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

sékeltek. Kívánatra részletfizetésre. 

1 

Kitűnő minőségű, olcsó és könnyen hordható 

Fényképészeti készülékek 
touristák és amateur-ök számára, 
melyekkel bárki minden előismeretek nélkül a leg
csinosabb képeket állithatja elő. Ezekről szóló, 130 uj 
ábrával és egy próbaképpel ellátott, uj árjegyzéket %0 kr. 
beküldése után postafordultával és bermentesen küldjük át. 

Calderoni és Társa, 
Budapest, IT. ker., kis hid-uteza 8. szám. 

Franklin-Társulat nyomdája. (Budapest, egyetem-uteza 4. szám.) 
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Külföldi előfizetésekhez a postailag 
meghatározott viteldíj is caatolandó 

KOBURG LUJZA KIRÁLYI HERCZEGNŐ. 

KÉT szép királyleány időzik most Magyaror
szág területén. Egyikük állandóan is itt 
lakik, egyebütt csak tartózkodik, hazája 

ez a magyar haza. De a másik is ide haza van, 
hiszen reá ez országnak a királynéi koronája vár. 
Hogy ne volna hát ő mienk? Aztán anyai ágon 
mindketten magyarok. 

A két belga királyleányról van szó, a kik kö
zül a kisebbik, a trónörökös hitvese testvérnén-
jének, Lujza szász-koburg-góthai Fülöp her-
czeg nejének látogatására Magyarországra jött, 
azzal a szándékkal, hogy néhány hetet együtt 
töltsenek a Koburgok bájos fekvésű kastélyában, 
Szent-Antalon. 

Az egymáshoz meleg szeretettel ragaszkodó 
két testvér együttlétét alkalmul akarjuk fölhasz
nálni, hogy a fenséges háziasszonyt és falusi 
otthonát olvasóinknak bemutassuk, s daczára 
annak, hogy a magyar ember előtt jó ismerős 
mind a kettő, egyetmást elmondjunk felölök, a 
mi a nagy közönséget érdekelheti. 

Néha a magas születés egymagában is eléo-
jogezim arra, hogy a közönség figyelme valaki 
felé forduljon. De sokszorosan erős jogezim 
akkor, ha a magas születéssel külső szépség s 
annyi szellemi adomány és lelki erény is páro
sul, a mennyivel Lujza herczegőnél találkozunk. 

A belga királyi párnak, mint tudjuk, nincsen 
fia, s a belga korona LT. Lipót király után enuek 
fivérére, a flandriai grófra, kinek Magyarorszá
gon szintén vannak terjedelmes uradalmai, eset
leg ennek ivadékaira száll. De van e helyett há
rom bájos leánya, kik közül a legkisebb, Kle
mentina herczegnő, most éli serdülő hajadon 
korát, a középső, Stefánia, Rudolf trónörökös 
főherczeg neje, a legidősebb pedig Lujza királyi 
herczegnő, Fülöp szász-koburg-góthai herczeg 
hitvese. 

Már mint leányok is közel vérszerinti atyafi
ságban álltak uralkodóházunkkal, a mennyiben 
édes anyjuk, Mária Henrietta főherczegnő, leánya 
a nagy magyar nádornak, József főherczegnek, 
ki Ferencz császár és királynak fivére volt. 
Lujza főherczegnő tehát, midőn egy magyar her-
czegnek neje lön, már születése jogán előkelő 
szerepet volt hivatva játszani az udvarnál. Ő 
azonban házasságának első éveiben szivesebben 
időzött csendes családi körében s beérte a házi 
asszony, a szerető hitves, a gondos édes anya 
szerényebb, de boldogítóbb szerepével, annyira, 
hogy Budapesten, a hol csaknem állandóan la-

IV I 
y • 

é 

LUJZA KIRÁLYI HERCZGENO, KOBURG FÜLÖP HERCZEG NEJE MAGYAR 

Koller Károly tanár fényképe után 

VISELETBEN. 
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Tíott, megszoktuk őt az országban előkelősége 
mellett is szeretetreméltóan igénytelen ariszto
krata asszonynak tekinteni, a ki a nemzettel 
való érintkezést keresi s tudomásával sem lát
szik birni annak a nagy távolságnak, mely őt 
az ország többi arisztokratáinak is fölébe emeli. 

A külső fényről való eme lemondásnak termé
szetesen meg kellett szűnnie, midőn testvérhúga 
neje lett az osztrák császári és a magyar királyi 
korona örököseinek. A trónörökösné nővérét a 
közönség az uralkodóbázhoz a legközelebb álló
nak tekinti s hogy maga a királyi család is így 
gondolkozik, mutatja az, hogy nyilvános ünne
pélyek alkalmával Lujza királyi herczegnő a ki
rályasszony mellett foglal el díszhelyet. 

Lujza herczegnő 1858 február 18-án, Brüsz-
szelben született s első nevelését édes anyja fel
ügyelete alatt Legrand asszonytól és Querry 
kisasszonytól nyerte, kik közül az előbbeni más 
fejedelmi házaknál is vezette a herczegnők ne
velését. 1874-ben váltott jegyet Fülöp szász-ko-
burg-gothai herczeggel, az aranygyapjas rend 
lovagjával, magyar honvéd-vezérőrnagygyal, ki
nek nővére, Klotild föherczegnő 1864 óta József 
főherczegnek, a magyar honvédség főparancsno
kának neje. Az esküvő 1875 február 4-én, Brüsz-
szelben ment végbe, mely családi ünnepen a 
fejedelmi rokonságnak számos tagja volt jelen, 
így az angol trónörökös, Aumale herczeg, a pá
risi gróf, Ernő koburg-góthai uralkodó fejedelem 
s mások. 

Az ifjú pár mindjárt az esküvő után Magyar
országra jött s József főherczegnek, a fiatal 
asszony édesanyja fivérének alcsuthi kastélyában 
töltötte a mézes heteket. Ekkor rendezték be 
Budapesten a lánczhid téren palotájukat. A fő
városban a szép és kedves herczegasszony csak
hamar kedvencze lett nem csak az előkelő tár
saságnak, hanem a nagy közönségnek is, mely-
lyel nyüvános sétatereken örömest érintkezett s 
szeretetreméltó, nyájas modorával minden szí
vet meghódított. Hogy derék magyar férjének 
ebben is kedvét keresse, azonnal elkezdte ta
nulni uj hazája nyelvét, melyből a tanítónő
képző intézet igazgatónőjétől, Zirzen Janka asz-
szonytól vett leczkeórákat, s a mellett buzgó 
látogatója volt a magyar színházak előadásainak. 

A királyi herczegi pár házasságából két szép 
gyermek származott, Lipót herczeg, a ki 1878-ban 
és Dorothea herczegnő, a ki 1881-ben született. 

Kevéssel azután történt, hogy apósa, Ágost 
szász-koburg-góthai herczeg elköltözött az élők 
sorából, s nagy terjedelmű uradalmainak vezeté
sét Fülöp herczegnek kellett átvennie. Az egy 
kis királysággal is fölérő uradalmak beutazása 
nagy hatást tett a királyi herczegnő minden ne
mes iránt fogékony lelkére közgazdasági tekin
tetben is. Nagy érdeklődéssel kezdte kisérni a 
nők házi iparát, s midőn Budapesten nőipari ki
állítást rendeztek, annak védnökségét Lujza 
herczegnőnek ajánlották föl, a ki azt teljes buz
gósággal viselte is. 

A magyar népies viselet is fölötte megnyerte 
tetszését, különösen a balogh-völgyi Gömörben, 
hol férjének szintén szép kastélya, uradalma és 
nagy vadas-kertje van. Ilyen népviseletet a maga 
számára is készíttetett, s midőn sógorasszonya, 
Miksa Emánuel bajor herczeg neje, jelmezbált 
rendezett, Lujza herczegnő bemutatá a fényes 
társaságnak a magyar arató pórleányoknak azt 
a festői viseletét, melyben Koller tanár fényképe 
után mi is bemutatjuk ezúttal olvasóinknak. 

Mmt József nádor minden ivadéka, ugy Lujza 
herczegnő is fölötte kifejlett érzékkel bir a szép
művészetek iránt. Hasch, Novopatzky és Telepi 
Károly mesteri kezétől tanulta a rajzolást, az 
olajba és aquarellbe festést. Különös szeretettel 
fest virágokat és tájképeket, s hogy jóval többre 
vitte a műkedvelésnél, bizonyítja az a kép is, 

melyet ez alkalommal a «Segítség*-album után 
lenyomattunk s melyen Lujza herczegnő a Ko-
burgok pohorellai kastélyát mutatja be a saját 
rajzában. 

Mióta testvérhúga, Stefánia föherczegnő Bu-
dolf trónörökösnek neje lett, a két pár sok időt 
tölt együtt, s mialatt a herczegek a vadászsport
nak hódolnak, addig a két nővér kirándulások
ban keresi örömét. A trónörököspár és Koburg 
herczegi pár 1886-ban Lacromában, 1887-ben 
Abbáziában töltött együtt huzamosb időt, de 
most történik először, hogy Lujza herczegnő 
magyarországi nyári kastélyainak egyikében fo
gadja vendégül fenséges húgát. 

Lujza herczegnő nagy utazásokat tett Euró
pában s megismerkedett Német- és Franczia-
országon kivül Angliával, Spa nyolországgal, 
Olaszországgal is. Télen többnyire Budapesten, a 
ferencz-józseftéri, vagy Bécsben, a seilerstáttei 
palotában tartózkodik, mig nyáron férjével 
együtt látogatja meg magyarországi birtokait s 
fölváltva, hol szent-antali, hol baloghi, hol pedig 
pohorellai kastélyában időz, sokszor megy azon
ban fenséges húga látogatására Laxenburgba. 
De néha Ernő szász-koburg-gótbai uralkodó her
czegnek thüringiai és sógorának stíriai vadásza
taira ós elkíséri férjét, a ki ép úgy, mint Budolf 
trónörökös, nem csak szenvedélyes vadász, de va
lóban élénk és vonzó tollú vadászati és utazási 
iró is. 

A fejedelmi két nővér, mint említettük, ez 
idén Szent-Antalon tölti a nyár egy részét, hol 
Stefánia trónörökösnét e hó 5-én nagy ünne
pélyességgel fogadták. Selmeczbányáról hosszú 
kocsisor kisérte az innen körülbelül négy kilo
méternyi távolságban fekvő szent-antali kas
télyba. 

A magas vendég mostani üdülő helye a múlt 
században a herczeg Koháry-család tulajdona 
volt. Miután a fiág kihalt, az utolsó Koháry 
leányt az akkori törvények szerint fiusitották, s 
ekkor vette nőül a mostani Koburg Fülöp her
czegnek, továbbá Ferdinánd bolgár fejedelemnek 
és Klotild főherczegnőnek, József főherczeg ne
jének nagyatyja, a koburg-góthai herczeg. így ju
tott a Koháry-család magyarországi óriási bir
toka, s ebben a szent-antali uradalom is a Koburg 
herczegi család tulajdonába. 

A szent-antali kastély — irja lapunknak onnan 
Szentgyörgyi Bichter Ede — Magyarország leg
érdekesebb kastélyai közé tartozik. A kastély a 
falu tőszomszédságában egy dombtetőn áll s a 
falu felé eső részén egy emeletes, míg a körü
lötte elterülő nagy park felé eső részén földszin
tes épület. 

Két oldalt széles lépcsőzet vezet fel, melynek 
mentén plasztikus szépségű szobrok állanak. 
Udvara közepén díszes medenczéből magas víz
sugár szökik föl. 

A park felé eső részen egy nagy terrasz nyí
lik, szebbnél szebb délszaki növényekkel. Ettől 
balfelé a halas tavakból eredő vízesés látható, 
mely zuhogva ontja a vízhullámokat a lent el
terülő tarka pázsitszőnyegre, honnét aztán a föld 
alatt foly odább. 

A halastavak fölött igen csinos kis svájczi 
házikó áll, melynek tornáczárói felséges kilátás 
nyilik a dél felé mindinkább ellapuló Lápia, va
lamint a négy ezer láb magasságú Szitnya hegy 
koloszális szikláira. Innét babra, bent a nagy er
dőben, lombos árnyas helyen áll a kis remetelak, 
hol a fülemilék dallama bájolja el az arra ér
kezőt. 

A kastély érdekes és fölötte ízléses berende
zésű, 135 szobából áll, és egy egyenoldalu nagy 
négyszöget képez. 

Legérdekesebb azon szoba, melyben Mária 
Terézia nagy királynőnk is lakott, mikor Ko
háry herczeg vendége volt. E szobának most 

ugyanaz a berendezése, a mi akkor volt. Ebben 
a szobában látható az a díszes koronájú menye-
zetes ágy is, melyben a magas vendég meghált. 
Vakító fény árad el az úgynevezett tükör
szobában, mely Koháry herczeg dolgozószobája 
volt s melynek falai csupa kristály tükör-táblák
ból állanak. Két nagy terem a régi Koháryak 
és rokonságuk tagjainak olajfestésü képeivel van 
tele, ezek között a török fogságban sinlődött két 
Koháry képe. Hatalmas, nagyszakállú két alak, 
kiket vasra verve mutat a Kembrandt-féle sötét 
színben tartott festmény. A képek között egv 
életnagyságban fából kimetszett női alak, ölében 
macskával, meglepő hatást tesz a belépőre. 
A vezető állítása szerint a faragvány egyik Ko-
hárynak szakácsnőjét ábrázolja macskájával. — 
A khinai terem, gyönyörű kárpitaival és pago-
dáival és az óriási értéket képviselő drága kö
vekkel kirakott mozaik bútorzattal berendezett 
«ősi szoba», mind a Kobáryak idejéből származik. 

E régi termekhez járulnak, de már a mai mo
dern ízléssel és nagy fényűzéssel, a Koburg her
czegek által berendezett lakosztályok, valamint 
a nagy könyvtár, mely úgy a Koháry, mint a 
Koburg-család által nagy gonddal gyűjtetett és 
évről-évre nagyobbíttatott. 

Itt tölti tehát jelenleg trónörökösnénk a nyár 
néhány napját, mely alatt alkalma lesz kies fel
vidékünk eme részének természeti szépségeivel is 
megismerkednie a bizalmas családi körben. 

NEM VOLT SEMMIM . .. 
Nem volt semmim a világon, — 
Csak az arany szabadságom ; 
Elkobozta, nem oly régen, 
Azt is a kis feleségem ! 

Dehogy tette ! . . . Isten ójja ! 
A legénység lobogója 
Vígan lenghet, bánja gólya, — 
Én ugrottam meg alóla ! 

Szökevénynyé magam lettem, 
Egy zászlóhoz álltunk ketten : 
És én neki fölesküdtem, — 
Ebben van az összes üdvem ! 

O most az én kapitányom, 
Mi a parancs ? tőle várom : 
Bizó hittel, jó reménynyel 
Boldogságra ő vezényel. 

Én vagyok a katonája, 
Hallgatok is híven rája ! 
Édes hangja alig csendül. — 
Már követem szerelembül. 

«Jobbra — csókolj!» S én azonnal 
Jobbon termek a csókommal; 
«Balra — csókolj !» Beá nyomban 
Bal arczára csókot nyomtam ! 

«Állj és tisztelgj!» Alig intett: 
Két kezére csókot hintek, 
Két kezére, homlokára, 
Piros bimbó ajakára! 

«Igazodjál, kanyarodjál!" 
Ugy megzavar e két szónál!... 
S ha nem tudom, hogy mit akar: — 
Eligazít két inda kar! . . . 

Inda karja felölelvén, 
Megpihenek rengő mellén, 
Soha-soha nem volt nékem 
Ilyen boldog pihenésem! 

Én 6e' voltam ilyen szorgos, 
Ilyen rendes, ilyen dolgos ! 
S bárha szivem nem is kérte : — 
Érdemjelem van már értté ! 

S érdemjelem ? talán gyanús : 
Egy pár piczi piros papucs... 
Nagyobb kedvem telik benne : 
Mint ha kereszt, csillag lenne ! 

SZÉCHY KÁROLY. 
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KÁZMÉR, AZ IGAZSÁGOS. 

RAJZOK LENGYELORSZÁG TÖRTÉNETÉBŐL 
II. 

Kázmér, az igazságos. 
A lengyel királyi czím voltaképen III.Mieczys-

lav idejétől (1173—1177) áll fenn, azelőtt Len
gyelország uralkodóit csak a fejedelmi czím il
lette. Mieczyslavot már gyermekkorában «Öreg»-
nek nevezte népe, kora érettsége, s bölcsessége 
miatt; de senkiben jobban nem csalatkozott, 
mint benne, mihelyt a trónra került. Méltatlan 
lön a trónra, s alattvalói 29 évi uralkodás alatt 
négyszer űzték el, s négyszer tett kísérletet újból 
visszaszerezni a koronát, melyet bűnei és kicsa
pongásai bemocskoltak. Mindezekben a gonosz
ságokban társa és elősegítője volt kegyencze, az 
idegen eredetű Kietlitz Henrik, ki hizelgéseivel 
annyira behálózta a királyt, hogy az mindenben 
alávetette magát akaratának. 

Lengyelország belállapotai ez időben a legszo
morúbb tengődés képét nyújtották. Mieczyslav 
nemcsak a népet zsarolta ki, de a törvényeket 
is pénzszomja kielégítésének eszközeiül használta 
fel. Egész kémrendszert honosított meg, mely a 
hamis vádak ós rágalmak fegyvereivel hajtotta 
a lakosságot a hatalom szipolyozó karjaiba. Elég 
lesz erre egy pár szomorúan tanulságos példát 
felhozni. 

Az ország rőtvadban bővölködő erdőségei 
szinte önként felhívták a lakosságot a vadászat 
szenvedélyére, de azért a ki csak egy méheire 
kártékony medvét ejtett el, a kémek által bíróság 
elé állíttatva, mint felségsértésben bűnös 70 ezüst 
márka bírságot tartozott fizetni, melynek fele a 
kincstárt illette. Viszont, ha egy földesúr szabad 
emberrel dolgoztatott földjén, az egyéni szabad
ság ellen való kihágás czímén ítélték el. Csak a 
zsidók élveztek kiváltságos oltalmat e gyalázatos 
törvényszékeknél, úgy, hogy ha egy gyermek já
ték közben kárt okozott nekik, szülei ellen a 
legnagyobb szigorral indították meg az eljárást, 
s birsággal sújtották őket. A kik a bírságot nem 
tudták lefizetni, azokat az ezüstbányák mivelé-
sére fogták. A legrettentőbb igazságtalanságokra 
voltak képesek vetemedni a hatalom e vak esz
közei. Ha egy ártatlant kellett eltenni láb alól, 
czélzatosan hamis pénzt gyártottak, azt valahogy 
az áldozat kezei közé játszották s azután mmt 
hamispénz-csinálóval bántak el vele. 

A népet a rendes adókon kivül is mindenféle 
terhekkel sújtották. Neki volt kötelessége kas
télyokat építeni s lovakat bocsátani rendelke-

VASÁRNAPI UJSÁG. 

ESZTER, A SZÉP ZSIDÓNŐ. 

zésre, ha a király utazott; e mellett lovait ab
rakkal, kíséretét élelemmel ellátni tartoztak. 
Bizonyos ünnepnapokon ezenkívül a királyi asz
talra ők szolgáltatták a húst, a szárnyast és a 
vadat is. Ha egy apa kiházasította leányát, egy 
tehént kellett az udvarnak beszolgáltatnia. Ha 
pedig egy özvegy újra férjhez ment, egy kas mé
zet. Mieczyslav még az egyház javait sem kí
mélte, apáczákat itélt halálra csak azért, hogy 
földjeiket, ingóságaikat lefoglalhassa. 

Végül megelégelte a nemzet a sanyargattatás 
hosszú éveit s a rendek összeesküdtek a nyomo
rult király elvesztésére. Gedeon, krakkói püspök 
állott az elégedetlenek élén, kik elhatározták, 
hogy Kázmért, Ferdeszáju Boleszlav legifjabb fiát 
emelik trónra. De Kázmér ellenállt, s csak a 
térdre hullt követek rimánkodásának engedett 
végre, hogy vállalja el a koronát. Mieczyslav Po-
merániába menekült. 

Soha nagyobb ellentétet nem lehetett látni, 
mint a mi Kázmér és testvére közt létezett. Mi
kor atyjok, Ferdeszáju Boleszlav végóráját érezte 
közeledni, országát négy idősb fia közt négy 
részre osztotta s az ötödik legifjabb, Kázmér 
örökség nélkül maradt. De most, hogy a köteles
ség nem remélt véletlenből mégis az uralkodás 
gondjaihoz szólította, legalább rövid időre képes 
volt behegeszteni azokat a sebeket, melyeket ha
zája testén bátyja uralkodása ütött. Jó, igazsá
gos, szelíd létére boldoggá tudta tenni Lengyel
országot. Ha valami, ép ez a túlságos jóság és 
engedékenység volt egyetlen hibája is, mert nem 
sok idő múlva az elűzött Mieczyslav újra min
den követ megmozgatott, hogy elvesztett örök
ségét visszaszerezze, s 1181-ben sikerült is Káz
mért rábírni, hogy legalább néhány tartományt 
bocsásson vissza az ő rendelkezésére. 

Kázmér uralkodása Magyarország történetével 
is érintkezési pontokat mutat fel, mert ő alatta 
történt, hogy 1185-ben HL Béla király fiát, An
drást Halia elfoglalására küldte, de visszaűzetett, 
1189-ben az orosz tartományokban ütötték fel 
zavargások fejőket. Kázmér a zavarok elfojtására 
indult, de mialatt ügyei távol tartották, Mieczys
lav azt az álhírt terjesztette róla, hogy a királyt 
megmérgezték, s ez a csel még egyszer utat nyi
tott számára a trónhoz. 

De most már nem élvezhette bitorlása gyü
mölcseit gondtalanul. A két Pelka-testvér, egyik 

I Krakkó püspöke, másik kormányzója, hivek ma-
| radtak Kázmérhoz s eltorlaszolva magokat a 
! királyi várban, úgy várták az események tovább 

475 

OSTROGSKI KONSTANTIN. 

j fejlődését. Maga Kázmér is neszét vévén a do
lognak, hivei élén haza sietett, s a gyáva Mie-

| czyslav előle menekülni volt kénytelen, egy ha
marjában emelt erődben hagyva hátra fiát, 
Boleslavot és kegyenczét, Kietlitz Henriket. Az 

[ erődöt Kázmér hamar bevette, s a nyomorult 
I Kietlitz a székesegyház kriptájába rejtőzött, a 

honnan előhurczolva megbotozták, azután bör
tönbe vetették. Innen ki sem szabadult többé. 

A mindig kegyes, mindig jóságos Kázmér még 
most sem fordult el pártütő fivérétől, kibékült 
vele, s Mieczyslav engedelmességet és hűséget 
fogadott neki, a mit nem is szegett meg többé 

; ennek életében. 
Kázmér életében jött létre Magyar- és Len-

j gyelország közt az az egyezmény, hogy a két 
ország közt ezután örök időkre a Kárpátok ké
pezzék a határt. De a kérlelhetlen halál a jó 
uralkodót ép üdvös alkotásai közben ragadta el. 
1194 máj. 5-én Krakkóban, 56 éves korában 
érte a halál egy lakoma alkalmával gutaütés 
következtében. Mások szerint egy nő, ki meghó
dítani akarta szerelmi italt nyújtott neki, a mely 
megmérgezte. S ez nem lehetetlen, mert Kázmér
nak minden vallásos buzgósága daczára a nők 
iránt nagy gyöngéi voltak. 

m. 
A szép Eszter regéje. 

Hogy Lengyelország «a zsidók paradicsoma» 
nevet nyerte, s hogy Izrael élelmes fiainak valódi 
Eldoradojává lön azokkal a számos szabadal
makkal, melyekkel őket felruházta — ez a köz
hit szerint, joggal vagy nem joggal, a szép zsidó-

• nőnek, Eszternek tulajdonítandó. 
Ki volt Eszter, s hogyan szőhette gyönge ke -

| zével egy nép sorsának vezérszálait? Egyszerűen 
ugy» hogy ezek a szálak egy hatalmas ember 
szive körül voltak csavarva, mint orsón a fonál, 
a melyből annyit forgatott le, a mennyi neki 

i tetszett. 
Nagy Kázmér (1333—1370), a .parasztok 

királya*, a kinek fennmaradt az a hires mon-
; dása a földesuraik zsarolásai miatt hozzá pa-
; naszszal forduló jobbágyokhoz: «Hát nincsenek 
i köveitek és fütyköseitek mezőiteken, hogy elnyo

móitokhoz vagdaljátok?* — minden tekintetben 
; jeles tulajdonságokkal ékeskedő fejedelem volt, 

csak egy hibában szenvedett: t. i. nagyon, talán 
túlságosan is szerette az asszonyokat. Nős létére 

I semmitől sem riadt vissza, hogy elcsábítsa azt 
i a nőt, ki elég boldogtalan volt neki megtet

szeni. 
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így például egy napon Károly császár udva
ránál egy udvarhölgygyei ismerkedve meg, min
den áron birni óhajtotta. Eokiczana azonban, 
— mert ezen a költői néven hívták a szép leány
zót — jámbor és erényes nő volt, a ki nem 
hagyta magát elvakíttatni egy király szerelme 
által sem. Szilárdan visszautasította ajánlatait és 
szerelmi ömlengéseit, s erkölcsi valója fellázadt 
a gondolat ellen, hogy egy házas ember szerel
mét meghallgassa. De a király szenvedélyét fo
kozta az ellenállás, s hogy czélhoz jusson, utá
latos cselszövényt főzött ki egy Pymiec nevű 
abbéval egyetemben. 

Az alávaló szerzetes ugyanis, hogy megtörje 
Eokiczana ellenállását, püspöknek öltözött, hozzá 
ment, s kétszinüsködéssel behízelegve magát 
nála- «Asszonyom — így szólt végre — én meg
nyugtatom lelkiismeretét és engedélyt adok, 
hogy nőül mehessen a királyhoz.» 

Mikor ezt meghallotta a király kellem nélküli, 

légyottoknak, melyeknek gyönyöre a nagy ki
rályt annyira le tudta bilincselni, Kázmér kedve
sének fején oly betegséget fedezett föl, melyet az 
ember épen nem várna amolyan ideális holló
fürtök között, hol a költők kedvencz kifejezése 
szerint «zephyrek szoktak enyelegni". Ennek a 
betegségnek sokkal költöietlenebb neve van, sem
hogy ki szabadna írni. A király felbőszülve 
azon, hogy ily sokáig hagyta csalódásban a ki
ábrándító valóság felől, vagy talán a végsőig 
csigázott undor hatása alatt, fogta a szép zsidó
nőt 8 minden teketória nélkül kidobta az abla
kon, minek következtében azonnal szörnyet 
halt. 

Történt pedig ez a lobzowi kastélyban, melyet 
Kázmér király építtetett boldog szerelmi hajlé
kául, Krakkótól három mérföldnyire. 

A néphagyomány azt tartja, hogy Eszter 
tetemei most is Lobzowban pihennek. 1787-ben 
Szaniszló-Ágost meglátogatta a helyet, kerestette 

Ez időben az ostrogi terjedelmes uradalom 
évi 10 millió jövedelmet hajtott. Ostrogski János 
1609-ben majorátust alakított belőle, s midőn a 
család 1673-ban kihalt, az uradalom a Zaslawszky 
berezegek tulajdonába ment át, még később pe
dig a Lubomirszkiak, Sanguszkó berezegek és 
Jablonovszkiak bírták sorra. 

Az Ostrogski család görög hitű volt s ez a 
körülmény volt oka, hogy a jezsuiták nagy tevé
kenységet fejtettek ki a befolyásos és előkelő 
család megtérítésére. Siker nélkül. Hanem mikor 
Ostrogska Anna férje meghalt, ki tudták nyerni 
özvegyétől, hogy a holttestet a jaroszlavi katho-
likus templomba helyezzék el, miután megnyer
ték rá VII. Kelemen pápa dispensatióját. A görög 
hitű papság és nép annyira felháborodott ezen, 
hogy megrohanták a kastélyt. Mikor a támadó
kat nagy nehezen leverték, a korona-törvényszék 
összeült s a pápai nunczius tanácsára oly értelmű 
ítéletet hozott, hogy a vétkesek fejeztessenek le, 

A N É M E T BIRODALMI GYŰLÉS MEGNYITÁSA. 

de erényes neje, veres Henrik hesseni herczeg 
leánya, Adél, kit férje, hogy ledér viszonyainak 
ne legyen tanuja, a zamovíieczi kastély magá
nyába száműzött, hol tizenöt év alatt egyszer 
sem érintkezett vele — ott hagyta kastélyát és 
hazájába utazott, hol a pápa közbenjárását kérte 
ki, de mielőtt még jogainak érvényt szerezhetett 
volna, hirtelen meghalt. 

Kázmérnak már semmi sem állt útjában hogy 
nőül vegye Eokiczanát. De csapodárságát ez a nő 
sem köthette le hosszú ideig, s kénytelen volt 
nemsokára helyet engedni szivében egy opocznoi 
zsidónőnek, Eszternek. Ez az, kiről szó van most. 

Ez a szépek szépe hatalmas szenvedélyt éb
resztett a király lelkében, és ez által roppant 
befolyást nyert a király minden lépésére és aka
ratára. De sorsa hamar tragikussá fordult, még 
pedig a legkülönösebb körülmény kapcsán, mely 
csaknem hihetetlennek látszanék, ha meglehetős 
hiteles források nem erősitenék. 

Elég az hozzá, egy nap, egyikén ama boldog 

is Eszter sírját. De jóllehet az egész kertet fel
ásatta, nem találhatta meg. A szép zsidónőnek 
két fia maradt Kázmértól: Niemira és Pelka. 

IV. 
Az Ostrogskiak. 

A lengyel történelem, a lengyel irodalom lap
jain mindig a legfényesebb nevek közt találjuk 
az Ostrogskiakét. E nagy tekintélyű és előkelő 
történeti család múltja egybe van forrva Len
gyelország legdicsőbb korszakával. Nagy hadve
zérek, államférfiak és írók kerültek ki közülök s 
az ostrogi vár százados emlékekre büszkén hi
vatkozó romjai, Wolhynia szivében, néma tanúi 
e család nagyságának. 

Az Ostrogskiak ereiben fejedelmi vér lükte
tett. Wladimir, kievi herczeg volt ősük, kinek 
egyik ivadéka, Vaszilevics Dániel vette fel az 
Ostrog herczege czímet 1349-ben, melyet ké
sőbb, a századok folyamán annyi jeles örökí
tett meg. 

vagy kerékbe töressenek, a főkolomposoknak pe
dig rombolják le házukat is s hintsék be sóval 
földjeiket, hogy többé meg ne teremjenek. Csak 
Ostrogska Anna, a sértett fél hathatós köz
benjárására lett a büntetés szigora enyhítve. 

Ostrogski Konstantin herczeg "Wolhynia leg
gazdagabb ura és hadvezére volt I. Zsigmond 
alatt. Mint fogoly két évet töltött Moszkvában, 
honnan megszabadulva, hazatért és Zsigmond 
királynak ajánlta fel szolgálatait, 1668-ban. 
A czár boszuját azonban Ostrogski szökéseért 
Lengyelország tíz évi háborúval fizette meg. 

Egyik Ostrogski-ivadék története a legmeg-
hatóbb regényeknek egyike, a minőt csak kigon
dolni lehet. Ostrogski Illés 1539-ben vette nőül 
Koscielecka Bertát, ki Bona királyné, I. Zsig
mond neje udvarában nevekedett fel. Ebből a 
házasságból született Ostrogski Erzsébet, az a 
szerencsétlen ifjú nő, kinek történetét elmon-
dandók vagyunk. 

Erzsébet feltűnő szépség volt; nem csoda. 
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hogy nagyravágyó anyjának legfőbb óhaja volt 
őt az udvar közepette ünneplők serege által kö
rülrajongva látni. Mikor atyja meghalt, halálos 
ágyán az árván maradt lányt a király pártfogásába 
ajánlta. Egy ily pártfogás, párosulva ritka szép
séggel, és óriási vagyonnal, elég volt arra, hogy 
a kérők egész táborát csődítse nemsokára a szép 
Ostrogska Erzsébet lábai elé. Csakhogy gőgös és 
uralomvágyó anyja állhatatosan ellene szegült 
férjhezmenetelének, részint azért, hogy a nagy 
vagyont ne kelljen kiadnia kezei közül, részint 
pedig mert más és még fényesebb összekötte
tésekre várt. 

Csak egy nemes litván ifjat, Sanguszkó Deme
tert, nem rettentette vissza az anya makacssága. 
Mikor ő is, mint annyi más, kosarat kapott, da
czára előkelő eredetének, őszinte és igaz szerel
mének, boszut esküdött, s tervébe beavatta a 
család egy mellőzött tagját, Ostrogski Balázst. 

lehetős fait accornpli-t találhatott, mert dühösen 
mondott búcsút leányának s elhagyta a kastélyt, 
de boszut esküdve a csábitónak s betöltve pa
nasza szavával az országot egyik végétől a má
sikig. 

Az ügy csakugyan a király elé került, ünne
pélyes ülésen, mely alkalommal az özvegy 
herczegnő ügyét Czernkovszki Szaniszló védte, 
nyíltan vádolva Sanguszkót a házasság meg-
szentségtelenitésével s nőrablással, mig San
guszkó szószólója Odakhovszki volt. A király 
Ítélete örökös száműzéssel sújtotta Sanguszkót, 
ki álöltözetben menekült Csehország felé, ki
sérve nejétől, kinek már csak a viszontagságokat 
kellett megosztani vele. 

Jasomirben azonban utolérte Sanguszkót Zbo-
rowski Márton, s a két nemes lovag elkeseredet
ten mérte össze kardját. Sanguszkó halálosan 
sújtva nemsokára földre rogyott, míg boldog-

Végre a király is megsokalta a nemtelen játé
kot, melyet egy szeszélyes anya űzött gyermeke 
szivével, s cselhez nyuit. Elkért egy gyűrűt 
Berta herczegnötől, s azt Erzsébetnek küldte 
azzal az izenettel, hogy anyja íme beleegyezik a 
Gorkával való házasságba: tanuja e gyűrű. De 
a cselszövény napvilágra jött s a boldogtalan ifjú 
nő tovább is anyja hatalmában maradt, ki hogy 
minden kísértéstől elvonja továbbra is, kolos
torba zárkózott vele. Ez már azonban mégis sok 
volt. Gorka egészen magán kivül ingerültségé
ben, 1559-ben megostromolta a kolostort, hol 
Erzsébet elzárva volt; de csak úgy bírhatta a 
két herczegnöt megadásra, hogy elzáratta a vizet, 
mely a kolostort táplálta. Mégis, mikor látta, 
hogy nem menekülhet Gorka elől, hogy utolsó 
tromfját is kijátszsza, titokban Slucki Simonnal 
adatta össze leányát. De Gorka a királyhoz for
dult orvoslásért, s kinyerte tőle végre, hogy Er-

A S Z E N T - A N T A L I K O B U R G - K A S T É L Y . 
Telepi Károly festménye után. Metszette MoreUi. 

Egy levélben, meghatározott helyen és idő
ben találkát kért imádottjától, s mikor azt 
megnyerte, Sanguszkó és Ostrogski 80 lovas 
élén beállítottak a kastélyba. A kevély anya 
már vára tornáczárói megpillantotta a közelgő 
•csapatot és rosszat sejtett, felismervén 03trog-
skit. De alig adott parancsot fegyveresei ösz-
szegyüjtésére s a dobogó felvonására, a kis csa
pat már behatolt a vár udvarára. De Berta her-
czegné nem az az asszony volt, a kit fenyegetések 
és ijesztgetések megfélemlítettek volna. Tomboló 
haraggal állott a vakmerő ifjú elé s féktelen 
szenvedélyében szemrehányásokkal és bántal-
makkal halmozta el. Felindulása annyira erőt 
vett rajta, hogy végre eszméletlen összerogyott. 

Ezt a pillanatot Ostrogski ügyesen hasz
nálta fel, s egy vigjátéki cselszövőnek dicsére
tére váló leleménynyel hamar papot keríttetett 
s még abban az órában összeeskettette a remegő 
szüzet SanguszkóvaL 

Mikor az anya felébredt önkivületéből, meg-

talan hitvesét Zborowski visszavitte Lengyelor-

Sanguszkó sírjára ott, hol elesett, sírkövet 
emelt később a kegyelet, melynek omlatag fa
lán bemohosodott betűkkel áll e latin mondat 
irva: 

*Hoc loco conditur corpus clari Lithuvaniae 
ducis, Demetrii Sanguskó, ex magniftea família 
Olgerdi, nati capitanei Circassiensis, et Kamio-
viensis, quem Martinus Zborovski trucidavit 
anno 1554.* 

Erzsébet és anyja Bona királyné pártfogásába 
ajánlották magokat, és tovább folytatták azt a 
ragyogó, de üres életet, melynek diadalutját 
sebzett szivek jelölték, s melynek dicsfényéből 
a szívtelen anya vette kölcsönzött sugarait. Még 
egyszer meg akart nyilni a házasság révpartja 
az irigyen őrzött Erzsébet előtt. Gorka Lukacs, 
előkelő főúr kérte meg kezét, de az anya ismét 
csak ragaszkodott szándékához, hogy nem adja 
férjhez leányát. 

zsebet házassága megsemmisíttetvén, Gorkához 
kényszerült nőül menni. 

Mikor Gorka is meghalt, Erzsébet nagybátyja, 
Ostrogski Konstantin oldalamelló vonult Ostrogsk 
várába. De a magány és elvonultság gyötrő 
súlylyal nehezedett lelkére, mely sokkal jobban 
megszokta a csillogást és sokkal kevésbbé is
merte az élet egyszerű örömeit, semhogy fölta
lálta volna önmagában a megnyugvást. Megha
sonlott kedélye nem sokáig birta ki e küzdelmet 
végzete ellen; megőrült s bomlott lélekkel ros
kadt sírba. De anyja sem kerülte ki megérdemelt 
sorsát. A Thököly-mozgalmakból ismeretes Laski 
Alberthez menvén nőül, ez Kézsmárk várába 
záratta s ott végezte nyomorult életét gőgjében 
megalázva, lelke furdalásai közt. 

így végződött a boldogtalan család regénye, 
mely egyike a legmeghatóbbaknak a minőt va
laha a sors kigondolhatott. 
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ADATOK AZ 1849-IKI OROSZ BEAVATKOZÁS 
TÖRTÉNETÉHEZ. 

Frolov orosz katonai iró müvéből. 
m. 

Könnyen megérthető okoknál fogva, az arány
lag rövid idő alatt elért siker háttérbe szorította 
mindazon, egymást szakadatlanul érö súrlódá
sokat, melyek a két sereg vezénylete közt elejé
től kezdve mindvégig fennállottak. 

Kevesebb önmegtagadással és kötelességér
zettel lehetetlen lett volna az egyetértést még 
csak színleg is fenntartani. 

Minthogy azonban a beavatkozás politikai 
oldalának tüzetesb ecsetelésével foglalkozni nem 
akarok, s azt különben is a mostani viszonyok 
közt szükségesnek nem tartom, leginkább azon 
nagyobb horderejű események előadására kell 
szorítkoznom, melyeknek sok részről elferdített 
módon történt leírása a valóságnak csakugyan 
meg nem felel. 

Egykorú katonai irók hibául rótták fel Pas-
kievits herczegnek, hogy az orosz seregnek Ma
gyarországba való akadálytalanul lefolyt bevo
nulása után azonnal gyorsan előre nem nyomult, 
mi a lázadókat kényszerítette volna arra, hogy 
egy vagy két nagyobb csatában a túlerő által 
megtörve szétmenjenek. Ezáltal nemcsak minden 
további vérontásnak eleje vétetik, de 20—25 
ezer orosz katonának nem kellett volna uton-ut-
félen katonai kórházakban elpusztulnia. Mind
ezekre meg kell jegyeznem, hogy Berg tá
bornok vezérkari főnök jelenlétében a német 
katonai megbízottak Varsóban oly formán ad
ták elő a tényálladékot, mintha a Magyaror
szágban kiütött fegyveres lázadás elnyomása 
eddigelé azért nem sikerült volna, mivel a lázadók 
az ország különféle részeiben fegyverben állván, 
a császári sereget szintén annyifelé kellene szét
osztani, mi nagyobb vérontás nélkül eszközölhető 
nem lenne, mig ellenben, az orosz csapatok 
Felső-Magyarországba bevonulva, a már Erdély
ben működő sereggel a lázadókat közre fogják, s 
így az egész hadjárat legfeljebb két hét alatt be 
lesz fejezhető. 

Azt azonban nagy bölcsen elhallgatták, hogy 
itt-ott kóborló csapatok helyett jól szervezett, 
és még sokkal jobban vezényelt hadsereggel lesz 
dolgunk. Midőn Berg tábornok felhozta, hogy a 
harcz színhelyére kiküldött vezérkari tisztjeink
től nagyon is eltérő jelentések érkeztek, sőt az 
osztrák csapatok helyzete és állapota a lehető 
legrosszabbnak mondatik, legalább is «téves» 
informácziókat emlegettek, melyeknek hitelt 
adni nem szabad. 

Az olasz háború kedvezőleg ütött ki Ausztria 
részére, és lehetővé tette ott elfoglalva volt se
regének nagy részben Magyarországba való 
gyors szállítását, mi által nem csak az egyensúly 
azonnal helyre lenne állítva, hanem egyúttal a 
győzelemre is bizton lehetne számítani. 

Eészben e feltevés némileg valónak bizonyult, 
de mindamellett bátran elmondhatjuk, hogy 
Oroszország fegyveres beavatkozása nélkül az 
osztrák hadak soha sem vehettek volna erőt a 
lázadókon. 

Mi nem egy ízben azt tapasztaltuk, hogy a 
magyarok leginkább akkor termettek előttünk, 
midőn erre nem számítottunk, pedig minden 
megbízható kérni tudósítások hiányában, semmit 
sem mulasztottunk el, mi hadmiveleteink rendes 
menetére káros befolyással bírhatott volna. Az 
efféle gyakori meglepetések óvatossá tették a 
varsói herczeget, különösen midőn arról saját 
szemeivel meggyőződött, hogy a német értesí
tések az ellenfél számáról és harczképességéről 
egészen valótlanok. 

Felhivatott a német hadak főparancsnoksága, 
hogy az ügyek ilyetén állása mellett, tudassa 
további szándékát, illetőleg haditervét, a her-
czeggel, ki e nélkül, de különösen mielőtt az 
erdélyi orosz csapatok helyzetéről megbízható 
értesítést nem kap, megfigyelő szerepét félre 
nem teheti. Nemkülönben a hadsereg élelmezése 
tárgyában német részről tett intézkedésekről is 
kéretett bővebb felvilágosítás, mivel mióta a 
czár katonái a határt áttlépték, egyetlen egy 
kenyéradag vagy lótáp sem szolgáltatott ki 
számunkra, sőt a Miskolczon, Kassán és Eper
jesen hátramaradt osztrák betegek s lábbadozók 
orosz táplálékra, orosz orvosi segélyre és sze
rekre szorultak. Sem a varsói herczeg, sem pedig a 
hadtest parancsnokai egy perczig sem haboztak 
a tőlük kitelhető módon mindent kiszolgáltatni, 
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a mivel tulajdon tápvonaluk működése mellett 
rendelkeztek, de másrészt arról is kellett gon
doskodniuk, hogy jövőre miből táplálják katonái
kat, ha maga a Varsó-Országhatára közti tápvo
nalon megszűnik a szállítás. — Kielégítő válasz 
helyett az első kérdésre kitérő, semmit sem 
mondó, s már régen szuperált tényvázlatok ér-

! keztek, az élelmezést illetőleg pedig egyszerűen 
azt felelte Haynau tábornok, hogy mindaddig, 
mig e részben Bécsből határozott utasítást nem 

j kap, tulajdon hatáskörében nem intézkedhetik, 
vagyis más szavakkal: végezzetek az ellenséggel 
úgy a hogy birtok, s ha van mit, azt egyétek 

I meg. 
Paskievits herczeg a neki adományozott telj-

! hatalomnál fogva nem foglalkozott a különös 
! válasz taglalásával, hanem a főhadiszálláson 

tartózkodó osztrák kormánybiztossal egyszerűen 
I azt tudatta, hogy ezentúl az orosz sereg élelme-
j zése egyenesen őt illeti, s így legfeljebb öt nap 

alatt, a rendelkezésére bocsájtandó szükségleti 
kimutatásokban foglalt szerek előállításáról neki 
kell gondoskodnia. 

Az erélyes fellépés megtette hatását, s habár 
az eredeti tápvonalat az osztrák hatóságok meg-
bizhatlansága miatt nem lehetett beszüntetni, 
mégis lehetetlenné tétetett a sarezolások rend
szere, melyre utalva lettünk volna, ha a szükség 
arra késztet. 

De ennél sokkal komolyabb aggodalmakra 
nyújtott alkalmat a német fővezénylet azon nó-

j zete, mely szerint mindenki saját belátása sze-
| rint folytassa a háborút. Ekkor kitűnt, mennyire 

helyes volt Miklós czár felfogása, ki legelőször is 
azt követelte, illetőleg a fegyveres beavatkozás 
megadását azon feltételhez kötötte, hogy a láza
dók ellen működő hadsereg vezénylete egy kéz
ben egyesíttessék. És ezen nemcsak czélszerű, ha
nem mellőzhetlen intézkedést ugy értelmezték 
Bécsben, hogy az orosz hadak szintén holmi 
Windischgratz, Welden, vagy Jellasics-féle tá
bornokokra bízassanak. Midőn a varsói egyez-
mány létrejöttekor szóba került, Miklós czár 
minden további hosszasb ál-okoskodásoknak az
zal vetett véget, hogy tulajdon csapatjainak ve
zényletét egyenesen magának tartotta fenn. 

Már több ízben azon meggyőződésünknek ad
tunk kifejezést, miszerint Miklós czár mindjárt 
az első héten visszafelé vezeti hadait, ha az 
ügyek ilymódoni fejlődését észre vette volna, és 
csakugyan nem a szövetségeseken múlt, hogy 
ezt a varsói herczeg tulajdon belátása szerint 
nem tette. Ha valami, ugy leginkább az bírhatta 
rá Paskievitset a már megkezdett akczió folyta
tására, hogy a magában véve csendes és semmi
féle forradalmi érzelmeket nem mutató népet a 
háború további áldozataitól meg akarta kímélni. 

Ezt nemcsak minden alkalommal tanúsított 
békés hajlamai, hanem leginkább az is bizonyí
totta, hogy a feltétlen rendelkezésére álló túl
erőt nem úgy használta fel, a miként ezt a szö
vetségesek tett ?k, kik valóságos irtó háborút 
folytattak az országban, mi által a dolgot még 
jobban elmérgesítették. Semmi kétség benne, 
hogy a folytonosan hátráló ellenséget nem egy 
ízben döntő csaták elfogadására lehetett volna 
szorítani, és pedig a bevonulás első két hetében, 

: de a vérontás, mint ilyen, nem illett küldeté-
I sünk czóljaihoz, mit Paskievits herczeg annak 

idején több ízben kijelentett. A váczi ütközet 
után, mely az orosz fegyverekre nézve majdnem 
szükségessé tette teljes erejük kifejtését, mind
inkább tisztán kivehető lévén az ellenség további 
szándéka, Paskievits herczeg felhívta Haynau 
bárót, hogy ez egyszer czélszerű lenne a kedvező 
alkalmat felhasználva egy nagy csapással véget 

I vetni minden további zűrzavarnak. Hadteste 
sokat szenvedett ugyan a szokatlan égalj befo
lyása alatt, és majdnem minden alkalommal 

I összetűzött a lázadókkal, de azért minden na-
! gyobb megerőltetés nélkül alkalmas lett volna 
! egy, esetleg két nagyobb ütközetben való rész

vételre. 
A miként tudva van, az osztrák fővezér min-

| den további érvelés nélkül a Duna jobb partján 
| felállított seregével együtt délnek vette útját, 

hol közreműködését Temesvár felmentésénél I 
sokkal fontosabbnak tartotta, mint az egész sze- i 
rencsétlen háború végleges befejezését. 

Az osztrák vezérkarnak könyve, mely az j 
1849-iki beavatkozás leírásával foglalkozik, azt 
állítja, hogy Temesvár felmentése, illetőleg a I 
Temesvár alatt vívott csata eredménye nélkül 
Görget soha sem tette volna le fegyverét Világos- ! 
nál. Erre nézve azt kell megjegyeznem, hogy a 
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temesvári ütközet egyedül csakis az osztrák ha
dakra nézve válhatott volna végzetessé, ha a 
magyaroknak sikerül Haynaut megverni, holott 
az orosz hadsereg sem állódásaiban, sem pedig 
egyéb működéseiben még szorultságba sem jut, 
de akkor sem, ha az összes német hadak tönkre 
jutnak. Haynau tábornok csakis ujabb babérok 
után vágyódott, melyek számára Perednél vagy 
Zsigárdnál Paniutine közreműködése nélkül 
nem igen buján tenyésztek volna. De valószínű
leg attól tartott, hogy a magyar derékhaddal 
még egyszer találkozva, oly helyzetbe juthat, 
melyből aztán orosz hadtestek közbenjárása nél
kül nem igen tudna kibontakozni a így oda sie
tett, hol egyelőre ilyesmitől félnie nem kellett, 
és pedig már azon okból sem, mivel Görgei se
regével sokkal távolabb állott, semhogy ártal
mára lehetett volna. 

Haynau tábornok mozdulata tehát nagyon 
sokat hasonlított egy kényszerült visszavonulás 
nem annyira dicső, mint hasznos alakjához. 
Komárom vára teljesen érintetlen seregével bal 

: oldalunkat fenyegette, előttünk pedig Görgei 
[ legjobb hadtestei állottak, melyekről csakis a 
I bárgyú, de gyáva elbizakodottság beszélhetett a 
j becsmérlés nevetséges hangján. 

Az osztrák hadak elvonulása megbénította 
Paskievits herczeg erejét, ki nem érezve magát 
arra hivatottnak, hogy mások kedveért mindent 
koczkára tegyen, tulajdon csapatjainak összpon
tosítását akarta bevárni, mielőtt magára hagyatva 
hadmiveleteit folytatná. 

Erre nézve az osztrák vezérkari munka sze
mére veti a varsói herczegnek, hogy a kedvező 
alkalmat Görgei leveretésére rögtön a váczi ütkö
zet után fel nem használta. Mintha bizony köte
lessége lett volna magát minden előleges számí-

; tás nélkül a vak szerencse esélyeinek csak azért 
is kitenni, hogy a Duna jobb partján ácsorgó 
németek annál biztosabban élvezhessék a nyu
godt tábori élet örömeit, különben még maguk 
az osztrák tábornokok sem helyeselték Haynau 
báró eljárását. 

Midőn Paskievits herczeg főhadiszállása Mis
kolczon volt, három magyar lovas katonát hoz
tak elébe, kik őrjáratra kiküldve lévén, Bebutov 
ezredes emberei által elfogattak. Irományok 
nem találtattak náluk, s így azt kellett feltéte
lezni, hogy szóbeli utasítást vagy megbízást kap-

I hattak felebbvalóiktól. Az osztrák kormánybiztos 
vallatóra fogta őket, illetőleg az őrjárat altiszt
jét, egy fiatal csinos külsejű embert, kinek moz
dulatai arra mutattak, hogy a miveltebb osztály
hoz tartozik, de kitérő válaszai semmit sem árul
tak el, a mit tudni akartunk, holott különösen az 
napon érdekünkben állott volna egyet-mást ki
fürkészni, mi az ellenség táborában történt. 

Majdnem két óráig tartó faggatás után nem 
\ maradt egyéb hátra, mint a foglyokat a táborba 
; küldeni, hol a többi hadifoglyok őriztettek. 

A magyarok, kiktől fegyvereiket elszedték, 
i gyalog maguk vezették lovaikat, s csendesen 
; ballagtak a kozák kiséret előtt. A falu végén 

felállított tüzérségi fogatokból néhány ló elsza-
I badulva, a kozákok közé keveredett. Az ekkor 

támadt zavart felhasználva, a három huszár lóra 
pattant és a városba visszavágtatott, honnan 

| egy nyitva álló kapun és udvaron keresztül a 
szabadba értek. Minthogy a mindenütt járó-kelő 
katonák a lövést lehetetlenné tették, menekülé
sük nem nagy nehézséggel járt. Különben az egész 
néhány perez müve volt. 

Paskievits tábornagy, kinek úgyszólván szeme
láttára vágtattak végig a városon, a szökevé
nyek üldöztetését megtiltotta. 

—«Ha előőrseink nem fogják el őket — monda 
mosolyogva — akkor csakugyan megérdemlik, 
hogy ép bőrrel haza érjenek.» S úgy is történt, 
mert az előőrsökről beérkezett jelentések szerint, 

j a szökevényeket sehol sem vették észre. A bátor 
katonák a czár nevét viselő huszárezredhez 
tartoztak. 

Rüdiger tábornok a fegyverletétel alkalmával 
Paskievits herczeg különös parancsára hollétük 
után tudakozódva, arról értesült, hogy mindhár
man elestek. 

Ezenkívül még egy érdekes jelenetet említek 
fel, mely arról tett tanúságot, hogy ellenfeleink 
kitűnő katonai emberanyaggal redelkeztek. 

Sass tábornoknak két nappal a váczi ütkö
zet után jelentették, hogy a dunai szigetek egyi
kéből, valószínűleg a túlsó partról átszorult ma
gyar gyalog-katonák, korán reggel és alkonyat
kor a váczi parton felállított egyes őrszemekre 
tüzelnek s négyet agyon is lőttek. A tábornok 
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azonnal elrendelte, hogy egy fél század vadász 
dereglyéken a szigetre áthajózzon, a lázadókat 
lépre kerítse. Wologin hadnagy a Simbirski va
dászezredből 60 emberrel minden akadály nél
kül át is jutott, de a csekély kiterjedésű szigeten 
senkit sem talált, mire ismét visszafordult. A 
dereglye még nem tette meg az ut felét, midőn a 
sziget oldalán levő sűrű füzesből erős puskatüz 
nemcsak a nevezett hadnagyot, hanem hét em
bert is leterített, s midőn támadásra készülve 
visszafordultak, ismét 6 embert találtak ha
lálthozó golyóik. 

A felbőszült vadászok megrohanták a füzest, 
de ekkor már csakis a sziget túlsó részén úszó 
lázadók fejeit vehették czélba, mi azonban az 
erős hullámzás miatt eredményre nem vezetett. 

A tulaó parton lábra kapott magyarok üldöz
tetése lehetetlenné vált, s így tizenhárom katona 
és egy tiszt életébe került az ügyetlenül kezde
ményezett támadás, melyért az elesett Wologin 
hadnagyon kívül senkit sem lehetett volna fe
lelősségre vonni. Utóbb értésünkre jutott, hogy 
ugyanazon magyar katonák, számszerint 22-en, 
két altiszt vezetése alatt a következő éjjel a 
Dunán átúszva és Váczot megkerülve, a magyar 
tábor felé vették utjokat, hova szerencsésen el is 
jutottak. A váczi szigeten négy napot töltöttek, 
de csak a harmadik és negyedik napon tüzeltek 
őrszemeinkre, mi, tekintettel a fennforgó körül
ményekre, mindenesetre nagy bátorságra vall, 
mert azon esetre, ha az ellenük kiküldött vadász-
különitmény kezeibe kerülnek, nehezen kerülik 
el a halált. Sass tábornok szerint ilyesmit csak 
a Kaukázusban lehetett látni, hol egyes apró 
csapatok aránylag rövid idő alatt nagy veszte
ségeket okoztak az orosz seregnek, a nélkül, 
hogy akár előbb vagy utóbb kézrekeríthetők 
lettek volna. 

A N Ő V É R E K . 
Japáni e lbeszélés . 

(Vége.) 

Nija felmerült a vízben s ruhája fenntartotta 
pár pillanatig. Nem küzködött, de kezei ruhája 
redőibe markoltak. Újra alásülyedt a sodró hul
lámok közé s a mint arcza elmerült, bátor
sága elhagyta, s görcsös kiáltással tartotta fel 
karjait. 

Már majdnem elsimultak a bugyborékok, me
lyek elmerülése helyét jelölték, mikor Kampei a 
parthoz ért, s ledobta sandáljait és felső ruháját. 
A folyóba ugrott és sikerült megragadni a fula-
dozó lányt, ki bár majdnem eszméletét vesztve 
már, szorosan körülfogta nyakát, megnehezítve 
mozdulatait. Kampei, sekélynek találva a folyót, j 
lábát a fenékre bocsátotta, de nagy rémületére, j 
lábai mélyen temetkeztek az iszapba, s a vizet 
fokról-fokra emelkedni érezte maga körül. Min
den izmát megfeszítette, de a víz mégis emelke
dett, mindjobban emelkedett, mígnem mindket
tejüket ellepte. Mennydörgés-szerü zúgás töltötte 
be füleit, fejét megrepedni érezte, de igyekezett 
megőrizni higgadtságát. Nagy erőfeszítéssel ki
bontakozott Nija görcsös öleléséből s még mindig 
ruháját fogva, kivergődött az iszapból, s szilárd 
talajt ért, kimerülten lélegzet után kapkodva. 

Habár ereje majdnem elhagyta, s térdei re- | 
megtek, Niját mégis kebléhez szorítva tartotta, 
a aggódva nézett arczába. A lány szemei csukva 
voltak; feje súlyosan nehezedett karjára, haja, 
melyből tűi elvesztek, tömött hullámokban esett 
le vállára, s a vízen lebegett. 

Az esetet észrevették a csajából és már szá
mosan álldogáltak a parton, kiknek segélyével 
mindkettőt biztonságba helyezték. Mikor Kampei 
látta, hogy a lány magához tér, és a nőcselédek 
vették gondjaik alá, ö is kénytelen volt beleve
gyülni a többi vendégek közé, a kik vállaira vet
ték, és hősnek magasztalták. 

Jóízűen aludt aztán mindaddig, míg föl nem 
ébresztette a felhúzott ablakredőny csörgése, 8 
az átlátszó függönyökön át beáramló napvilág. 
Kerülni akarva a Nijával való találkozást, nem 
várta be a reggelit, hanem azonnal útra kelt. 

Hazaérve, Kampei örömmel látta, hogy szülői 
jól vannak és egészségesek, egyetlen bajukat el
utazása óta földesuruk fösvénysége okozta. Fáj
dalmasan érintették O-Suba érzéketlen szavai, 
melyeket anyja látogatása alkalmával mondott, 
s az öreg asszony elbeszélése kétségen kivül 
belyezte, hogy a pénz későbbi megküldése főkép 

KAMPEI KIMENTI NIJÁT. 

Nija közbelépésének köszönhető. Erre aztán 
eszébe jutott, hogy talán a lány jelenlegi hely- ! 
zete annak tulajdonítható, hogy rokonaival e 
tárgy felett összekoezczant, s ez a gondolat ön
váddal töltötte el. Végül arról is értesült, hogy ! 
daczára neki adott szavának, O-Suba távolléte 
alatt más szeretöt talált, egy európai kereskedőt 
valamely kikötőben, aranyszőke hajjal és szakái- i 
lal, s hogy egybekelésük legközelebbről várható. 

Gondolatai a szegény Nijához fordultak, kit 
rokonai elhanyagoltak, kit ö bántalmazott, s 
egyedül hagyott küzdeni a világgal, mely oly 
kegyetlen a gyöngékkel szemben. 

Kampei sokáig maradt ébren éjjel s elmélke
déseinek eredményét szülői is megtudták, mikor 
kevéssel napkelte előtt felugrott ágyából. Az 
öreg pár helyeselte tervét s a verandára mentek 
ki, hogy bucsut intsenek neki, hogy gyöngéden 
nézzenek utána, mialatt könnyű léptekkel az 
országút felé tartott, megkötve álla alatt széles 
karimájú csúcsos szalma-kalapját. Még nem volt 
messze, mikor atyja visszahívta. «Vedd erszé
nyemet, fiam — így szólt — csájatulajdonosok-
kal nagyon nehéz szóba állani, ha az embernek 
pénzes zacskót nem látnak a kezében. Ebben 
fogod találni azokat az aranyokat, melyeket teg
nap hazahoztál.)) 

A nap még magasan állott az égen, mikor 
Kampei megállott a nzöldelő cseresnyevirághoz» 
ezünzett csaja előtt, s üdvözlést váltva a tulaj
donossal, a Nija leányzó iránt kérdezősködött. 
Elébe hozták haloványan és zavartan, hosszú 
szempillái alól félénk tekinteteket vetve a fiatal 
emberre. Kezei idegesen babráltak ruháján, s 
félénken nézett ki helyet magának, lehető tá
vol Kampeitől. 

— «Nija — szólt — én nem haragszom rád, 
de tudni szeretném mért jöttél el hazulról?" 

Gyönge zokogás volt az egyedüli felelet. 
— «Volt nekem is részem benne, nekem — 

Kampeinek ?» 
A leány kezeit tördelte s elfordította arczát, 

bánatosan tekintve, de szó nélkül. 
— «Akarsz-e hazajönni, kis Nija ?» folytatá, 

bátorító hangon. 
— «Hohó! fiatal ur, ne siessen ugy — vágott 

közbe a gazda, ki a verandán ült s pipázott és 
Kampeit hallgatta. — Csak lassabban! Ő az 
enyém két évig, szerződésem van vele, ő maga 
irta alá, és nyugtatvány is a pénzről.* 

— «Pénz! — kiáltott fel Kampei — tehát 
eladta magát! De - tette hozzá nyugodtabban ' 
— én visszafizetem a pénzt.» És így szólva, ki
vonta erszényét, egy csomó aranyat mutatva a 
gazdának. «Mennyi az, kérem jó uram?» 

— «Kyolczvan rijósz!* felelt a gazda. 
— «Nyolczvan rijósz!* ismétlé Kampei s rög- j 

tön megvilágosodott agyában. 
— «No igen — folytatá a gazda haragosan — 

épen ez az erszény az, a melybe a pénzt adtam 
a leánynak, és mégis azt állítja, hogy nem tudja 
mivel tartozik nekem ? Mit jelent ez,?» 

Kampei hátralépett. Most minden világos lön 
előtte. Hogy megmentse szülőit a bukástól, s 
atyját a valószínű haláltól, e szegény leány va
lódi rabszolganőnek adta el magát, hogy roasz 
bánás, fárasztó munka, sőt a korbácsütés legyen 

osztályrésze. És ő majdnem vízbe fúlni engedte, 
miután sértéseivel önkívületbe űzte. Szegény 
Nija! De kiért tette ezt, szüleiért-e vagy pedig ő 
érte ? E kérdés gondolkozóba ejtette. 

Ezalatt Nija homlokát a falhoz szorítva zoko
gott. Az epedve várt pillanat elérkezett. Kampei 
tudta most már, miért volt ő ott, tudta, hogy ő 
érette hagyta el kedves faluját. És mégis meg 
volt rémülve. 

Kampei csak néhány láb távolságra állt tőle, 
figyelmesen vizsgálva öt, mert azt kitalálta a 
nélkül is, hogy megfordult volna, érezte magán 
keresztül hatolni tekintetét — Kampei előtte 
volt, és most mit tegyen? 

Kampei felállott s Nijához közeledett, fülébe 
suttogva: «Érettem tetted ezt Nija?» 

— «Miért tettem volna éretted ?» — felelt ki-
térőleg. 

— «Nija — szólt Kampei ismét, élesen te
kintve rá — én már nem vagyok többé O-Suba 
jegyese, ő egy szőke hajú idegent szeret a hozzá 
megy nöül.n 

Gyorsan megfordult, arczai kipirultak, szemei 
könnyein át felragyogtak, mint napsugár a kö
dön át, s a boldog mosolyból, melyre arcza de
rült, Kampei kiolvasta titkát. 

— «Tehát szeretsz!» kiáltott fel, s Nija mo
solya és pirulása azt felelte, hogy: «Igen.» 

— «Nem tett kérdést a lány rokonságánál?* 
Fordult most a fiatal ember a gazda felé. 

— «Azt mondta hogy nincsenek rokonai» 
— hebegte ez, aggódva a szerződés törvényes
sége miatt. 

— «Semmisítse meg az irást és vegye vissza 
pénzét, kérem» — szólt Kampei. 

A theaház-tulajdonosnak nem volt kifogása, 
s mialatt mindketten egy csésze theát ürítettek 
ki együtt, bizalmasan bevallotta Kampeinek, 
hogy épen nem bánja a szerződés felbontását, 
miután a lány ugy sem volt neki való. «Nagyon 
sokat epekedett — tette hozzá — valami rejtett 
bánatja volt, a minek okát — fejezé be moso
lyogva — most már kitaláltam.» 

» 

O-Suba és férje elhagyták Moriokát s a kikö
tők egyikébe mentek lakni; Kampei ós Nija pe
dig beköltöztek a nővérek által bérelt házikóba. 
Most három gyermekök van, kiket a rokonok 
tökéletesen elrontanak kényeztetéseikkel; a leg
idősebb, egy életre való fiu, már arról az időről 
beszél, mikor fel fogja kötni atyja kardját, s 
küzdeni fog a Mikadó ellenségei ellen küzdők 
soraiban. 

BONCZTAM ELŐADÁSOK 1 RÉGI BOLOGNAI 
EGYETEMEK. 

Az emberi boneztan, a modern orvosi s külö
nösen sebészeti tudományok e fontos segédesz
köze ós valódi alapja, a bolognai egyetemnek 
köszönheti felvirágozását, épen úgy, mint egy
kor a jogtudomány is. A San Vitaié templom 
falában még most is látható Luzzi Rajmond sír-

j köve 1326-ból, ki az első specialista volt e szak-
| ban s oly kitűnő férfiú, hogy később több egye-
j temen, így a paduain, egyenesen az okta-
j tási szabályok közé tették, hogy az anatómiát az 
I ő rendszere szerint kell tanítani. Luzzi Kajmond 
; (közönségesen Mondinonak nevezve, a liai-
: mondó név kicsinyített alakjában) firenzei csa

ládból származott s 1290-ben lett a bolognai 
egyetemen orvosi tanár. Növendékei közül külö
nösen Zancari Albert lett híressé, de a 14-dik 
században jóformán minden nevezetesebb olasz 
tanár az ő rendszerét követte. 

Ujabb időben nagy hírnévre tett szert meg egy 
más bolognai tanár, Malpighi Marczell a 16-ik 
században, mint a mikroskopiai boneztan és szö
vettan megalapítója, Sbaraglia Jeromos és Mini 
Pál tanítványaival. Mondino az akkori segédesz
közök tökéletlensége miatt csak a szabad szem
mel látható testrészeket vette vizsgálata alá, mig 
Malpighi már merészebb kutatásokat is tehetett 
s így a mostani boneztanhoz sokkal köze
lebb álL 

Nagy erdemök van ezeknek a híres bolognai 
tanároknak már csak azért is, mert az ő idejűk
ben az emberi test bonczolása sok tekintetben 
meg volt nehezítve, úgy, hogy a tanár nagyobb
részt szamarakon, disznókon s más állatokon 
mutathatta meg tanítványainak az emberi test
részeket. Minden egyes holttest felbonezolására 
külön hatósági engedély volt szükséges, s ezt az 
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engedélyt a hatóság rendesen csak kivégzett 
gonosztevőkre nézve adta meg. Még a bonczolás 
módjára nézve is szabályokat alkottak. így a 
15-ik századból származó bolognai szabályren
delet meghagyja, hogy a férfi-test bonczolásánál 
20, a női testénél 30 tanuló lehet jelen; férfi
testet évenként csak egyet, nőét ellenben kettőt 
is lehet bonczolni. A tudnivágyó tanárok és ifjak 
azonban e szigorú szabályokat kijátszani töre
kedtek s a bonczoláshoz szükséges holttestet 
már akkor is titokban igyekeztek megszerezni. 

Szolgáljanak e sorok magyarázatul ama képek
hez, melyeket a bolognai egyetem jubileuma al
kalmából múlt heti számunkban pótlólag bemu
tattunk. 

ségét. Minden ház rendesen fából készült, de 
vakolat s mészkeverés van rajta és legtöbbnyire 
cserép-tetőzetük van. A fedél néha nagyon előre 
nyúlik s ilyenkor az ablakok előtt erkély van, 
hasonló a svájczi házakéhoz. Az ily házakon 
nádból vagy kákából font redőnyök gyakran for
dulnak elő s ezeket tetszés szerint lehet le
ereszteni és felhúzni. Czéljuk nem csak az, hogy 
az eső s a kíváncsi utczai emberek elől védjék a 
bennlakókat, de az is, hogy a rendesen finom 
papírból készült ablakokat is megvédelmezze a 
rossz időjárás ellen. Japánban ugyanis az ablak
üveg aránylag lassan terjed s helyét többnyire 
átlátszó papir pótolja. 

A földszint főhelyisége egy nagy terem, melyet 
azonban a birtokos szükségletei s ízlése szerint 
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JAPÁNI LAKÁSOK. 
Ajapániak házai rendesen egy emeletesek s igen 

sok házban vannak utczára nyiló boltok vagy 
műhelyek. A kereskedők és iparosok, hogy csín
nal s gonddal kiállított áruik a napfénytől s eső
től ne szenvedjenek, az utcza felé nagy ernyőket 
feszítenek ki vászonból vagy nádfonatból. Oly 
házaknál, hol boltok vagy műhelyek nincsenek, 
a házat kőfal választja el az utczától s e kőfalon 
belül van egy kis udvar, melyben a látogatók 
s jó barátok csoportjai szoktak tanyázni. 

A vagyonosabb emberek lakásai természetesen 
különbek, bár külsőleg nem nagyon különböznek 
a polgári házaktól s az idegen csak a ház hom
lokzatán mindég feltalálható festett vagy kőbe-
vésett családi czímereken ismeri fel azok előkelő

több apróbb szobára lehet osztani átlátszó papír
ral bevont fakeretű spanyolfalakkal, melyeket a 
padlón levő rovátkokon könnyen lehet ide-oda 
taszítani. A spanyol falakon át, habár a papir 
átlátszó, nem sokat láthat az egyes szoba lakója, 
de szomszédjával könnyen társaloghat s minden 
zajt meghall a szomszéd helyiségből. A falak s 
a tetőzet is papírral vannak bevonva s a legtöbb 
helyen virágokat ábrázoló vagy más fantasztikus 
képek vannak. Kályhák egyáltalán nincsenek, 
zord időben a szoba közepére égő széndarabok
kal megrakott serpenyőt tesznek. A konyha tűz
helye a helyiség közepén levő négyszegletű kö
vekkel kirakott lyukból áll; a füst eltávolítására 
a tetőn nyílás van. Az emelet nagyon ritkán 
szolgál lakó helyiségül, itt csak bútorokat és ga
bonát tartanak. 

A magasrangú egyéneknél a nők soha sem 
jelenvén meg nyilvános helyeken, az ő lakosztá
lyuk is elkülönítve van a házak egyik oldalán. 
Itt vannak a kis gyermekek is, míg a nagyobb 
fiúk nevelése már az apa kötelessége. Ily csalá
dokban nagy kitüntetésnek tartják, ha az ide
gent a háziasszonynak bemutatják. A polgári 
családokban és kereskedőknél a nők nagyobb 
szabadságot élveznek. A legkedveltebb szobák a 
törpe fákkal s virágokkal díszített udvarra néz
nek. Minden házban van végre fürdő-szoba is, 
mindenkor az épület hátulsó részében. 

EGYVELEG. 
* A leander virág mérges jellegét különösen a 

délvidékeken nagyon ismerik. Madridban nemrég 

haláleset fordult elő, mivel oly madarakat ettek, 
melyeket leander-levelekkel sütöttek. Olaszország és 
Francziaország számos részeiben a leanderfa kérgét 
patkányméregnek használják s elkerülik azokat a 
helyeket, a hol sok leander terem, mivel mocsár
láztól félnek. Afrika északi részeiben, hol a leander 
szép virága a folyó partjainak oly kellemes jelleget 
ad, hatóságilag meg van tiltva, hogy ezek közelében 
emberek lakjanak. Nálunk is gyakran észlelték, hogy 
a méhek kerülik a leander virágait s a házi állatok 
nem eszik a leveleit. 

* Szigorló hölgyek. Mint angol lapokban olvas
suk, Oxfordban az idén harminczöt fiatal hölgy 
jelentkezett a szigorlatokra. Ezek közül 23-an a leg
jobb eredménynyel tették le a szigorlatot. A mennyi
ségtanból 15-en kaptak kitűnő osztályzatot, egy pe
dig a németből és francziából. Tizenkettőt a vizsgá
lat ismétlésére utasítottak. 
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A NEMET BIROMLMI GYŰLÉS MEGNYITÁSA. 
1871-ben január 18-avolt az a nevezetes nap, 

hogy Versaillesban a Paris ostromában résztvett 
német fejedelmek az egykor oly hatalmas német 
császárságot újra fölállították. Az akkor kifejtett 
ünnepiességekhez hasonló nemzeti tüntetés jel
legét viselte magán s az uj császár megkoroná
zását helyettesítette a jelen évben június 25-én 
az a fényes ünnep, melylyel az uj német biro
dalom első császárjának, az agg Vilmos császár
nak hasonnevű unokája, 11. Vilmos császár 
Berlinben a régi várkastély nagy termében a 
német birodalmi gyűlést megnyitotta. 

Nagy és fényes gyülekezet volt ez, melyen 
Németország minden vidéke képviselve volt. 
A würtembergi királyon és waldecki herczegen 
kívül, kik betegségük és hajlott koruk miatt 
személyesen nem jöhettek el, minden német 
tartomány feje személyesen jelent meg s kivülök 
még számos herczeg, az uralkodó házak család
tagjai, úgy hogy a fejedelmi vendégek száma 
megközelítette a százat. A 
nagy franczia-német hábo
rúban résztvett fejedelmi 
származású férfiak, a meny
nyiben még életben vol
tak, mind megjelentek, ha
sonlókép a német biroda
lom nagynevű megalkotói 
Bismarckkal és Moltkeval 
élükön. A nők közül jelen 
volt Auguszta Viktória csá
szárné, a hat éves Vilmos 
trónörökössel, Frigyes Ká
roly herczeg neje, Henrik 
herczeg neje s a szász-mei-
ningeni herczegnő. 

A trónterem, vagy más
ként fehér terem, a közelebb 
elhunyt El. Frigyes császár 
emlékére még egészen gyász
ba volt borítva, a csillárokat, 
oszlopokat, a trón meny-
nyezetét fekete fátyol vette 
körül. De e sötét alapszín 
még jobban feltüntette a 
rendkívüli pompát. Maga a 
trónemelvény, mely a terem 
talapzata fölött három láb
nyira emelkedett, biborse-
lyemmel volt bevonva s a ko
ronajelvények aranyozott ta
lajon nyugodtak. A trón mel
lett baloldalt a német biro
dalom miniszterei foglaltak 
helyet, elöl a világhírű kan-
czellárral, baloldalt kissé 
emelkedett helyen a fejedel
mek s a trón mögött a csá
szárné s a többi fejedelmi 
nők ülőhelyei voltak, míg 
vele szemben a birodalmi 
gyűlés tagjai, a meghívott 
notabilitások s a diploma-
cziai kar tagjai foglaltak he
lyet. Mondanunk sem kell, 
hogy minden jelenlevő, fér
fiak és nők, díszruhában' 
jelentek meg, melyek fényét 
még jobban tarkázta az 
óriási testőrség tagjainak fehér és bíborpiros 
öltözete. 

A birodalmi tanács tagjai 1 órakor léptek a 
a terembe Bismarck herczeg vezetése alatt, ki 
ezredének egyenruháját viselte a fekete sasrend 
lánczával s a bajor Hubert-rend szalagjával. A 
herczeg csakhamar a szomszéd biborterembe 
ment, hogy a császárnak s az ott egybegyűlt fe
jedelmi vendégeknek a birodalmi tanács tagjai
nak megérkezését bejelentse. Erre megindult az 
udvari menet. Elől jöttek a testőrök vállhoz 
emelt fegyverekkel s megkerülve a trónt, az ab
lakok mellett foglaltak helyet. Utánuk udvari 
apródok hozták a koronajelvényeket, majd 
Meerscheidt-Hüllesen báró tábornok a csu
pasz birodalmi kardot s Blumenthal gróf tábor
nagy a birodalmi zászlót. Az apródok bíbor
piros ruhát viseltek s fejők hajporozva volt. 
Ezután jöttek a főbb udvari tisztviselők, minisz
terek, tábornokok, majd maga a fiatal császár, 
ki a fekete sasrend biborpalástját viselte s e 
mellett hóna alatt sisakot tartott. Jobbján a 
bajor uralkodó-herczeg, balján a szász király s 
közvetlenül mögötte a többi uralkodók és feje

delmi vendégek voltak, nagyobb részt szintén a 
fekete -sasrend biborpalástjában. Midőn a császár 
trónjára lépett, a birodalmi gyűlés elnöke, We-
dell-Piesdorf báró háromszor egymásután fel
kiáltott: «0 felsége a német császár, Vilmos po
rosz király s az ő legmagasabb felséges szövet
ségesei éljenek!» A háromszoros éljenzés után a 
császár előre lépett, átvette Bismarcktól a trón-
beszédet s miután sisakját fejére tette, fel
olvasta azt. 

Társlapunk, a "Politikai Újdonságok* kellőleg 
méltányolta a nevezetes trónbeszédet, melynek 
a császár békés hangulatáról, külső szövetségesei 
iránt kifejezett hűségéről szóló pontjait lelkesen 
megéljeneztek. Elmondtuk ott azt is, hogy a 
felolvasás után a császár a trónbeszéd szövegét 
ismét Bismarcknak nyújtotta át s ez alkalommal 
annak kezét tüntetőleg rázta meg, mit az ősz 
államférfiú azzal hálált meg, hogy a fiatal csá
szárnak ott nyilvánosan kezet csókolt. Itt még 
csak az ünnepiességek sorozatának befejezé
séül említjük meg, hogy a jelenet után Lutz 
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bajor miniszterelnök kiáltott háromszoros éljent 
a császárra, ki erre a fejedelmi vendégek kísére
tében elhagyta a termet. 

A GALAMBKIÁLLÍTÁSBÓL. 
Semmi sem felel meg a lány-ösztön tiszta, ár

tatlan sugallatának ugy, mint a galamb, a terem
tés e szép és légie9 alkotásának gyöngéd kul
tusza. A galambját tenyeréből etető ifjú lányt 
mintha az anyaság szent misztériumának egy 
előrevetett sugara aranyozná be; benne van eb
ben az önzetlen odaadás önkénytelensége, az 
életfentartó czél komoly méltósága, a szeretet
től túláradt lélek gyermetegsége, a minek révén 
költök és művészek egyik legkedvenczebb tárgyul 
szolgáló jelenete lett. Goethe Lilije a baromfi
udvart az igaz költészet örökszép színeiben di
csőítette meg, mennyivel méltóbb tárgya lehet 
még a galambducz ruralis látványa a költői kép-
zeietnek! Mert bár a galambok világa is a ba
romfi-udvar, de az ő lényökben semmi sincs a 
többi majorságok, a csirkék, libák, réczék és 
pulykák prózai rendeltetéséből, megmaradnak 

az ifjúi lélek szennytelen nemes álmának, men -
ten a haszonlesés minden számításától. 

Lehetetlen még abban is a galamb-ideálizmus
nak kisebbítését keresni, mintha a vetés henye ós 
kártékony pusztítóival állanánk ő bennök szem
ben. Mert gyors repülése képessé teszi a galam
bot arra, hogy otthonától nagy távolságban 
keresse föl élelmét, s ásó és kaparó szerveinek 
hiánya a nélkül is kizárja azt a hitet, mintha 
bárhol is komoly kárt okozhatna. Bebizonyult, 
hjgy a galamb csak azt a magot szedi föl, mely 
fedetlenül áll, s a gazdaságra ez alig járhat 
hátránynyal. 

Mindenesetre itt csak az önczélu, nemesebb 
szenvedélyből eredő galambtenyésztésről van szó. 
Mert létezik a galambok kereskedelmi czélokra 
való tenyésztésének is bizonyos meglehetősen 
jövedelmező faja, egyrészt piaczra, másrészt 
galamblövészeti czélra. Ezek azonban csak kö
zönséges fajta galambok, s egyenként kevés 
becscsel birnak. Másrészt, mivel szabadon tartat
nak és mindenféle élelemmel táplálkoznak, ke-

vésbbé szaporák is. A nős
tény évenként nem költ hat-
szornál többször, s 15 évnél 
magasabb életkort sem igen 
érnek. Már pedig a galamb
hús hat hónapos életkoron 
túl alig élvezhető. Látni 
való tehát, hogy ily irányú 
tenyésztésnél a főtekintet a 
nagy mennyiségre fekte
tendő. 

Nálunk talán a vad bő
sége miatt, de lehet, hogy 
mélyebb rokonszenvből is a 
galamb mint élelmi czikk 
kevéssé elterjedt. Anglia 
azonban kiváló piacza az 
élelmi czélból tenyésztett és 
tömött galamboknak, me
lyeket főleg Franczia- és 
Németországból visznek be. 

A tömés érdekes módon 
megy végbe. Egy vizes dé
zsában van a köles- és borsó-
keverék. A tömő megtölti 
vele száját, mig pofái egé
szen felduzzadnak. Akkor 
felkap egy galambot s fel
nyitott csőrét ajkai közé 
fogva, teletölti azt a szájá
ban levő étekkel. A legna
gyobb gyorsasággal kap fel 
igy galambot galamb után 
s tölti tele csőrüket, ugy, 
hogy ha elég gyakorlott e 
mesterségben, megélhet be
lőle. Ily módon a galambo
kat kétszer tömik napjában 
s néhány nap múlva már 
elég kövérekké és puhákká 
válnak. 

De térjünk vissza a neve
zetesebb fajokra, melyek kö
zül legalább százat ösme-
rünk számos eltérő változat
tal, ugy tollazatot, mint szint 
tekintve. Első helyen állnak 

fitt mindenekelőtt az angol 
postagalambok.golyvások, si-

rálykák, pávafarkuak, blondinett-ek, satinett-ek, 
és hcmpergŐk. Ezek a legértékesebbek, mig a 
fecskegalambok, jéggalambok, apácza-galambok, 
szarka-galambok kevésbé becsesek. Leghíreseb
bek közöttük a sirálykák, és legnagyobbak, mert 
két és kétharmad fontot nyomnak nem ritkán, a 
vaskos római tyúk fajták. 

Megvoltak-e mind e fajok a régi időkben is, 
nem lehet tudni, de a klasszikusok számos helyét 
idézhetnők annak bizonyságául, hogy minő cso
dálat tárgyai voltak már az ó-korban az egyes 
híresebb fajták. Valósággal a galambtenyésztés is, 
mint a virágtenyésztés, egy ideális czél elérésére 
irányuló folytonos törekvés, egy lehetetlen tökély 
megközelítése, mely sohasem nyer befejezést. 
Azért az igazi galambtenyésztő nem valami kal
márszellem, az ő kedvenczei ép oly költői tárgyai 
szenvedélyének, mint a kertésznek a maga orchi
deái, melyeket sokkal többre tart, mint a meny
nyire a világ becsüli. Ám azért igaz, nem ritka
ság, hogy külföldön 1—2000 frtot is megadnak 
egy-egy pályanyertes galambpárért, az angol 
posta- vagy golyvás-fajból. 

Természetesen a galambtenyésztés sikere első 
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sorban a ducz kellő kezelésétől és a párosítástól 
függ. Mindkettő szüntelen figyelmet s széleskörű 
tapasztalást igényel. Igen előnyös, ha a galamb
ház kertben van felállítva, li hetöleg déli fekvés
sel, s váza fa és vas, homlokzata pedig üveg, s 
padozata czement. Télen állandóan 60°-ra szük
ség hevíteni a galambházat, s elegendő és gyak
ran felfrissített vizről gondoskodni a galambok 
italául és fürdésére. Fészekhez finomra vágott 
szénát kell használni, s karbolsav oldatban áz
tatni meg, hogy távoltartsa a férgeket. Sötétben 
tartani a galambokat a fészekülés ideje alatt, 
túlhaladt álláspont. Sokkal szelídebbé és simu
lékonyabbá teszi a világosság, melyet legczélsze-
rübben ablaküvegen át bocsáthatni be. Ily módon 
nevekedett galambok sokkal bizalmasabban kö
zelednek az idegenhez, fejére, vállaira szállnak, 
szárnyaikat verdesik üdvözletül, szóval a szó 
legteljesebb értelmében czivilizáltak. 

Van öröm a családban, mikor Galamb asz- i 
szonyság első tojását rakja le. Büszkén őrködik 
felette, hogy megakadályozza a korai kikelést, 
mert három nappal rá ujat szándékszik tojni. 
Ez megtörténvén, ráül mindkettőre s fogadja 
férje bókjait. A költés 18 napra terjedő szaka 
alatt férjuram mintaképe a hitvesi odaadásnak, 
mi több, maga is ráül a tojásokra. A nőstény 
rendesen délután öt órától reggeli kilenczig ül 
rajtok, azután szomszédnőihez megy trécselni s 
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| kicsinyek pár napos korukban meghalnak, más 
j fészekből kell fiókát tenni a szidok alá. Ez azért 

történik, hogy mindkét szülő megszabaduljon a 
| begyében felhalmozott tápszertől, mely akkor is, 
i ha a kicsinyek életben maradtak, épen tiz napig 
| marad begyökben a költés után. Ha elmulaszt-
; juk ily módon könnyíteni a szülőkön, az 

eredmény az lesz, hogy a legközelebbi köl
téskor a tojások nem kelnek ki, s megint ha 
nem kapnak a szülök fiókákat, melyek meg
szabadítsák terheiktől, menthetlenül elhalnak. 
Nem segít bajukon semmi mesterséges'módszer, 
csak a fióka. 

Egy pár jó fajta galamb gondos utánjárás mel
lett tiz pár fiókát nevelhet fel egy évben, négy 
párral többet, mint a közönséges faj, mely, mint 
mondók, hatszornál többször nem költ egy év
ben. Sok függ a sikeres galambtenyésztésnél a 
tápszer jóságától is. Talán legjobban volna ajánl 
ható e czélra egy rész borsóból, egy rész patto-

mi 

GOLYVÁS ÉS MAGYAR SZÍVES. 

a him váltja föl helyében. Ha az a ritka eset elő
fordul, hogy a nőstény gondatlanságból késleke
dik a pontos időben való hazatéréssel, himje ke
resésére indul, s zaklatva, csip kedve üzi haza, s 
ügyel rá, hogy el ne távozzék. 

Öt nappal a tojás kiköltése után az öregek 
kezdenek valami tejszerű anyagot kiválasztani 
begyökben. Ez részben nem egyéb a megemész
tett tápszernél, s a tulajdonképeni úgynevezett 
*galambttj», melyet sokan mythusnak vélnek. 

A fiókák, melyek közül csaknem mindig egyik 
him, másik nőstény, a tojásból kikeléskor kétsé-
genkivül a képzelhető legcsunyább és legügye-
fogyottabb példányai a madárvilágnak. Tíz napig 
mindkét szülő felváltva táplálja kicsinyeit, cső
rükbe véve csőreiket és sajátságos szívással ve
zetve belé e pépszerű tápanyagot begyeikbe. Uy 
táplálkozással a kicsiny fiókák meglepő gyorsa
sággal nevekednek s alig öt hó múlva már páro
sodnak. 

Ha a két tojás közül egy sem kel ki, vagy a 

s hüvelyk- és mutató-ujjúnkkal feszítsük fel szá
ját a mennyire csak lehet. Ekkor egy kis hajtű 
meggörbített végével nyúljunk le torkába, s gyors 
mozdulattal rántsuk ki onnan a kelést. Ezután 
tisztítsuk ki a torkát hígított vas-sulphatba már
tott teveszőr kefével, majd pedig egy cső segé
lyével fújjunk a madár begyébe főtt árpalisztet. 

A galambtenyésztés egyebekben ugyanazon 
elveken sarkallik, mint a ló- és ebtenyésztés. 
Fődolog jó fajokat szerezni be mindenekelőtt, s 
aztán okosan keresztezni őket. Erre nézve szük
séges tanulmányozni az egyes példányok fogyat
kozásait, s alkalmas keresztezéssel ellensúlyozni 
azokat. A galambok rendesen anyjuktól nyerik 
konstituczióikat, s tudva ezt, a tenyésztő gyön
gítheti, vagy erősbítheti a rendelkezése alatt levő 
vért. Sirálykák és hempergó'k rendesen keresz-
teztetnek, hogy kicsiny és gyönge fajokat adja
nak. Golgvások és angol pos'agalambok ellen
ben soha sem keresztezendők, még a legtávo

labbi fokon sem, de igenis 
töhbé-kevésbbéiLsirálykák, 
blondinettek, satineiteek, 
hempexgök, szarka-galam
bok, a csuklyások, páva-
farknak, fecske-galambok 
és jéggalambok. 

A postagalamb (earrier) 
sok tenyésztő véleménye 

- szerint legelői áll a sorban, 
de egy ily fajú minta-pél
dánynak annyi különböző 
tulajdonsággal kell birnia, 
hogy csaknem lehetetlen 
tökélyes példányt előállí-

KERINGŐK ÉS FAJGALAMBOK. 

gatott kukoriczából, félrész tiszta 
búzából s kevés köleskásából álló 
keverék. Pár nappal a tojás kikelése 
előtt azonkívül jó a szülőknek meg
szitálva tört száraz búzakenyeret 
adni. Háromszor egy héten kevés 
kendermagot adva ételökhöz, a 
galambok felettébb szelídek lesznek. Továbbá 
ugyancsak kis adagokban ajánlható a 4-es sörét 
nagyságú homokszem és a tört osztriga-héj, ke-
menczében hevítve és szárítva, s azután közép
finomságura törve. 

Felette fontos pontja a galambtenyésztésnek a 
fiókák gondozása is. Mert a gyönge kicsinyek 
felett naponként őrködni szükség. Este, reggel 
körül kell nézni a galambházban, és ügyelni 
arra, hogy a fiókák jól tápláltassanak s egészsé
gesek maradjanak. Mert a galambok is csak annyi 
betegségnek vannak alávetve, mint az emberek 
s a hanyagság vésztőket okozhatja. Élete első 
szakában a galambfióka gyakran hülésnek van 
kitéve, ebből aztán mintegy 10 napos kora körül 
rák fejlődik torkában. Kemény, sárgás kelést ké
pez ez, melyet az ember, ha a madár csőrét ki 
nyitja s a világosság felé tartja, könnyen észre
vehet. Ily fejlemények között a kicsinyek meg
mentésének egyetlen egy sikeres módja van, s ez a 
következő. Tartsuk az állatot egyik kezünkben, 

POUTEREK, POSTA- ÉS SZAKÁLLAS GALAMBOK. 

tani. Egy igazi postagalambnak mintegy tizenhét 
hüvelyknyinek kell lennie csőre hegyétől farka 
végéig. Csőre taréja a legjellemzőbb tulajdon
ság gyanánt vétetik. Különböző színekben te
nyésztik, mint fehérben, feketében, kékben, 
barna-sárgában. Postagalamb neve különös mó
don meghazudtolja magát, mert ez a faj az, mely 
talán mindenik közt legkevésbbé alkalmas postai 
szolgálatra. De egyes kitűnő példánj*okat rend
kívül magas árakon fizetnek meg. 

A golyvás szintén egyike a legjobb és legszebb 
galambfajtáknak, s érdekes azért is, mert egy 
másik faj sem mutat akkora eltérést az eredeti 
typustól. Feltűnik ez, ha akár tagjainak rendkívüli 
hosszát tekintjük, akár csodálatos begyét, akár 
tollainak hosszúságát, vékony övabroncsát, köny-
nyüségét a kézben, mely utóbbi főként minden 
jó fajta madárnak legbiztosabb ismérve. De ked
ves színezete is széppé teszi a golyvás galambot s 
amellett csöndes hajlamú és könnyen szelídíthető. 
Főbb szinei: sárga, tarkás kék, vörös és fekete. 
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Legközelebb állnak az angol postagalambhoz 
érték tekintetében a sirálykák. Ezek Afrikából, 
Tuniszból származnak. A legszebb példányok 
C3ak 5—8 uncziát nyomnak. Kendkivül arisz
tokratikus és tanulékony madarak. Fehér afrikai 
sirálykák fekete éskék farktollakkal 100—200 irtot 
érnek párjával. Szinök fehér, ezüst, kék, vörÖ3, 
sárga és fekete. A khinai változat Khina szent 
madarának neveztetik s ugyanoly szinü és értékű 
mint az afrikai faj. 

Számos változata van a pácafarkunak is, minő 
a fehér skót pávafarku, gatyás és simalábu egy
aránt ; a fekete gatyás pávafarku, mely eredetileg 
Kalkuttából származik, a simalábu vörös páva
farku és simalábu fekete pávafarku. Párjokat 
50—200 frtra becsülik s gyönyörű madarak, 
melyeknek fejtartása és hattyuszerü nyaka a leg
jellemzőbb. A csinos blondinette-ek és satinette-
ek, kecses körvonalú tollazatúkkal, s fajdszerü 
karmantyús lábaikkal, Törökországból erednek. 

Szintén egész csoport változatot foglal össze a 

évenkint csakis egyszer, egy rövid hétre látogat 
el ide. Természetes, hogy a királyi palotán, a 
XVII-ik századnak ez egyszerű épületén, nagyon 
meglátszik az udvari fény hiánya. 

Kívülről inkább könyvtárnak látszik, mint 
rezidencziának, s a sötétes, kevéssé gondozott fa
lak nagyon komornak mutatják ezt az épületet. 
A termek mindig nyitvák a kíváncsiak számára, 
s a nagyon kevéssé elfoglalt szolga-személyzet 
— igaz, uogy előre fixirozott borravaló mellett, — 
de nagyon előzékenyen tárja föl egymásután a 
hatalmas ajtók szárnyait, s azzal a nemzetközi
leg ismert hanglejtéssel darálja el mondókáját a 
nevezetesebb képek és bútordarabok előtt, a mit 
nagyon megunhat az, ki utazásai közben gyak
ran kénytelen végig hallgatni az ilyen «ex offo» 
magyarázatokat. 

A palota belseje is ugyanazt a benyomást teszi 
mint a külső homlokzat: egy ház, a melynek nines 
lakója; egy palota, a mely alig látja királyát; egy 
trón, a melynek bibora elveszti fényét ebben az 

örökös és unalmas 
némaságban. A ter-

/ . mek selyem kárpitos 
falait vászon behu-
zatok takarják, s & 

a csodálatosan épült városra. A látvány megér
demli azt a fáradságot, a mit a meredek lépcsők 
megmászása igényel. 

Alattunk terül el Amsterdam, a mint a déli 
napsugár még élénkebb szinü vé teszi a piros 
háztetőket; a házak közül kivillannak a csator
nák tükrei; a kikötő nyüzsgő hangyabolynak lát
szik, B egy hosszú fehér csíkba folynak össze az 
érkező hajók vitorlái. Távolabb, a zöldelő réte
ket sűrűen szeldesik át a csatornák keskeny sza
lagjai, melyek mellett annyi szélmalmot láthat 
az ember, mint a Duna ós Tisza közti végtelen 
rónaságon; nyugatra Harlem, délkeletre Utrecht 
tornyai látszanak, míg az északi láthatárt a 
Zuider-tó, az éjszaki tenger e hatalmas öble fog
lalja el, a mint vitorlákkal telt hullámzó tükre 
összefolyik a beléje ereszkedő égboltozattal. 

Leszálltam a toronyból, hogy ezt a hangula
tos képet egy sokkal zajosabbal váltsam föl. El
indultam Amsterdam egyik érdekes, bár legke
vésbbé szép városrésze felé, az úgynevezett 
«zsidó-negyed»-be. Meg kell jegyeznem, hogy 
Amsterdam lakosságának tized részét a zsidók 
teszik, kik közt ugyan mindenféle nemzetiségűek 
találhatók, de legnagyobb részben a XVII. szá
zad első felében hazájukból kiűzött portugál zsi-
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hcmpirgők (purczlik) faja. Szinök 
fehér, fekete, vörös, sárgás, továbbá 
fekete pettyes, sárga pettyes és vörös 
pettyes. Csak féllábnyira tudnak 
felrepülni a földről s e törekvésökben 
tökéletes kettős bukfenczet vetnek. 

Az említett fajokon kívül az ez 
idei kiállításon, a városligetben még 
a kerengők, s a magyar szívesek több 
változata van szépen képviselve, 
mely utóbbiakat specziális budapesti 
fajnak tartják. Gyönyörű >chmatkal-
deni csuklyásokat és bóbitás ga
lambokat is látni, s a különle
gesebb fajták közül az indiai biborgalamb és a 
sajátságos harmonikaszerüen éneklő Jemen sem 
hiányzik. Postagalambok tenyésztésében azon
ban kétségkívül Gasparetz Gézáé az elsőség, ki 
több példányával már évek óta folytat kísérle
teket s ezek egyike különböző helyekről a követ
kező eredményekkel ért be Budapestre, u. m : 
Tahi-Tótfaluról 12 perez alatt, SzobbrólbG perez 
alatt, Komáromból 1 óra 14 perez alatt, Mo 
songból 1 óra 54 perez alatt, Bruck-ból 2 óra 
47 perez alatt s Bécsből 4 óra 5 perez alatt. 

H.S. 

AMSTERDAMI LEVELEK. 
H. 

A királyi palota. Amsterdam madártávlatból. A •zsidó
negyedi. A gyémántcsiszoláa. A Daniel-féle gyémánt

csiszoló gyár. 

Bár Hollandiának Amsterdam a tulajdonké
peni fővárosa, a mostani király, egy öreg ós be
teges aggastyán, állandóan Hágában székel, s 

FEDÉL ALATT. 

I ugyanilyen behuzat csökkenti a drága smyrnai 
! szőnyegek kellemes puhaságát. A legszebb már-
| ványból készült kandallók fölött homályosodni 

kezd a velenczei tükrök ragyogó üvege s a sévresi 
porczellánból készült óriás vázákból is hiányzik a 

| mosolygó élet: a virág. Pedig ezekben a magas, 
hatalmas termekben jó otthont találhatna magá
nak még egy király is. Fényes udvarához méltó 
volna a pompás keret, mit a nagy ülésterem 

j nyújt. Ilyennel csakugyan kevés királyi palota 
j dicsekedhetik Európában, s a mint az ember vé

gig néz ezen a harminezhat méter hosszú termen, 
s feje fölött harmincz méter magasságban látja 
húzódni az oszlopok nélküli impozáns boltozatot, 
miga tiszta fehér márvány falakról komoran csüg-
genek alá a spanyol és belga zászlók megtépett 
szárnyai: igazán roszul esik elgondolni, hogy 
ennek a királyhoz illő palotának úgyszólván nincs 
is gazdája. 

Miután a termeken végig haladtam, fölmen
tem a palota északi homlokzata fölött emelkedő 
toronyba, hogy onnét egy pillantást vessek erre 

LEGYEZŐ- VAGY PÁVAFARKUAK. 

dók maradványai. Valószínűleg a 
hollandiak túlzott tisztaságszerete
tének tulajdonítható, hogy a zsidók 
itt már századok óta egészen külön 
városrészt laknak, melynek egyik 
barátságtalan és piszkos házában 
látott napvilágot a szintén portu
gál zsidó szülőktől származó Spi

noza Baruch, a modern filozófia lángeszű meg
teremtője. 

Mikor a gondosan söpört és öntözött utczák-
ról egyszerre a zsidó-negyed zür-zavarába lépünk, 
úgy tetszik, mintha egy lépéssel száz mérföldre 
távoztunk volna a hollandoknak jellemzöleg 
tiszta fővárosából. Van itt minden, a mi csak az 

| emberi érzékeknek nem tetszik. A szűk utczák-
j ban az előre hajló házak tetejei majdnem össze

érnek, s alig engedik beömölni a tengerről szál-
| longó friss levegőt; minden második házban 
| ócska ruha zsibvásárja teszi még piszkosabbá és 
; zajosabbá ezt a környéket, mig az utczákon ék-
; telén hangon kiabáló kofák ós hal-árusok, s a 

legkevésbbé sem takart szemétdombok körül 
futkosó gyerekek növelik a fülsiketítő zűr
zavart. Valóban nem csodálja az ember, ha e 
nagy városrész mozgalmas tömegében nem talál
kozik mással, mint a kit sorsa e piszkos falak
hoz köt: a hollandi, kinek mindennapi szobája 
is olyan, mintha skatulyából vették volna elő, 
nem szeret erre a tájékra jönni, s így a zsidóság 
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igazán szigetet képez ebben a nagy gonddal rend
ben tartott világ-városban. 

De ez a kellemetlen városrész mégis nagy be
folyással volt mindig Amsterdam jelentőségére. 
A gyémánt-csiszolás, melynek titka és mester
sége e város nevéhez fűződik, e piszkos falak 
közt indult meg, s a XV. századig csak itt és 
Antwerpenben gyakoroltatott egész Európában. 
Ma napság is, mikor már ez iparág másfelé is 
meghono8ult, Amsterdam e tekintetben fölötte 
áll a kontinens összes városainak; s itt a portu
gál zsidók kezében van ezen egész iparág, kiknek 
körülbelöl 70 gyárából megy világnak a sok 
ragyogó gyémántdarab, hogy koronák csillag
jaivá váljanak, s megzavarják fejét sokaknak, 
kikre fényük ellenállhatatlan varázst gyakorol. 

Megnéztem a Daniel-féle gyémánt-csiszoló 
gyárat, mely e nemben egyike a legnagyobbak
nak. Ebből a gyárból, melynek helyiségeiben 
háromszáz munkás rontja szemét és egészségét 
a nem nagy fizikai erőt, de rendkívüli óvatossá
got és odaadást igénylő munkában, ebből a for
mátlan épületből sok történelmi nevezetességű 
gyémánt indult már hódító útjára. Ügyesen ké
szített üvegutánzatokban láttam azokat a világ
hírű gyémántokat, melyeket ez a gyár emelt 
értékük mesés nagyságára: az angol királynő 
birtokában levő Kohinoort, mely Európa legdrá
gább ékszere, s melyet megbecsülhetetlennek 
tar tanak; a szultánok turbánját ékesítő nagy 
Mogult; az Orlovot, Oroszország e fényes csilla
gát, és sok más kisebb darabot, melyek mind 
elég méltók volnának, hogy királyi pálczák fogan
tyúit képezzék. 

A munka gyorsan s elég csöndesen folyik. 
Csak a gőzgépek kattogása hallatszik itt, mert 
a munkások, asztaluk fölé hajolva, egész figyel
müket munkájukra fordítják, mely aztán halad 
is, óriási arányokban; a napi forgalom 2—3 millió 
hollandi forint, s így egy-egy munkásra nagy 
felelősség esik, hanem aztán a jobb fizetésüek 
meg is keresnek hetenként 120—140 forintot. 
A mint vezetőmtől hallottam, lopás soha sem for
dul elő, a kisértés ragyogó démonának minden 
csábja daczára. Az gyakori eset, hogy a gyémánt 
munka közben ketté pattan, •— különösen ha 
idegen anyagú erek futnak rajta át, — de ter
mészetesen ez a gyáros kára, s a munkást nem 
terheli érte felelősség. Még jó, ha afrikai, cap-
földi gyémánt törik, melynek értéke, sárga szine 
miatt, sokkal kisebb, mint a fehér amerikaié, 
melyet Brazília dúsgazdag bányáinak méhe 
termel. 

A csiszolás kétféleképen történik: vagy gőzgép 
segélyével, vagy a nélkül. Ha a munkás gép nél
küldolgozik, akkor mindkét kezében kis czément-
ruda t ta r t ,mely kőkeménységü, de a m i n t annak 
végét lángnál hevíti, azonnal megpuhul, hogy 
aztán a csiszolatlan gyémántdarabot félig bele 
nyomván, ismét megkeményedjék. Most két 
gyémántvégü czémentpálcza van a munkás kezei
ben, ki aztán egyik gyémántot a másikkal csi
szolja, addig, míg az csakugyan ékszerré válik, 
vakító szikrákat szórva magából. A csiszolás 
másik módjánál csak egy czémentrúd van a 
munkásnál ; a másikat egy gyémánt-porral be
hintett, gőzerő által hajtott öntött vaskerék he
lyettesíti, mely perczenként 2000-szer fordulván 
meg tengelye körül, végzi a csiszolás munkáját 
a czémentpálcza végébe nyomott gyémántda- i 
rabon, melyet a munkás erősen odaszorít a szinte 
hihetetlen gyorsasággal forgó kerékhez. A külön
féle daraboknak százai hevernek a közönséges, 
durva fa-asztalokon, s a munkások oly egyked
vűen dúskálnak a százezreket érő kövek között, 
mintha csak amolyan közönséges kavicsokat csör
getnének. De a gyémántnak az tökéletesen mind
egy : a munkás durva tenyerén feküdve csak úgy 
szórja a szemkápráztató sugarakat, mint élete ké
sőbbi folyamában, mikor talán egy korona csil
lagául lesz hivatva szolgálni! 

Elhagytam a gyárat, s csakhamar a zsidó-ne
gyed szűnni nem akaró vásári zsivajából is ki
menekültem. De míg az utczák tömkelegén ke
resztül szállásom felé siettem, mindig szemem | 
előtt lebegett ez a legélesebb ellentétekből össze
alkotott k é p : a zsidó-negyed piszkos házai, a 
mint magukba zárják a gyémántok ragyogó lé
gióját. Legifj. Szász Károly. 

SÁSKAJÁRÁS. 
Abban a harczban, melyben a czivilizált világ 

égess anyagi és szellemi tőkéje felhasználásával ! 
kénytelen felvenni a keztyűt egész miskrosko-
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pikus természeti lényekkel szemben, melyeknek 
csupa számukban áll erejök; abban a majdnem 
nevetséges küzdelemben, mely épen most Uj-
Zeelandot és Ausztiáliát is a verebek és nyulak 
túlszaporodása ellen kényszeríti állást foglalni: 
úgy látszik, nekünk is kijut a szerep. Folyik az 
aratás mindenfelé, de a kilátásokat, melyek az 
idei árvizek következtében úgyis csak gyengén 
kecsegtettek, ujabban még egy eddig nem igen 
ismert csapás, a sáskajárás is csökkentette. Pest
megye nagy területeit ellepve, immár egész 
Péczel és Maglód határáig nyomult előre ez az 
irtó had, s a mi kárt eddig okoztak, vajmi kevés 
ahhoz képest, a mire ezután kell még elkészülve 
lennünk. Fájdalom, a hatóságok nagyon későn 
vették komolyan a mind tovább harapózó vészt, 
s nem akadályozhatták meg azt, a mi legfonto
sabb, a rovarok petéinek lerakását. Ezzel pedig 
el van döntve a jövő év sorsa, ha csak a legmesz-
szebb menő intézkedések nem történnek arra, 
hogy a bajnak eleje vétessék. Es fog-e még akkor 
is sikerülni? fájdalom, a tudomány mai állása 
még nem adhat erre nézve föltétlen bizonyos
ságot. 

Minden elemi csapás közt, mely a szántőföl-
; deket és vetéseket fenyegeti, valóban legpuszti-
j tóbb s méltán nemzeti csapásnak vehető a sás

kajárás. Pedig kevés keleti tartomány van, mely 
| ment volna tőle. Még élénk emlékezetben lehet l 

az 1879. és 80-adik év, a mikor Del-Oroszor-
szágot látogatták meg a sáskák. Elárasztották a 
kaukázusi tartományt, tönkre tették a szőlőket 
és kerteket, elzárták az utczákat úgy, hogy a 
közlekedés megakadt, megtöltötték a kemenczé-
ket is úgy, hogy napokon át lehetetlen volt bennök 
sütni, a folyókból pedig, melyeket elborítottak, 
lehetetlen volt szűrés nélkül egy pohár tiszta 
vizet kapni. 

Georgiában épen egy utón levő orosz csapat
tal jöttek szembe, mely feleslegesnek tartotta 
kitérni előlök, bár akkor már húsz négyszög-
mérföldnyi területet borítottak be. Gondatlanul 
hatoltak tehát keresztül rajtok a katonák, de 
nemsokára a szó szoros értelmében megteltek 
csúszó, kapaszkodó sáskákkal, melyek felmász
tak rajok, úgy hogy kénytelenek voltak megfor
dulva szaladásra venni a dolgot, miközben el
csúsztak, megsikamodtak a myriádnyi apró 
ellenség olajsima testén, mely ropogva zúzódott 
össze lépteik alatt. Mindazáltal 48 óra hosszat 
voltak feltartóztatva a sáskák által s egy faluba 
kellett menekülniök előlök, hol a lakóknak se
gítettek milliókat ölni meg közülök s testeiket 
a szántóföldekre hurczolták trágyának, melyeket 
előbb már minden fűszáltól s kalásztól megfosz
tottak 8 a fák zöld leveleit is teljesen fölemész
tették. 

E följegyzések élő emlékezeten s orosz lapok 
tudósításain alapulnak, nincs tehát bennök semmi 
túlzott. A TiflÍ8ból Potiba vezető vonalat úgy ellep
ték, hogy a közlekedő kocsikat meggátolták a to
vább menetelben. Egész nagy területei Dél-Orosz
országnak úgy meg voltak koppasztva, mintha 
futó tűz pusztította volna el a növényzetet, s 
száz meg száz koldusbotra jutott paraszt hagyta 
el otthonát, hogy másutt keresse meg kenyerét. 
Csupán csak Kherzon tartományban 50,000 ru
belt szavazott meg a kormány a sáskák kiirtá
sára ; egy más kerületben három hónapon át 
mindennap 20,000 ember foglalkozott ugyan
ezzel, s az államnak e rendszabályok 200 ezer 
rubeljébe kerültek, nem is számítva a vetések 
tönkretétele által szenvedett veszteséget. Neve
zetes sáskajárás volt az 1866-iki is Algíriában, a 
mikor az e rovarok által okozott kár 50 millió 
frankra becsültetett s eredménye akkora éhség 
volt, hogy kétszázezer benszülött halt éhen. 

A pestmegyei szolgabiróság a sáskák megjele
nésének első hirére a pestmegyei határban, ren
deletileg intézkedett, hogy a pusztító ellenség 
vonulási útjára keresztbe vont árkokkal tegyenek 
kísérletet terjeszkedése meggátlására, s ez min
denesetre egyike a legbathatósabban ajánlott 
védelmi eszközöknek. De nehéz belátni, hogy 
mért képezzenek az ily árkok hathatós gátat a 
sáska vonulása előtt. Talán csak nem függélyes 
oldalaik miatt, mert tudva van, hogy a sáska egy 
ház függélyes falait is megmássza. Még kevésbé 
gátolhatja terjeszkedésöket a bennök levő két 
lábnyi viz, mikor a sáskák széles folyókon is 
nehézség nélkül átkelnek. — Döngingke említi, 
hogy a Dnyeszteren egy és egy negyed mértföld' 
hosszat látott sáskákat úszni, hét-nyolcz hüvelyk 
vastag rétegekben. 1875-ben Kansasban milliók 
keltek át a négy öl széles Pottowatomie folyón 

29. SZÁM. 1888. xxxv. ÉVFOLYAM. 

és a Missouri külöbnözö mellékfolyóin. Előbb a 
parton vonultak végig s elérve a vizet, az első 
sorban állók beleugrottak, az utánok következők 
rajok, és így tovább, mig egész hidat képeztek a 
folyón át, s e hidon kelt át a nagy sereg a túlsó 
partra . 

Ugyanitt egyszer azt észlelték, hogy két nagy 
tábor találkozott szembe, melyek közül egyik 
kelet felé, a másik nyugat felé vonult. Most 
mindkettő csatlakozva északnak fordult s így 
vándoroltak tovább, mig egy 30 láb magas füg
gélyes szikla-meredélyhez érkeztek, a melyet 
mintegy 6—7 hüvelyk vastag oszlopban zuhogó, 
vizesésszerü morajjal ugrottak keresztül. 

ügy kell lenni, hogy a sáskák vonulási irá
nyát és röpülésük gyorsaságát a szél iránya ha
tározza meg, ámbár vannak példák arra is, hogy 
egyenesen szél ellenében haladtak, óránként alig 
egy mérföldet téve meg. H a nem fuj szél, méh
rajként szállongnak a levegőben s eső közeled
tére összecsukják szárnyaikat s tehetetlenül 
hullnak a földre, miközben kőhöz csapódva, ez
ren és ezren vesztik életüket. Szélviharban szál
longó őszi levelekként kavarognak a levegőben, 
mely óránként négy, egész ötven mértföldre 
hajtja őket. 

Amerikában, Mexikóban és vidékén még több 
kárt okoz a sáskajárás, mint erre mifelénk. Egy 
amerikai tudományos társaság bizottsága valami 
270 pusztító sáskafajt tudott elősorolni, melyek 
között ott van a nagy család európai ága is, az 
Acridium peregrínum. Guatemalában egyetlen 
birtokon egy éj alatt hetvenezer kávéfát tettek 
tönkre úgy, hogy egyetlen zöld lomb sem ma
radt rajtok. 

A jelenlegi sáskajárás Európában körülbelöl 
1880. júliusától veszi kezdetét, és pedig nem, 
mint azelőtt, Syria partjairól erős szelek által 
hozva be, hanem magában Cyprus szigetén tá
madva. Azelőtt, a török uralom alatt, rendesen 
az volt a módja a sáskák elleni irtó hadjáratnak, 
hogy az egész lakosságot közmunka utján kény
szerítették a peték összeszedésére. 1870-ben az 
erélyes Said pasa faluról-falura járt, s min
denütt sürgette a peték összegyűjtését azzal a 
fenyegetéssel, hogy ha minden egyes ember 
be nem szolgáltat egy kiló sáskapetét, újra szél
nek szórja és ki engedi költetni a petéket. Hogy 
e fenyegetésének nagyobb súlyt adjon, az összes 
beszolgáltatott petéket zár alá tétette, raktárba 
helyezte, mig a kivánt quota együtt nem volt. 

1880 ban az angol kormány hasonló rendszert 
alkalmazott, de enyhébb alakban. Rendeletet 
adtak ki, hogy minden felnőtt egyén, 18 és 60 év 
között, fél kiló sáskapetét szolgáltasson be három 
megjelölt helyen megsemmisítés végett. A kiknek 
foglalkozásuk nem engedte, hogy személyesen 
gyűjtsék a petéket, azoknak módjában állt pénz
zel megváltani magokat, a minek az az előnye 
is volt, hogy szegény parasztok, kik jobban is
merték a sáskák kedvencz költő-helyeit, jelenté
keny keresetforráshoz jutottak ez által. 

Különös ösztönből a sáska soha sem rakja 
petéit megművelt földre. Ellepheti seregesen, 
megkoppaszthatja minden zöldjétől, de sohasem 
hagy hátra rajta tojást, tudva, hogy az emberek 
keze hamar elzavarná onnan. De ha a szántó
földek közepette csak egy tenyérnyi megmive-
letlen föld van, oda ezernyi számmal rakja pe
téit, közvetlenül a talaj felszíne alá. Májusban 
és júniusban rakja le, s ott maradnak, jól meg
óvott biztonságban, egész a következő tavaszig. 

Február végén, vagy márczius elején, ha a 
föld kezd fölmelegedni, a peték kikelnek, s millió 
meg millió apró sáska támad életre, hogy meg
kezdje azonnal a rombolás munkáját. így a kö
zönséges szürkés-barna sáska márczius 10-dike 
körül kel ki, petéit májusban rakja le, s június 
vegén hal el. A kis vörös sáska kikel április kez
detén petét rak júliusban s elhal augusztus ele
jén. A nagy zöld sáska pedig apríl kezdetén kel 
ki, peterakásának és elhalásának ideje július. 
Végre a nagy világosbarna sáska kikelési ideje 
kora ápril, júliusban rak petét s augusztusban 
hal el. 

A költés helyéül választott talaj kopár, sziklás 
jellege azonban, alacsony, hullámos dombolda
lokban, oka annak, hogy a leggondosabb után
járás daczára is csak kis részét lehet megtalálni 
az elrejtett petéknek. Oly nagy a megmaradt 
peték száma minden ily esetben, s oly jelenté-

; kény a költség, melylyel a peték összegyűjtése 
! jár, hogy a sáskairtásnak ez a módja is a gya-
| korlatban meghiúsult kísérletnek tekinthető, 
I nem is említve, hogy ez eljárás egyszersmind 
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egy igen hasznos rovart foszt meg táplálékától, 
mely a Eáskapet éknek teimészetes ellensége. 

A sáska-háborúnak egy más módja az, hogy 
vastag vászondarabokat feszítnek ki, egy méter 
szélességben és 50 méter hosszúságban, alacsony 
póznákra, oly módon, hogy lehetőleg körülkerít
senek minden tért, melyen sáskák nagyobb szám
ban jelentek meg. A vászonfal alsó széle a földbe 
van temetve, úgy hogy az alatt ne bújhasson át 
a sáska, felső szélére egy darab viaszos vászon 
van varrva, részint erősítésül, részint azért, 
hogy keresztül ne mászhasson rajta az üldözött 
ellenség. Most a vászcnfal előtt sorban vermeket 
ásnak, egy-két méter mélyre, melyeknek széleit 
kideszkázzák s a deszkákat pléh burkolattal lát
ják el, hogy a sáskák ki ne mászhassanak a ve
remből, mely czélnak különben a viaszos vászon 
is megfelel. Tiz-tizenkét napig a kiköltés után a 
sáskák képtelenek ugrani s azért, a mint sere-
gestől érkeznek, mind a vermekbe esnek. De ké
sőbb már képesek átugrani a vászonkeritést, s 
ekkor már tanácsos e mögött még egy sor ver

met ásni. 
Minden körülmények között az a fő, hogy 

annyi sáskát pusztítsunk el, a mennyit csak le-
Tiet, még mielőtt petéiket lerakták volna. Ennél
fogva a megbízott közegeknek éjjel-nappal résen 
kell állniok, sőt az éj még alkalmasabb, mert 
ilyenkor a sáska nem bir röpülni addig, míg a 
nap fel nem szárította harmatos szárnyait, s 
minthogy ilyenkor minden bokor alatt menedé
ket keresnek, — könnyű őket vesszőkkel, doron
gokkal agyoncsapni. 

Ily vászonfalaknak felállítása is azonban száz
ezrekbe kerül, ha kellő számban akarjuk besze
rezni. A mellett ki vagyunk téve annak, hogy 
valami véletlen gátló akadály egész váratlanul 
eltéríti a sáskarajt felvett vonulási irányától. 
Egy-egy folyón való átkelés közben mértföldekre 
sodortatnak alá, s talán ott érnek túlpartra, a 
hol legkevésbbé várják őket s itt egész észrevét
lenül és háborítlanul rakhatják le petéiket, hogy 
következő évben még sokkal nagyobb számban 

árasszák el belőle földjeinket, daczára annak, 
Tiogy nagy számmal vannak természetes ellen
ségeik is. Arábiában legalább minden élő lénynek 
kedvencz táplálékát képezik, lovaknak, tevék
nek, kutyáknak, hyénáknak, nagy és apró ma
daraknak, a sastól lefelé a pacsirtákig. 

IRODALOM É S M Ű V É S Z E T . 
Franczia könyv uralkodónkról. Az a franczia 

munka, melyről már említettük, hogy Bertha Sán
dor, Parisban élő jeles hazánkfia, az ismert zene
szerző, királyunk Degyven éves uralkodói jubileuma 
alkalmával irt, most Louis Westhauser párisi kiadó
nál egy díszes kötetben megjelent. Czime: «I. Fe-
íencz József és uralkodása 1848—1888-ig. Trónra
lépésének negyvenedik évfordulója alkalmából irta 
Bertha Sándor.» A 155 oldalra terjedő kötet haza
fias magyar szellemben van írva. Az előszó fölemlíti 
Ferencz József ő felsége 1867-iki látogatását Paris
ban, mely alkalommal annyira megnyerte a fran-
eziák rokonszenvét, mint egyike sem ama sok ural
kodónak, kik az akkori világtárlatot megnézték. 
Azután öt fejezetben rajzolja Ferencz József ifjúsá
gát, trónralépte körülményeit, uralkodása első sza
kait s különös figyelemmel kiséri az 1867 óta beállt 
eseményeket. A nagyérdekű könyvért a szerző teljes 
elismerést érdemel. Nekünk magyaroknak nem sok 
ujat mond, de annál többet a francziáknak s a mi 
kiváló érdeme, előadását egészen magyar, hazafias 
szellem lengi át. A szépen kiállított könyvet ő fel
sége több — régi és ujabb — arczképe díszíti, ki
tűnő metszetekben. A kötet végén közli az érdemes 
szerző az osztrák néphymnuszt Haydn kéziratának 
másolatával és egy magyar hymnnszt, saját magá
tól. Ara 3 frank 50 cm. 

A Magyar művészek czímű díszműből, melyet 
Szana Tamás szerkesztésében Hornyánszky Viktor 
ád ki, egyszerre két füzet (7—8-ik) hagyta el a saj
tót . A 7-ik füzet Stróbl Alajos szobrászt és Karcsay 
Lajos fiatal festőművészt ismerteti meg, sikerült 
rajzokban közölve többet műveikből. A 8-ik füzet a 
jeles arczképező művész, Horovitz Lipótnak van 
szánva, ki Varsóban él, s kinek arczképei a bécsi 
jubiláris kiállításon is annyira kiváltak. Egy füzet 
á ra80kr . 

Emberek czím alatt nyolcz elbeszélés jelent meg 
-a Singer és Wolfner «Egyetemes regénytáránaki 

utolsó kötetében, Bródy Sándortól, ki az ifjabb ge-
neráczió egyik legtehetségesb elbeszélője, eleven 
színezésre, jellemzésre máris kifejlett tollal, az élet 
és emberek megfigyelésével. A naturalista iskolához 
tartozik, mely az élet sötét oldalait, árnyait és zu
gait jobban sze eti a derült, napfényes világnál; s a 
vidámság, boldogság és megnyugvás helyett a szen
vedésekhez, a vétkekhez fordul. 

A nyolcz elbeszélésben Bródy csakugyan embere
ket fest, az élet nyújtotta modeleket másolja. A 
hagyományos szerelmi történeteknek nála nyoma 
sincs. A törvényszéki akták, a hirlspok napi közle
ményei, az élet krónikái adják tárgyait. Modern 
élet, idealizmus nélkül, szarkazmussal, keserűséggel, 
de drámai mozgalmasságban, habár nem mindig 
drámai befejezéssel, a mit az élet soks7or elmulaszt, 
de az Írónak azt mindig hozzá kell adni, mert a 
bevégzettségben áll nz alkotás. így sokszor az elbe
szélések töredékeknek látszanak, például mindjárt 
az első «A dicsőség felé», mely egy kaczér leányt 
fest, ki a színpadra készül, de anyja halála után an
nak nénjéhez jut, egy kis városba, s az elbeszélés a 
szerző ama jóslatával végződik, hogy e kis városban 
a leány rettenetes játékot fog végezni, elcsábítja a 
feleségtől a férjet, menyasszonyától a vőlegényt, 
szeretőtől a kedvest. Meg kell azonban adni, hogy e 
szerepre jól van jellemezve a szívtelen és élesvérű 
lány. Atalában minden elbeszélésben nemcsak az 
élet sok közvetlensége nyilatkozik, hanem tempera
mentum is, mely az indulatokat hajtja, a lélektani i 
motívumokat szüli. «Az alkusz» kerekded modern 
dráma, egy szerencsétlen spekuláns története, kit 
halálos ágyán vesz rá felesége, hogy családja jövőjé
nek biztosítására sikkassza el a rábízott értékpapí
rokat. A • Rabkatonák* pedig meleg rajza a messze 
földön fogságban élő magyar bakák honvágyának, 
kiknek lelke és érzése oly mesterkéltség nélkül nyi
latkozik. Novellái chablon szerint egy sem készült, 
s ez dicséret, mert önállóságra való törekvés. A mi 
pedig a naturalizmust illeti, a könyv nem fordul a 
leplezetlenségekhez, nem bántó. Az elbeszélések 
styljében erő nyilatkozik. A csinos piros kötésű 
könyv ára 50 kr. 

Theologiai szakkönyvtárt fzerkesztenek az ág. 
hitv. evang. egyház (gyetemes theologiai akadémiá
jának tanárai, s ebből az első kötet el is hagyta a 
sajtót, Pozsonyban. «Evangélikus dogmatika* ez, 
irta dr. Masznyik Endre, theologiai akadémiai 
tanár. 

A vállalat első sorban a tudományos oktatás sike
rét kivánja előmozdítani theologiai és bölcsészeti 
szak- és segédkönyvek közrebocsátása által. De ki
adványai nem csupán vezérfonal kivannak lenni, ha
nem emelni a tudományosság szinvonalat is, s föl
ébreszteni e szaktudományok iránt az érdeklődést 
szélesebb körben. Számítanak a vállalat szerkesztői 
kiváló szaktudósok érdeklődésére és közreműködé
sére és a nagy közönség támogatására. Az első kö
tet, az lEvangelikus dogmatikai az ág. hitv. evang. 
egyház symbolikus és az ó-lutheri theologusok dog
matikus tanait nyújtja rendszeres feldolgozásban. 
Tisztán objektív történeti jellemű mű, melyben a 
szerző a XVI. és XVII. századbeli ev. tudósok szel
lemi alkotását állította össze, fölhasználva figyel
mesen az idevágó irodalmat, s a magyar dogmatikai 
irodalom teljes könyvészeti gyűjteményét is bemu
tatván. Masznyik nagy jártasságot tanúsít a dogma
tikai irodalomban, s műve azoknak is szolgálatot 
tesz, kik dogmatikai tanulmányokhoz a forrásokat 
kívánják megszerezni, mert ráirányozza azokra fi-

| gyelmöket. A magyar dogmatikai irodalom termé-
j keit Masznyik állítja össze először, s ez fáradságos 
! munka volt. A protestáns egyházi irodalomnak je-
I lentékeny gyarapodást igéra «Theologiai szakkönyv-
• tár» s első munkája megadja neki a jogot, hogy 

érdeklődésre és pártolásra számithasson. A kötet ára 
2 forint. 

Szakácskönyv. A nagy elterjedésre jutott »Ké-
| pes pesti szakácskönyv' (irta St. Hilaire Jozefa) is

mét uj kiadást ért meg az Eggenberger-féle (Hoff-
mann és Molnár) könyvkereskedésében. Huszonhe-

| tedik kiadás ez, a mi a könyv hasznavehetó'sége 
; mellett legjobban tanúskodik. Az uj kiadás a mo- j 

dern asztal és a magyar konyha igényei szerint bő- j 
j vült. Vörös Mari dolgozta át s 1300 kis czikk ád j 

kellő utasítást ételek, befőttek készítésére, a fölszel- \ 
\ delésre, terítésre, stb. A gazdasszonyok e megbíz- \ 
\ ható könyvének ára, kemény kötésben 2 frt. 

Folyóiratok. A Figyelő irodalomtörténeti köz-
í löny uj füzetének czrkkeit majdnem kivétel nélkül '• 
\ folytatások képezik. Hantz Jenőtől, «A humor és j 

Arany János humora*. Csaplár Benedek Bévai bio- j 
grafiájából Bévai áthelyeztetését Komáromba mondja 
el, dr. Vali Béla befejezi *Kuthy Lajos élete és mun
káit ismertetését, Lázár Béla «BuczyEmil» emlékét 
eleveníti fel. A füzet élén Cserhalmi H. Irén «A fran- | 
czia romanticzizmus befolyása történeti drámáink 
alakjaira" czimmel közöl egy lapot drámánk törté- j 
netébőL — Az erdélyi muzeumegylet kiadványaiból I 

ujabb füzetet kaptunk, Élén dr. Iu re Lajos vizs
gálja a «Botcsinálta doktor »-t Kazinczynál és Mo
herénél, részletesen mutatva ki, hogy a fordító mily 
szerencsésen magyarította, mennyire a magyar nép 
eszejárásához módositá a darabot. Dr. Török István 
a kolozsvári ref. kollégium két nyomdavezetőjének 
életrajzához közöl adatokat; Bálint Gábor a tamul 
nyelv rokonságát vitatja a magyarral; Téglás Gábor 
pedig dácziai feliratos köveket magyaráz. 

Kalauz a Vág völgyében, irta dr. Pechány Adolf. 
Pozsonybnn, Drodtleff Rudolfnál jelent meg, képek
kel és Lucski, Koritnicza, Pöstyén, Bajecz, Stulnya, 
Trencsin-Teplicz, Büdöskő fürdők ismertetésével. 
Ara I frt 20 kr. 

A budai színkörben Krecsányi Ignácz színtársu
l a t több újdonságot is bemutatott már. E hó 8-án 
nagy közönség előtt Czifra Juczi czimű népszínmű 
került előadásra, melynek szerzője Edvi Illés Ká
roly, nyugalmazott királyi ügyész, ki elvesztette 
szemevilágát. A közönség elég jól fogadta a darabot 
és szerzőjét kitapsolta. Főmozzanata a darabnak az 
a gyilkosság, mel.\ et Czifra Juczi régi szeretőjén az 
uj szerető elkövet. Ezért tévedésből az asszony férjét 
zárják a börtönbe. Az igazi gyilkost a darab végével 
persze megtalálják. A főcselekvény mellett két sze
relmi epizód is folyik, egy vig meg egy szomorú, a 
melyek közül a vig a legjobb része a darabnak. 
Egyes jelenetek s főleg a felvonás vége szépen van
nak megcsinálva, ezeknek sztán meg is volt a ma
guk hatása. Az atalában sikeiült előadásban Hu
nyadi Margit, Czanyuga Emma, Vadnai Vilma, Ba
lassa, Somló, Béthei, Tollagi és Zilahi tetszettek 
legjobban. 

KÖZINTÉZETEK ÉS EGYLETEK. 
Az orvosok és természetvizsgálók idei vándor

gyűlésére augusztus 22-ikén érkeznek a résztvevők 
Tátra-Füredre. Akkor lesz az ismerkedő estély, más
nap a közgyűlés, melyen dr. Chyzer Kornél s dr. 
Fodor József tartanak fölolvasásokat, utóbbi «A nők 
szerepe a közegészség ügyében» czim alatt. 2i-ikén 
szakülés B népszerű előadás ; 25-ikén kirándulás a 
ceo bai tóhoz s a szepesbélai barlanghoz ; 2fi-ikán 
dr. Demko Kálmán, 27-ikén dr. Szontagh Miklós 
fölolvasása; 28-ikán kirándi.lás a dobsinai jégbar
langhoz, vagy két napi úttal a Dunajeczen át 
Szczavniczára, sat. mert van tervbe többféle tourista-
ut is. A ki részt akar venni, augusztus hó 10-ikéig 
küldheti be a 6 frtnyi tagdijat dr. Gerlóezy Gyula 
műegyetemi tanárhoz, a kitől igazolványt kap. A 
poprád-felkai vasúti állomásnál kocsik fogják várni 
az érkezőket; három személy viteldija onnan Tátra-
Füredig 4 frt. 

Az orsz. középiskolai tanáregylet jul. lí-ikán 
végezte be közgyűlését. Az 1888—89-iki év bevételét 
5135 írtban, a kiadásokat 5106 írtban állapították 
meg. Elhatározták, hogy jövő évben a közgyűlést 
Máramaros-Szigeten tartják, hová a megye közönsége 
hívta meg az egyesületet. 

MI UJSÁG ? 
A trónörökösnő Szent-Antalon. Stefánia trón-

örökösnő igen jól érzi magát Koburg herczegék bir
tokán, Szent-Antalon, bonnan már többször berán
dult Selmeczbányára, s megnézte az arany- és ezüst
olvasztást is. E hó 10-ikén pedig meglátogatta a 
selmecziek nyári mulatóhelyét, Kisiblyét s hosszabb 
sétát tett az erdészeti akadémia minta-erdejében. 
Ugyanott meg is ozsonnázott a társaság s csak este
felé tért vissza Szent-Antalba, hol Koburg herczeg 
szórakoztatásul kilencz és tíz óra között a selmecz-
bányai czigányzenekarral néhány magyar darabot 
játszatott. A másnap egy részét kedvencz parkjukban 
töltötték a fenségek, délután pedig kirándulást tet
tek a közeli erdőbe, honnan esti nyolcz órakor tér
tek vissza, a trónörökösné és Lujza herczegné ló
háton, kiséretök pedig kocsin. 

József főherczeg díszoklevele. A budapesti ön
kéntes tűzoltótestület legutóbbi közgyűlésén a nép
szerű s a tűzoltó ügyek uránt melegen érdeklődő 
f őherczeget tiszteletbeli főparancsnokává választotta 
meg. A választásról szóló díszoklevél már elkészült 
s azt a testület küldötsége július 22-én az alcsuthi 
önkéntes tűzoltótestület zászlószentelési ünnepén 
nyújtja át. 

Szárnyas állatok kiállítása. A városligetben, 
a Brezlmayer-féle kioszkban szárnyas állatok kiál
lítása nyilt meg július 12-ikén. Bécsből, Frank
furtból, Münchenből s még több külföldi városból is 
állítottak ki. A budapesti «Columbia* kör rendezte, 
s a kör elnöke, Grubiczy Géza méltán mondhatta 
megnyitó beszédében, hogy a kiállítás sikerült. Külön 
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vannak : a tyúkok, kacsák, libák és galambok, azon 
kívül van néhány pulyka és fáczin is. A legtöbb faj
példány. Képviselve van ot t minden európai ország 
szárnyas fajtája. 

Az óriás «Bántam* tyúk egy példánya 120 frtba 
kerül. A látogatók leghosszabban időznek a Wyan-
dottes-tyúk előtt, melynek ékos rózsaszin taraja 
koronaként díszíti a foi\nás fejet. Hazánkban még 
kevés ilyen tyúk van ; párja 50 frt. Legkedvesebb 
látványt azonbnn a galambkiállítás nyújt. A magas 
röptű s ki tar tó budape ti specziálítás : az ezüst szinü 
csinos galambok mellett tarka változatban sorakoz
nak a bóbitás, golyvás, pávafarku, bukfenczező, sat. 
galambok. S van több postagalamb is, köztük az, a 
melyik tavaly néhány óra alat t levelet hozott Kas
sáról Budapestre, s min t a verseny győztese, elnyerte 
a honvédelmi minisztérium diját. Ö hogy a kép tel
jes legyen, van hypnotikus galamb is. Alighanem 
ur ikum. Elég háromszor-négyszer meglóbálni a le
vegőben, hogy hypnotikus álomba merüljön s ha az
tán lei eszik a földre, ot t addig hányja a bukfencze-
ket, mig föl n e m ébresztik. A kiállítás h tfőig lesz 
nyitva. A jury már kihirdette a birálat eredményét. 
Sokan kaptak dijat. Próbát tettek az u. n. budapesti 
gólyás galambok magasra röpte tésévt l ; a Hess Já
nos tenyésztéséből való állatok igen szépen, maga
san és jó tájékozódással röpül te ; . Megemlítjük ez
út ta l , hogy az egyesület a közös hadügyminiszté
r ium fegélyezésével nagyban t enyész i a posta-ga
lambokat s ezekkel, egészen Przemysl váráig, minden 
jelentékenyebb helység el van lá t \a . 

I I . Vi lmos n é m e t c s á s z á r e hó 14-ikén indul a 
kiéli kikötőből a «Hohenzollem» hajón Szentpóter- | 
várra, nz orosz czár látogatására. 

F r i g y e s c sá szá r b e t e g s é g e , 
hol t teste fölött vívódnak most 
Eletében is megosztották az 

Az elhunyt csá zár 
a német orvosok. 

orvosok a gondot a 
gyógyítás és a czivakodás közt. A német orvosok 
nem tudták nyugodtan tűrni , hogy a nagy beteg 
mellé idegen orvost, dr. Mackenziet hívták meg. 
Már akkor rázudítot tak minden vádat, most pedig 
a nemzeti f lt^kenykedés minden fegyverével nem
csak küzlen! k ellene, hanem meg is akarják bélye
gezni, min t t-idatlant, hogy saját tudományuk jó 
hirét dicsőíthessék. 

Kilencz német orvos t ámad az angol orvosra, a 
kit különben már előbb a legtekintélyesebb sugal
mazot t lapok azzal vádoltak, hogy politikát űzött 
a beteg körül, eltitkolván a beteg előtt, hogy baja 
gyógyíthatatlan, s igy lehetővé tevén, hogy a halá
los be eg a császári t rónba ülhessen. A kilencz orvos 
azzal válolja Mackenziet, hogy Frigyes császárt 
1887 tavaszán még meg lehetet t volna menteni , ha 
az ő tanácsok szerint járnak el. Most jelent meg a 
hivatalos nyilatkozat, melyet Mackenzie legeikese
redet t ellenlábasa, Be-gmann tanár szerkesztett, s 
mely a német császári házi minisz 'e r ium levéltárá
ban elhelyezett jelentéseket dolgozza föl. Terjedel
mes munka, egé z könyv, s minden lapja vád Ma
ckenzie ellen. Viszont Mackenzie sem hallgat. A 
múl t héten Parisban időzött s egyes lapok sokat 
í r tak a vele folytatott beszélgetésekről, melyekben 
az ang-d orvos sem tanúsí to t t valami tiszteletet 
német kollegái i ránt . Mackenzie azt mondja, hogy 
ő a legnagyobb terrorizmus alat t állt. A beteget 
napjában csak kétszer lá that ta , torkához nem is 
nyúlhatot t . Legalább egy évvel meghosszabíthatta 
volna a császár életét, a a a gyógyításban szabad 
keze van. Mackenzie a német orvosok vádjaira 
egyelőre n e m fog felelni. Ez elhatározása oly kíván
ságok tiszteletben tartásából ered, melyok figve-
lenibd vételére kötelezve érzi maga". Mindazonáltal 
annyi t köztudomásra jut ta t , hogy a német orvo
sok jelentése ferdítéseket, téves állításokat foglal 
magában. 

Az o p e r a h á z főrendezőjé t , Káldy Gyulát szigorú 
í télettel sújtotta a színház fegyelmi bírósága, mely. 
Beniczky Ferencz kormánybiztos elnöklete alatt ült 
össze. Káldyt, ki képzett zenész s hét év óta az 
operaház főrendezője, a fegyelmi bíróság állása el
vesztésére ítélte, az intézet ellen elkövetett "hűtlen
ség vétsége» miat t . Kárpótlásra nem ta r tha t igényt. 

A színházi és zen szí körökben f . l tünóst kel tet t 
ítélet alapja a következő. Nem régiben Stanton ame
rikai impresszoria Budapesten időzött, o'.y czélból, 
hogy az operaszínház tagjai kötúl szerződtessen, a 
ki neki megtetszik. Az igazgatóság oly figyelmes volt 
iránta, hogy soron kívül is elővette a «Lohengrin» 
operát, melyben Perot t i bomutathatá szép tenor
hangját. E l is szerződtették Pero t t i t Amerikába. Az 
operának néhány tagja szintén be akarta muta tn i 
hangját Stanton impresszáriónak. Saxlehner E m m a 
ass-zony lakásán kellett volna megtör ténni a próba
éneklésnek, de mivel épen költözködött, a művésznő 
fölkérte Káldyt, hadd énekelhessenek az ő alkalmas 
lakásán. Az énekpróba t ehá t a főrendező lakásán 
folyt le, sőt Káldy, mikor fölkérték, hogy a zongora-
Msére 'et vállalja el, azt is megtet te . A próbaéneklés 
azonban egyetlen szerződést sem segített elő. Az 

operaszínház igazgatósai, a Káldy azon közreműkö
désében, hogy segéd kezet nyújtott tagok elszerződ 
tet-'sére, az intézet ellen való hűtlenséget látott, s 
Káldyt állása elvesztésére ítélte. Káldy, ki 5C00 frt 
évi fizetést húzott, a belügyminiszterhez fellebbezett. 

A h a z a i fürdőkből . Eddig az idei nyár nem na
gyon kedvezett a fürdők látogatására. Hűvös és esős 
az évszak, s most, július közepén sem lehei még 
hőség ellen panaszkodni. Tátra-Füredet így is elég 
számosan látogatták ; Alsó-Tátrafüreden e hó l i k é i g 
536, l j -Tá t ra -Füreden jul . 5-ikeig 555, Tátra-Füre
den e hó 7-ikeig 871* vendég látogatta. A bu:i<isi 
fürdőben ji.lius 7 ikéig 511 , Trencsén-Tepliczben 
jul. 5-ikeig 1715 vendég fordult meg, a horvátor
szági Lipihben 860. 

K e l e t r e ! A magyar államvasutak városi menet
jegy irodája a tavalyi keleti körutazás i ránt nyilvá
nul t érdeklődésen fölbuzdulva, az idén is rendez ily 
körutazást . A szaloniki vasúton mennek végig a Bal
kán-félszigeten. Szalonikiből Konstantinápolyba ha
józnak, innen tovább Jaffába, Jeruzsálembe, Betle-
henbe ; aztán Egyiptomba, megpihenvén Alexand
riában és Kairóban, VisszetérŐben Athént és Korfu 

i szigetét ejtik útba, s Fiúméban vagy Triesztben vég
ződik az érdekes körút. 

Ed ison uj t a l á l m á n y a . A telefon föltalálója, Edi
son tökéletesítene egy másik találmányát is, a fono-
grafut, mely a beszédet jegyzi föl, ngy hogy a beszéd 
bármikor hallható lesz. Égy kicsi szekrényke oz, 
melynek szerkezete r e n d k ú ü l érzékeny a hanghul
lámzás iránt , magába fogadja a beszédet s nemcsak 
teljes szabatossággal visszaadja az e;uberi hangot s 
nemcsak megőriz egész társalgást, még ha abban 
többen is vesznek részt, hanem külön szerkezet segé
lyével tetszés szerinti lassúságra, vagy gyorsaságra 
lehet szabályozni a fonográfot. 

Jövőre tehát teljesen megszűnik mindenekelőtt a 
diktálás fárasztó munkája. Azt, a mi leírandó, az 
ember elmondja a fonográfnak, a mily gyorsan csak 
akarja ; a fonográfot azután kiadja az Írnoknak, a ki 
kezének gyorsasága szerint igazítja ezt a kis gépeze
tet, mely tetszés szerinti tempóban ismétli a le-
i iandó szóveget s ha a leiró valamit nem ért meg 
jól, egyszer vagy kétsze • is ismétli akár az egész 
mondatot . A röpke gondolatot ép igy minden fá-
íadság nélkül el lehet tenni . Csak el kell mondani 
a fonográfnak, mely megtartja a szavakat addig, 
mig azokat vagy magunk le nem akarjuk irni , vagy 
másnak leírás végett á t nem adjuk. A parlamenti 
szónoklatokat is minden nehézség nélkül fölveszi a 
fonográf s ha azt megszólaltatjuk, bárki később le
írhatja u t á n i a legsebesebben e lmondot t beszédet. 
Legveszedelmesebb lesz azonban e találmány a poli
tikusokra nézve, kik meginterwiewoltatják magukat 
s azutén eltagadják, a m i t mondot tak . Ezek teljes 
némaságra lesznek jövőre kárhoztatva. Mert a fono
gráf oly kicsiny szerszám, hogy azt kényelmesen 
zsebre is lehet rakni s a zsebben is felveszi az em
beri hangot . A hírlapíró, a ki ily fonográffal zsebé
ben interwiewol, többé meg nem lesz hazudtolható ; 
mer t a fonográfot többször is meg lehet szólaltatni 
s ez veszedelmes bizonyítékot szolgáltat a tagadással 
szemben. A fonográf tehát kétségkívül valóságos 
forradalmat fog csinálni minden téren, ha ugyan 
mindaz igaz, a m i t az amerikai lapok Edison e talál
mányáról e lmondanak. 

HALÁLOZÁSOK. 
Dr. MÁRKI JÓZSEF, az egyetemi könyvtár nyugal

mazott őre, meghalt 73 éves korában, Budapesten. 
I smerhet ték mindazok, kik az utolsó három évtized
ben végezték az egyetemet. Még a fraucziskánusok 
régi épü'üti'-lKii'elhelyezett egyetemi könyvtár ala
csony boltozatu, szűk olvasó szobájában o t t volt ö 
mindig, hogy átadja a kért könyveket. A magyar 
ruhá t halála napjáig viselte. Kégi szabású, latinos 
öreg ur volt, ki a latin klasszikusok hő szeretét meg
őrizte ál 'andón, és buzgólkodott, hogy magyarul is 
tolmácsolhassa őket, de a fordításhoz nem állt ren
delkezésére a költői nyelv. A nevelés ügygyei is fog
lalkozott, gyakorlatban és irodalmilag. A Magyar
országon 1844-ben felállított első tanítóképző inté
zetben ő volt az első tanár, s ez időtől a tanügyi 
érdekek körül érdemes tevékenységet fejtett ki az 
irodalombaa. 1862-ben ő alapi otta a «Népneveló'k 
lapját*, mely most a népnevelők budapesti egyesüle
tének közlönye. Az egyetemi könyvtárnak több m i n t 
harmincz évig volt tisztviselője. Temetésére a 
tisztviselők telepén — a fővárosi könyv árak tiszt
viselői és a nevelésügy férfiai számosan jelentek meg. 

Elhunytak még a közelebbi napok a l a t t : KOTASI 
FERENCZ, a szegedi törvényszék birája, a szabadság-
harczban tüzértiszt, ki telekkönyvi széleskörű isme
reteivel nagy szolgálatot te t t Szegednek az újjá
építéskor, Kis Jenőn, hol rokonai látogatás i végett 
időzött. — BÁCZ EDÜÁBD, nyűg. miniszteri osztály
tanácsos, 81 éves, Budakeszin. — BÖLTSKÖVY D Á 
NIEL, cs. királyi nyűg. lovas-kapitány, a budapesti 
Józsefváros egyik ismert és tisztelt házi ura, 77 éves. 
— BÉKESSY MIHÁLY, a gróf Bat thyány Géza uradal
mainak igazgatója s a feliéi-megyei törvényhatóság 
bizottsági tagja. — AVÉD ISTVÁN, gyergyó-t. pataki 

plébános. — Kiss ISTVÁN, fiatal pnp, Kolozsvártt . — 
KARVASSY SÁNDOK, agg ügyvéd, dr. Karvassy Ágost, 
volt egyetemi t anár öcscse, 78 éves, Pozsonyban. — 
ANTALOCZY GYULA, az arad-csanádi vasutak nyűg. 
hivatalnoka, 47 éves, Nagy-Váradon. — BOROSS 
GÁBOR, nagy-euyedi volt tanár , dr. Boross Gábor 
nagy-szebeni tanai- édes atyja. 78 éves, N.-Szeben-
beu. — BODNÁR GÁBOR, nagyközségi jegyző, Bad-
nán . — Ifj. FERNBACH JÓZSEF, körjegyző, 24 éves, 
Szinérszegen. — BARTHA SÁNDOR, a gróf Bánffy-
család volt gazdatisztje, Kolozsvártt . — HARS\NYI 
JÁNOS, kir. adópénztári ellenőr, 28 éves, Makón. — 
FISCHBEIN JÁNOS, szolnoki kávéháztulajdonos, tör
vényhatósági bizottsági tag. — GyŐryNxoY SÁMUEL, 
Miskolczon. — GAJZÁOÓ AURÉL, Gajzágó Manó buda
pesti kir . járásbiró és nejének, szül. Gajzágó I rén
nek 5 éves fia, Kolozsvárott. 

ERKEL GYUI.ÁNÉ, szül. Erkel Bóza, az operaszínház 
niásodkarnngyának neje 48 éves, Budakeszin. — 
DESKÓ JÁNOSNÉ, szül. Krei th Anna grófnő, gör. kath . 
lelkész és főesperes neje, 64 éves, Munkácson. — 
Özv. FARKAS FERENCZNÉ, szül. Than Jozefa, Debre-
czen társas életében tisztelt ú rnő , Budapesten . — 
Özv. K R \UDY ANTALNÉ, szül. Biedl Jozefa, Miskolcz. 
egyik tisztelt hölgye. — Özv. TAKÁCS ERZSÉBET asz-
szony, Farkas Géza kir. táblai biró anyósa, 86 éves, 
Pozsonyban ; ug^ a n o t t : OLGYAY ANTÓNIA kisasszony,. 
65 éves. — KRENTZLEIN TERÉZIA, ÖZV. Krentzleinné-
Jakobcsics Anna leánya, 25 éves, Szabadkán. 

\YEIL SÁNDOR, 83 éves korában a csehországi 
Je t t inben . Weilen József lovag, ismert bécsi iró, az 
• Osztrák magvar monarchia írásban és képben» 
osztrák részének szerkesztője, édes atyját gyászolja-
az e lhunytban. 

SAKKJÁTÉK. 
1501. számú feladvány. Dubbe F.-től. 

Sötét. 

Világos indul s a negyedik lépésre matot mond. 

Az 1495. sz. feladvány megfejtése. 
Slater G.-töl. 

M e g f e j t é s . 

Világos. 
Hc4—b-2 
Bfi—ái\.__ 
e2—e4 mat. 

Vh4—e7fstb. 

Sötét. 

Hg4—e6(a) 
Hb5-d4 : 

Kd5—c5: (ej 

Világos. 

Vh4-
stb. 

-b.8 f 

Sötét 

Fal— bz : (l>> 

eá—e4 f stb. 

de f 

Hb5—d4(d) 

Hb5-
2. c5—d6 f stb. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

He lyesen f e j t e t t é k m e g : Budapesten: E. J. és F. H.— 
Andorfi S. Kovács J. — Az Erkel-sakktársaság nevében : 
Exner Kornél. — Tarnóczon : Németh Péter. — Szempczen: 

Pintér János. — A pesti sakk-kör. 

HETI NAPTÁR. Július hó. 
Nap Katholikns es protestáns j Görög'Orosz Izraelita 

15 V. 6 8 L. r«gv. i . 
16JH. Karm. 11 Assz. Rúth 
17K. Elek hv. j Elek 
18 & Ka hv.Fri. pk-1 Jenő 
1!)C. Paulai Vincze I Rufin 
20 P. Illés pr. Mar. sz Illés 
21S. Dániel pr. | Praxedis 

Holdváltozásai 

G 7 Apostol, ö. I B 3 Jáczint ol.j 7 
i Krétai András 8 
5 Márta özv. 9 Jcr.elp 
6 N. Szizoesz 10 
7 Mai. Tamás 11 
8 N. Prokóp. vt. 12 
9 Pankrácz pk. | U S.tVoet 

® Holdtölte 23-án 7 óra 1 pk. reggel. 

Felelős szerkesztő: V a g y M i k l ó s . 
(L. egyetem-tér 6. szám.) 

Henneberg Gr. Zür ichben . fel^m«y^ ***** 
MtM m . r f n . S , i. , ' o s . és kir. udv. szál-
nlmfif„l£?? ?lT\ e l ° ? y ° 8 b ?«e«és i forrás bármely 
nemű fekete fehér és színes selyem kelmékre Minták 
postafordultával Kettős l e v é l d i j . W Atl7Kos "aktór Lö 

rülbelnl 8000 darab. 
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A Gleiehenberg m e l l e t t i 

a legjobb, legtisztább és 

legolcsóbb szénsavdns savanyaviz 
mely borral vagy gyümölcs-szörppel vegyítve 

kitűnő üdítő italt nyújt. 
A légzési fzervek és gycmor Luiutainál, ugyszinte hólyagbajoknal a legjobb 
s ikerre l használtatik. — Kapható minden füszevkej eskedésben és vendéglőben. 

Magyarországi főraktár: 

SCHLEINZ KÁROLY és TARSAI-nál 
Budapest, VIII., stáczió-uteza 47. szám. 

A iFranklin-Társulat» kiadásában Budapesten megjelent és minden könyvárusnál kapható: 

A FOGÁSZAT 
É S M Ű T É T E I N E K R Ö V I D K É Z I K Ö N Y V E . 

Orvostanhal lga tók és gyakor id orvosok számára . 
Irta 

Dr. AB0NYI JÓZSEF. 
1 0 4 f a m e t s z e t t e l . Á r a fűzve 1 frt. 

A F r a n k l i n - T á r s u l a t kiadásában Budapesten megjelent és minden könyv
kereskedésben kapható: 

GAZDASÁGI MELLÉKIPARÁGAK 
ÉS 

A GAZDASÁGI H Á Z I I P A R N É P S Z E R Ű I S M E R T E T É S E . 
Gyakorlati útmutatással. 

K ü l ö n ö s t e k i n t e t t e l a falusi n é p v i s z o n y a i r a . 

Irta 

G Y Ü E K Y A N T A L . 
K o s z o r ú z o t t p á l y a m ű . 

Második megbővitett kiadás. Ara fűzve 60 krajezár. 
TAKTALOM : Bevezetés. — Első rész: Gazdasági meüékiparágak. — Gyümölcstenyész

tés. — Méhészet. — Tyúktenyé ;ztés. — Háziny últenyésztés. — Galambtenyésztés. — Magvak 
és gyógyfüvek termesztése. — Kender- és leutermesztés. — Tormatermesztés. — Komló-
termeaztés. — Szederfa- és selyemhernyótenyésztés. — Gyümölcs-értékesítés. — Gyümölcs
bor és gyümölcseczet. — T. jgazdaság. — Sajtkészités. — Kötőfüztenyésztés. —- Pipaszár-
mepgyfatenyésztés. — Szőlőiugat. — Sütőtöktermesztés. — Trágyaszaporitás. — Csicsóka. — 
Csikteayéiztés. — A ráktenyésztés. — Második rész: Háziiparágak. — Fűz-vesszőfonás. — 
Szalmafonás. — Kákafunás. — Czirok feldolgozása. — Faszerszám-faragás. — Esztergályo-
zás. — Sétapálczák és esernyőnyelek. — Bordacsinálás. — Fonás és szövés. — Olaj
ütés. — Fonálmunkák. — Házi keményítő. — Szappanfőzés. — Tarhonya. - Kukoricza-
foszlány. — Dobozcsinálás. — Cserebogár-olaj. — Hulladékok gyűjtése. — Zárszó. 

A rade ni savanyúvíz raktára Budapesten Edeskuty L.-nál, vala
mint minden ásványvíz-kereskedőnél és vendéglőben. 

A radeini savanyuforrás a világ egye t l en ásványvize, 
mely igen jelentékeny lithion-tartalommal bír, _ 
minél fogva köszvény, ve se - és hólyag1- ^^^aX»* 
bántalmakban specificum gyanánt hasz- ^y^i^tí^ -
náltatik. Gazdag szénsav- és nátron- ^ ^ ^ \ i ® 
tartalma még különösen ajánlják ^ ^ ^ v \ y ^ y»* 
gyomor- és aranyeres bántál- s'ii^P^'—Xs*^ • 
mak- s hurutokban. R deini JS ci&z/' *$> ^ 0 
vasas f ü r d ő k vérsze- sS\f4 s'- üí^. ,o v» 
génység-. női bajok, S^ feV^ v * \ ^ d& . 
magtalanság stb. stb. ^ V { V 3 ^ »* .»» \ e f e * \ <* éllé-. ^ ^ « > > < 1 * , V , ! \ » V V 

T 
Tervrajzokat ingyen éa bérmeutve küld a radeim sa\anyuforrás 

gyógyinléz^-te Steier rez:Jyban.  

• 

JLegjobb pipaszárak I 
X. egészségi és 

takarék száljaim. 

A «Franklin-Társulat* kiadásában Budapesten meg
jelent és minden könyvárusnál kapható : 

L E G Ú J A B B 

MAGYlR-lMET LEVELEZŐ 
ÉS 

Ü Z L E T I T A N Á C S A D Ó 
vagyis 

gyűjti menye a polgári életben előforduló mindenféle 
levelezéseknek és iratoknak 

m i n t k ö s z ö n t ő - , k ö s z ö n ő - , m e g h í v ó - , k é r ő - , a j á n l ó 
e m l é k e z t e t ő - és i n t ő , b a r á t i é s s ze r e lmes , k e r e s 
k e d ő i é s ü z l e t i l e v e l e k n e k s tb . , v a l a m i n t fo lya
m o d v á n y o k , k ö t e l e z v é n y e k , n y n ^ t a t v á n y o k , v á l 
tók, u t a l v á n y o k , b i z o n y í t v á n y o k , m e g h a t a l m a 

zások , Bzerződések, v é g i n t é z e t e k n e k s tb . 

Rövid utasítással ezen levelek és iratok fogalmazá
sára a leghasználtabb ezimekkel, valamint a példányok 
gazdag gyűjteményével együtt mind a két nyelven. 

Szeriesztó 

K A R Á D Y I G N Á C Z . 

TIZEDIK KIADÁS. 

Tetemesen bővítve s a legújabb törvények és 
miniszteri rendeletek figyelembe vétele mel

lett szakértői felügyelet alatt kijavítva. 

Ára főzve 80 krajezár. — Keménykötésben 1 forint 

melyekből nikotintól, koromtol meij-
tisztított hideffebbfüstöt ninni pipá
zó. Dohányát pipaaljáig élvezettel 
szívhatja. Bagák&Modát akathihtoz 

^ ^ ^ • ^ ^ ^ H ^ ^ ^ ^ ^ H ^zárjaimhoz utasitást mellékelek. 
A t. közönség, valamint ism-ítelárusitók megrendelését kéri feltaláló : 

Könyves Tóth Sámuel, esztergályos Debreezenben. 
Pipaszáraim kaphatók még a következő czégeknél: Jtiulapesten: 
Martmyi H., Nokker F., Gyomlay uraknál. Becsben: J. Hitschmann 
czégnél en gros & detail. Grticzttín: P. Rabensteiner. X.-Vára-
don: KisLMvid. Saerben: Rónay G. Szalma rótt: Giiyén J. Hal'erO. 
Gt/Öthen: Bakos M. J'tiszbere'nyben; Grünhut K. Szolnokon: ösi-
treieher L; I*.-Lattánt/ban: V.rjj.i Gy. 3r.-8zit/<fen: Sándor A. 
Jász-Apátib'tii: Imrék S- Swkes-lfeuertyironl Szektrák és Hor-
nyász. SsSllös-GuŐrtíkÖn: Ráttkay L. B.-Gifulán: N.ijry F. Jrf**-
ki.s'Wn: Bauer J. Szarvason: KyicaiJc-ft. Dmiaföttfváron: Boro-
«itz testv. Zosonczon: Szlávi L. Dettán: V-Kunszt. X.-Szalon-
tán: Pretez F. Nagy-Lakon: Neu mm L. Szentsen: Dubray J. 
Tatán: Takácsi B. Gi/önj/t/tisön: Kozniári J fiai, K. Tóth testvérek. 
Gyomá'i. Knnfieffyesen: Szirmay J. 31.- Vásái hehfen: Reinhards-
peri J. Beszterezebányán: Krenn A.f Eisert E. Kolozsváron: 

Bökkl K. lalic: Hajós J. S.-A.-V)helyen: Szentgyörgyi V. 

Dr. B1TIZF1LVY kir. egyet. m. tanár, 

HIDEGVIZ-GÍSfÉZETE 
( v á r o s l i g e t i f a s o r é s A r o n a - n t s a r k á n ) , 

i ' e i május 1-jón megnyílt. Az intézet testegyenészeti ősz-
tálja 30 év óta niükiiri.k. Szakszem berendezés avatott 
orvosi kezelés, gondns felügyelet. A re idszeres vizgyógy-
mód me 1> t t : svéd-gyógytornászat, villamozás, massage, iz
zasztó kamarák, erejükben és hümérsekükben szabályozható 
zuhanyok, skót-zuhany stb. Árnyas sétányok. Ci-inos külöu 
szobák. Jó ellátás. Mérsékelt árak. Olcsó, gyors közleke
dő*. Sikerrel gyógyít tatnak: idegessép, gyengeségi álla
pot >k, vértódulások, emésztési zavarok, aranyér, sápkór, 
görvé ykór, csúz, női l'ajok, stb. Testi és szellemi munka 
által elcsigázottak. Gyenge fejlődésit s gyors növés ál
u l okozott gerinczelferdülpsben szenvedő gyermekek, 
gyósytestgyakorlattal egybekötve. Heteg.-k, bennlakók, 

félkosztosok és bejá ok. — I'rogramm bérmentve. 

F r a r c i a o r s z á g és a Kül fö ld M i n d e n ^ ' ^ L ^ 
i l la t szerész é nél és Fo

d r á s z á n á l T j - ^ d r a s z a n a l ^ T\^ 

M 
ítf**' 

Külöulegts Rix*por 
SMUTTAL VEGYÍTVE 

ILLATSZERÉSZ, 
S, rue de la Paix, 9 — PARIS 

•• 

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

Kéazit egyes fogakat, fogsorokat és 
Itlombokat, jótállás mellett; árak mér

sékeltek. Kívánatra részletfizetésre. 

SZAK ALLN O VESZTÉSBE 
az egyetlen, legbiztosabb ,.s legszilárdabb szer ittunte tiU 

R R RJ> RTI M UHTA € II V.S- B A URH A JIJ A 
A siker biztosítva l— fi hét alatt. 

A bőrre teljesen ártalmatlan. Bizo
nyítványok többé nem hozatnak nyil
vánosságra. Szállítás titoktartás 
mellett, ntánrfttfl is, Eatf aze-
tencze frt t.HO. Kapható Butin' 
pesten: Dr. Budai Emil, varo-u gysz. 
• »Szt. H;romrfHg»-hoz, váro-házt r. 
Beritlten : Weis i. gyogtszerturaban, 

Előbb ** * •sMrersenhez" Turhlaubt-n, Í7. sz. 

Sr Yégeladás ^ 
a legolcsóbb árakon. Egy nagy tömeg d i szmü és 
b roncz á r u , po rcze l l án , fa és ü v e g , valamint szo-
b o r k á k , v á z á k , s a lonbu to rok , ó r a és i r ó g a r n i t u -
r á k és egy nagy tömeg függő és a sz t a l i l ámpa . 

Budapesten, Gizella-tér 1. 
szám. (Haas-'éle palota.) Testory 

'"ti'n TTTrm n rrrrrrr i •rrnnmmTm 

Kitűnő minőséffii, olcsó és könnyen hordható 

Fényképészeti készülékek 
touristák és amateur-ök számára, 
melyekkel bárki minden előismeretek nélkül a leg

csinosabb Aépeket állithatja elő. Etekről szóló, 130 uj 

ábvavul és egy próbaképpel ellátott, uj árjegyzéket üü kr. 

beküldése után postafordultával és bermentesen küldjük át. 

Calderoni és Társa, 
Budapest, 1T. ker., kis hid-uteza 8. szám. 
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A. Frankl in - Társulat kiadásában Budapesten (egyetem-
ntcza 4. szám) megjelent és minden könyvárusnál kaphatók: 

AZ 

OLCSÓ KÖNYVTÁR 
legújabban megjelent füzetei: 

336. sí. Chateanbriand. A vértanuk. Francziából fordi-
ditotta Dr. Rada István. 1 frt 20 kr. 

237. sz. Onlda. Egy orgonaág, Elbeszélés. Angolból for
dította Haraszti Gyula, 30 kr. 

238. sz. S imái Kristóf. Igazházy, egy kegyes jó atya. 
Mulatságos játék öt felvonásban. Második kiadás. 
Bevezetéssel Erdélyi Károlytól. 30 kr. 

239. ez. Heyse Pál. Két rak. Beszély, németből fordította 
R. M. 30 kr. 

240. sz. Pállffy Albert. A báróné l eve le i . Beszély. 30 kr. 
241. sz. Szohráb. Költői elbeszélés. Abúl Kászim. Manszúr 

Firdúszi «Sáh-Náme» czimü müvéből.Perzsából for
dította Fiók Károly. 30 kr. 

242. sz. Ori l lparzer . Bfedea. Szomorújáték St felvonás
ban. Németből fordította Hegedűs István. 30 kr. 

243. sz. Erdé ly i János. Aet tbe t ika i e lőtanulmányok 
20 kr. 

244. sz. Ta ine Hippolit Ad. A görög müvészot bölcse
le te . (Nyilvános előadások a oL'école des Beaux-
Arts»-ban.) Francziából fordította Dr. Ferenczi Zol
tán. 30 kr. 

245. sz. A németalfö ldi művészet bölcse lete . Fran
cziából fordította Dr. Szántó Kálmán. 30 kr. 

246. sz. El iot György. B e d é Ádám. Regény, angolból for
dította Salamon Ferencz. II. kiadás. 1 frt 50 kr. 

247. sz. B a y l e Bemard. Az esernyő. Vígjáték egy felvo
násban. Angolból fordította Csiky Gergely. 20 kr. 

248. sz B a l l a g ! Aladár. I. Frigyes Vi lmos porosz k irá ly . 
30 kr. 

249. sz. Björnstjerne Björnson. Eeonarda. Szinmü négy 
felvonásban. Fordította Kárffy Titusz. 30 kr. 

Különös ügyiemre "élté! 

A hírneves l)r.Forti-féle 
sebtapasz 

mely rendkívüli gyógyereje, el
oszlató, érlelő s fájdalmat c-il-
lapitn hatása által leggyorsabb, 
legbiztosabb és egyszersmind 
gyökeres gyógyulást eszközöl 
különnemű balokban. Egy cso
mag ára 5 0 kr. nagyobb cso
magé 1 frt. használati utasí

tással együtt postán küldve 20 kiTal több. 
Köspont i kiildeménysxő raktár Budapes ten : 

TÖRÖK J Ó Z S E F E5K5SíriSr-í 
Bécsben : Pleban Xav. Ferencz a régi ca. k. tábori gyógyszertárában, 
Istvántér 1. az., Dr. Oirtier gyógyszertárában, Freiung 7. sz., Scharrer 
Konrád gyógyszertárában, Mariahiirerstrasse 11. sz., Fritz G. és R., 
Br&unerstrasse 5. sz., Bruno Raabe. Továbbá Wilhelm Fer. és társ. 
III. Landstra.se, Linkebahngasse 3., Droguistáknál. Prág- ibsn : Fümt 
József a -fehér angyalhozi czimzett gyógyszertárában, Poric 1071. II-
Oraosban : Nedwed A. a • szerecsenhot. czimzett gyógysz. a Múrtéren. 

Buda pest«n : Altwirth J. városi gyógytárában, városháztér. Schern 
hoffer K. 8av. a .nagy Kristófhoz, czimzett gyógytárában, Kriatóf-tél 
sarkán. — Pillich Fr. gyógysz. Dorottya-utcza. — ürbánn 1. klrály-
ateza 93. sz.; továbbá Thaílmajer és Seitz, nádor-nteza., Kochmeiater 
Fr. utódainál, nagy (3) korona-utexa M. az. Neruda Náodur, hatvani 
utcza 7. sz. DroguisUknál. Tclkessy J. udvari gyógyszerész a várban. 
Vlassek E. gyógyszerésznél a Krisztinavárosban, Jánostér. Frumra J. 
gyógyszerésznél Viziváios, fó-uteza. Jloldoványi J. gyógyszerésznél, 
Víziváros, m-uteza. Eiszdorfer G. grog) sz. Tabánban (Ráczvaroa) temp
lomtér, é« Dévay Szfillíay J. gyógytárában, Krisztinaváros, Karácsonyi-
u'cza. A o s o n : brstocfirUl József Aradon: Rozsnyai M. és Schiilfer 
«• gyógysz. Balaton-Füreden I Orbín J. Balázsa-Gyarmaton : 
Havas Gy. és Hrrepey K. B.-Csabán : Varsagh B. Bsrsttyó-TJj fa
lun : Taraássy GA«. Csépén : Ciibulka Gy. Osbrsezcnbsn : dr. Rnth-
sebnek V. E., Ta.rássy K. G5IU .N., Örvényi O., MihaloviU István es 
lanratózy k. Dana-Földváron: Nádhera P. E g e r b . n : Köllner Lö-
r asz és Buzáth Lajoa gyógysz. E p . r j . s . n : Knvoss Gv. Korn V. és. 
Mákoviczky J. BxseknjTéxott: Conlegner J. Bsséken: Dávid Gy. gy. 
Oyongyozon Meraits N. és Banicli J. Űyörött i Stirling K.. Lippoczy M 
és Heblschmidt J. H.-Radhézon : Farkas udSn. Kosz ton: Keresz
tes S. és Schmidt K. Jéasberénybea: Marki J. és Muraközy L. 
Kaloesan: Horváth K. Kaposvárott : Czollner V. és Babochay K. 
Karczag-on Báthory B.-nál. K a s a i n : Gallik G., Wandrasehek K., 
Megay G. és Hegedős L. Késmárkon: Genersich C. A. Kis
v á r a i n : Khudy J. Komáromban: Schmidthauer A. Klrchner M. 
és Kovács Arsztid. Xnn - Madarason : Jong K. Léván: Med-
veczky S. Losonczon: Ktrchnrr D. és Pokorny L. Mezo-Kóvss-
d e n : Fridély B. Mazö-Tnron : Csippék E. Msz6-Kászony-
b a n : Rátz Gyula. Msző-Kováosházán : Kiss P. Mlskolozon: 
Dr. Szabó Gyula. Kurucz J. és Djházy K. U l troTlczán : Krsto-
nosic A. nagy-Kanizsán: Prager Béla és Belus J. H.-Károlyban : 
Foleky P. és Ifjabb Koricsanszky L. BT.-Körösőn: Medveezky Gy. és 
Müller I. K.-Szombaton : Csepcsányi B. V.-Váradon : Huzella M., Mol
nár J. és Heringh S. Vyirsg-yházán : Korányi J. Szopkó Alf. gyógysz. 
és Kovács S. BatT-Kál lón : Hvezda K. Pakson: Malatinszky S. 
F s o s s t t : Slpócz J. Pozsonyban: Érdy István P n t n o k o n : Fekete 
W. Rimaszombaton : Hamalliár K. Rozsnyón Póach J. gyógysz. 
Sróköaei és Hirach J. N. S.-A.-TJjhelyen: Jledveczkv J. Sopronban : 
Gráoer J. Snxneg-sn: Stamborszky L. Szathmáron; Bossin J., Dr. 
Lengyel M. és Literáty E. Szarvason: Bartsch Em. S z í j a d é n : 
Kovács Albert. Sz . -Fshérvárot t : Braun J., Dieballa Gy. és Rieger 
Béla. Széks lyhldon : Szabó J. és Szentpétery F. S z e n t e s e n : Várady 
L. és Podhradszky L. Ss .pss-Szombaton • Gréb J. Szolnokon': 
Kecakéasy F. Szombathe lyen: Rudolf A. Tarpán: Monó I. Tsmas-
v á r o t t : Tárczay I. és Jabner C. M. Tasson; Ágoston Gy. T.-Újla
kon : Roykó G. Tokajban: Reiner D. és Zzigényi Béla. Tornaal
j á n : ürszinyi Zs. TJng-rárott: Lám S., Bene L. gy. HofTmann B. gy. 
Krausz A., Speck J. és Peltsárszky A. Váczon: Az Irgalm. gy. Taálon ; 
Frischmann F. Taxáimon : Gaál S. Veszprémben : Ferenczy K. és 
Szili Horváth P. zUlahon: Unger G. Zlrczcn: Tejfel J. Erdélyben: 
B r a s s ó n : Gyertyánffy és Tanainál. S e é s e n : Róth P. Kolozsvárt t : 
Gundhardt A., Wolf J. és Dr. Ember Bogdán. Késdl-Vásárhelyen : 
Kovács F. M . - • á s a r n s l y t : Bucher H. Ssspzd-Sisnt-Oyörg-yön : 
Beteg B„ Otves P. és Barabás F. Szászvároson : Graffius J. Vajda-
Knnyadon : Dr. Juchó F. Romániában: J a s s y b a a : Engel J. a 
• koronához* czimzett gyógytárában. Boa i de Vedében: Vara K. 
gyógyszerész. Vas ln iban : Ortyuszky E. gyógyszerész. 

Ezea kituaii hatása, nem elr»j;é ajáilkaté ryéfy tapasz készí
tője F0RTI LÁSZLÓ. Lak.: Budapest, I. k., Nimlor-ntcza 3. 

A •Franklin-Társalati kiadásában Budapesten megjelent < 
minden könyvárusnál kapható: 

TOMPA MIHÁLY 

HETEDIK KIADÁS. 

A KÖLTŐ A R C Z K É P É V E L . 

ixa fűzve 2 frt 50 krajezár. 

Vászondiszkötésben 4 frt. — Diszkötés franczia 
bőrben 5 forint. 
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A .Franklin-Társulat. kiadásában Budapesten 
megjelent és minden könyvkereskedésben kapható: 

GOETHE. 

FAUST 
E L S Ő E É S Z E . 

Ford í to t t a SZABÓ M I H Á L Y . 

Ara fiizve 1 frt 40 kr. 

S^jaiSlQjaiSMaiSM^MilSMaiMaSJlSÍSJallSME 
A tFrankl in-Társula t , kiadásában Budapesten megjelent 

és minden könyvárusnál k ipha tó : 

NÉMET BESZÉLYEK 
írták 

Ebers György,. Heyse Pál, Hpielhiigen Frigyes, 
Stifter Adalbert, Storm Tivadar, Zsáokke Henrik. 

Ára vászonkötésben 2 frt. 

TABTALOM: Ebers Gy. Egy szó. Begény. Fordította 
Kaeziány Géza. — Heyse P. A grófi kastélyban. Beszély. 
— Spielhagen Fr. Az utolsó órában. Fo:d. Halasi Ala
dár. — Stifter A. Brigitta. Beszély. — Storm T. A kas
télyban. Bessély. Ford. Ballá Mihály. — Zschokko H. 
A szegény vütshirei lelkész naplójából. Beszély. 

GOERTH A. 

A TANÍTÁS MŰVÉSZETE 
Útmutató azon tanítók számára, 

kik hivatásukban mesterré kivánják magnkat kiképezni. 

Fo.-ditotta éa átdolgozta 

Dr . H A V A S G Y U L A 
Besztercze-Naszódvánnegye kir. tanfelügyelője. 

Egyedül jogosított magyar kiadás. 
Ára fűzve 1 frt. 

1888. július. 1 3 9 . sz. 1888. július. 

BUDAPESTI SZEMLE 
a H. Tud. Akadémia megbízásából azerkeazti 

GYULAI PÁL. 
TARTALOM: 

Irányesimék iparunk érdekében. - Keleti Károlytól. 
Idősb Görgey István munkája. (II.) — Hunfalvy Páltól. 
Adalék BathorF István életéhei. (I.) — Csopey Lászlótól. 
Egy leány mint öivegyassxony. Regény. (I) Pálffy Alberttól 
Költemények: Egy boldogtalanhoz. I—III. — írj. Apáthy 

Istvántól. — Májusba i egy kérő. — Barna után Lévay 
Józseftől. 

Báré Kemény Zsigmond. — Lánczy Gyulától. 
Sand György. — Haraszti Gyulától. 
gchnchardt legújabb füzete. — Katona Lajostól. 
Értesítő. Faragó Gy.: A világ árvája. —ld. — Jókai M.: 

A három márványfej. — Br. — Batemann : Great Lan-
downers of Great Britain. — Nagy Lászlótól. — Lermo-
liefF: Le opere dei maestri italiani. —x. — Kirándulók 
zsebkönyve. —y. 
A BUDAPESTI SZEMLE megjelen évenként tiienkétsier ÍM 

Ívnyi tartalommal. 
A Budapesti Szemle tájékozni igyekszik a magyar közön 

séget az eszmékről, melyek világszerte foglalkoztatják i 
szellemeket s mintegy közvetítő kivan lenni egyfelől a szak
tudomány és a mivelt kr'z nség, másfelöl a hazai és külföldi 
irodalom közt. E mellett lehető széles tért nyit a nenuit-
gazdasági közleményeknek, a m. tud. akadémia nemzetgazdi. 
sági bizottságától támogatva. 

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

Előfizetéseket minden könyvárus elfogad. Bécsben, 8«e-
linski György cs. k. egyet, könyvárus, I. Stefansplatz Nr. d. 

As előfizetési pénzek az alulirt társalat kiadó-hivatalába kül
dendők be, vagy a könyvárusokhoz a kik szintén föl vannak 
hatalmazva elfogadásukra. 

FRANKLIN TÁRSULAT 
magyar irodalmi intézet és könyvnyomda Budapesten. 

A MOHAI 

GNES 
FORRÁS 

hazánk egyik legszéDsavdusabb 

IAVAIYIJVIZE, 
végyelmezv. dr. Lengyel Béla egyetemi tanár nr Által. 

Ajánlva a bel- ét külfö'd számos orvoai tekintélyei által <&• 
leg a lélegzési-, emésztési- s ntigycső-szervek hurutot 
bántalmalnál hatásosan gyógyítja a Uhacliitis-, gör-
vélj -, vese- é9 köszvéoybajokat, ép ugy használható H ta
gok CSÚZOS bajainál, gyermekeknél meggátolja a tnlságoi 
gyomor-savany képződést • fokozza az idegrendszer 
tevékenységét. Gazdag szénsav tartalma folytán ezen üdíti 
savanyúvíz a legkellemesebb ízzel bir s borral használva 
Igen nagy keletnek örvend. 
fríz tSlM.bea ' , , . _ • . s. •• szerk klr. 

sH.s.skor l £ < l e S k l l I V J j . , " l ; . s » > » ' i » a i U -
kaphat*: « J « » » ^ ' E » * m m " " ' s y •mMm9 ti.il BodapesUs. 

Úgyszintén minden gyógyszertárban, fUszerkeresko* 
désben és vendéglőben. 

A «Franklin-Tár3ulat» kiadásában Budapesten meg
jelent és minden könyvkereskedésben kapható : 

LEGÚJABB 

HÁZI TITKÁR. 
MAGVAR LEVELEZŐ É3 ÖNÜGYVÉD 

vagyis elméleti és gyakorhti vezérkönyv a közéletben 
előforduló mindennemű levelek, folyamodványok, kór
vények, felebbszések, jogügyleti okiratok helyes szer
kesztésére iparosok, kereskedők, mezőgazdák, hivatal

nokok és magánosok használatára. 

Szerkesztette Farkas Elek. 

Kilenczedik a legújabb törvénykezésre való tekintettel 
teljesen átdolgozott kiadás. 

Ára fűzve 2 frt 40 kr. Vászonba kötve 3 frt. 

Franklin-Társalat nyomdája. (Budapest, egyetem-uteza 4. szám.) 

r*> 

4 

TT^MAP! 
r-ssi ^ 

30. SZÁM. 1888. BUDAPEST, JÚLIUS 22. XXXV. ÉVFOLYAM. 
Előfizetési feltételek: VASÁRNAPI UJSAG és | egész évre 1 2 frt 

POLITIKAI ÚJDONSÁGOK együtt: / félévre... 6 • 
. | egész évre 8 frt CBnpán a VASÁRNAPI UJSAG ~T,. I félévre _ 4 « Csupán a POLITIKAI ÚJDONSÁGOK : ! egéaz évre 6 frt 

[ félévre „ 3 • 
Külföldi előfizetésekhez a pontailag 
meghatározott viteldíj is csatolandó 

Dr. BALOGH KÁLMÁN. 
1835-1888. 

HA NEM magyar tudósnak születik, valószi-
szinüleg még hosszú életre számíthatott 
vala. Nem véletlen dolog, hegy a magyar 

tudósok és tanárok annyija hal meg javakorában. 
Minő életpályát fut meg a legtöbb magyar tudós, 
mire a tudomány szellemi kincseit magának 
egybegyűjtheti. És milyen azután is a mi viszo
nyaink között munkája és küzdelme ? A nagy 
kultúrnépek tudományos világával szemben a 
magyar tudós idegenül s alig méltányolva, — 
itthon pedig társak és támogatók nélkül, meg 
nem értve és magára hagyva, — kénytelen tért 
keresni és foglalni magának. A mikor pedig a 
közügyek javára küzd és harezol, akkor óh, 
mennyi közönynyel és tehetetlenséggel kell 
szembeszállnia! A tudósnak és a közügyekért 
munkálkodónak Magyarországon nehéz a mun
kája! Százszor is kell kalapácsával sújtania a 
megdolgozandó vasat, hogy nyoma lássék, mert 
ez a vas minálunk még nem izzó, de jéghideg! 
És mindezekkel szemben, a ki a tudományért 
és a közügyekért lelkesül, annak vajmi sok a 
tennivalója nálunk. Hisz kultúránk néhány na
pos és versenyt szeretnénk futni ebben a külföld 
évszázados haladásával. Balogh Kálmán olyan 
magyar munkás volt, ki a tudományért és a köz
ügyekért lelkesült és küzdött ifjúkorától haláláig. 
Munkálkodott szüntelenül, hallatlan erőfeszítés
sel, úgy, a mint az szokott dolgozni, a ki nem 
bérért, de lelkesülósből fáradozik. És ennek a 
nagy és nemes léleknek évtizedekre terjedő, foly
tonos, mértéket nem ismerő munkája megölte a 
testet. Megölte a túlerőltető munka. Megölte 
élete derekán.* 

E megdöbbentően igaz szavakat mondta ki 
kulturális közéletünk egyik kitűnősége, dr. Fo
dor József, barátjának, tudós- és tanártársának, 
dr. Balogh Kálmánnak koporsója fölött, a kinek 
elhunyta nagy és ki tudja mikor pótolható vesz
teségét jelenti a magyar orvosi világnak, egye
temünknek, fiatal orvosi irodalmunknak, mely
nek ő hazánkban egyik úttörője, fáradhatatlan 
bajnoka, mondhatni, megalkotója volt. 

Élete pályájának főbb adatait az orvosi orszá
gos kongresszus alkalmából még nincs három 
éve, hogy közzé tette a "Vasárnapi Újság», a mely 
lap szintén szerencsés volt munkatársai és ba
rátai sorába számíthatni a kitűnő szakférfiút. 
Akkor még életerejének java teljében volt, olyan 
testi szervezettel, mely egy századot igért, a ki
nek aczélozott szervezetére a folytonos és kitartó 

munka nem birta rá nyomni az erjedés jeleit, 
úgy, hogy a legjogosultabb reményekkel tekint
hettünk a tudomány érdekében még ezentúl ki
fejtendő munkássága elé. 

S íme egy év és beállott a kinos testi és lelki 
szenvedések kegyetlen korszaka, mely két évi 
folytonos élet és halál közt lebegés után kiol
totta a nemes életet.mely oly bámulatosan hasz
nos tudott lenni azon a téren, melynek még mi 
nálunk nem nagy számmal vannak hivatott baj
nokai s talán nincs egy sem, a ki munkásságban, 
termékenységben egy sorba volna ő vele állítható. 

Ki hitte volna még akkor, hogy csakhamar 

ismét föl kelend ellevenítenünk a hivatásának 
élő, lelkes tudós életének emlékezetét abból a 
szomorú alkalomból, mely mindnyájunknak vég
zete, de melyet ő nála még nagyon későre be-
következendőnek hinni teljes jogunk vala. Avagy 
nem volt-e fölkent bajnoka annak a tudomány
nak, mely háborút visel a halál ellen s nem egy
szer riasztja el a szenvedő ágyától ? 

Dr. Balogh Kálmán, a budapesti magyar 
királyi tudomány-egyetem rendes tanára, a 
magyar tudományos akadémia rendes tagja, 
az orvostani irodalom legmunkásabb magyar 
művelője, az egyetem orvosi karának dékánja. 

• „ 

Dr. B A L O G H K Á L M Á N . 


