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Ma fáj a feje ne tétovázzék, hanem 
• használjon azonnal Beretvás-pastilW] 

mely 10 
K' 

perez alatt a legmakac-abb migraint és fejfájást elmulasztja. 
T a m & s gyógyszerész K i s p e s t e n . * * 

— Ara l korona 20 fillér. Kapható minden gyógyszertárban. 
* * * * Orvosok által imnlvn.. — Három doboznál ingyen pontai szállítás 
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A Uá. JAt Utt Üt i MA. ült, l 

RÓZSATEJ 
kitűnő teint-ápolószrr 2 K 
liatalos iideségel kölcsönöz a bőrnek. 
halz.siiiiiKZii|ipan tmzzá (K) f. 

Kitűnő t'ogápiilú s/ií.j-
vizK1.7(i,t(>si)(irSSf. 

TANNINGENE hajfeslii szór ő K 
Hetekig megmarad és nern engedi festékét. 

Sotélszökére, barnára és feketére 

AUTÓN J. CERNY, Wien, 
XV 111. Cári Lndwig-s tr. 6. Lerakat I. Maimilianatr. 9, 

Raktár: gyógyszertárakban, parfümériákban stb. 

Papek-féle törv. védett 

pénz-
tárcza 
erős zergebőrbó'l. 
Előnyei: egydrb 
bőrből készítve, 

: : minden pénznem külön van. lapos és nem merev. : : 
Urak részére 11 cm. hosszú, 7','j cm. széles 3 korona, 
hölgyek i 11 < « t>V« < i 3 i 

Vidékre "2 darab megrendelésnél poitómenies küldés. 

PAPEKIÓZSEF bőröndös és finom bőráru készítő 
Budapest, VIII., Rákóczi-ct 15 B. - Árjegyzék bérm. 

P" C7 P" K t . rv C. r\ 
EZÜSTNEMÜEK 
egyházi szerek, órák, ang-ol.francia 
és kinaezüst d í s z t á r g y a k gryárl 
áron a legrnj ab b aiigrol rendszer 

££2£Tk részletfizetésre 
Sárga János ékszergyárostól 
Kolozsvárit. - Képes 
nagy árjegyzék ingy. 

Legjobb! Divatos szabás! 
Elegáns, ízléses kivitel ! 

BEDŐ JÓZSEF 
S főúri czipész s 
Budapest, IV., Váczi-ntcza, Városháztéri ideiglenes árubáz 
Készit uriésnöi CZIPÖ különlegességeket, 
: : sport- és dísz-csizmákat. : : 

megnyílik május hó 15-én. 
K á r o l y i M i h á l y g r ó f tulajdona, Hevesmej?ycl>en. vastinisi'is 
fiirdükkel és hidegvizgyógyintózettól, érvényes kénes savanynviz, 
természetes arzén- és vastartalmú vizekkel. Kiváló jó hálása i d e g - , 
v é r - , g y o m o r - é s m é h b a j o k n á l , g y e n g e s é g n é l is¬ 
meretes. Tiszta, enyhe hegyi le\egö ; sport; kirándulásuk Modern 
kényelemmel berendezett szállodákban 173 szoba áll a vendégek 
befogadására. Kitűnő élelmezés mérsékelt árak mellett. Évad május 
I.Vlol szept. végéig; a főévad június 21-től augusztus íil-ig tart. 

Fürdőkabinok e's folyosók gőzfűtéssel vannak ellátva. 
Prospektussal és bárminemu fe lv i lágosí tással 
készségeden szolgál a fürdőigazgatóság. 

Az elő- és utóévadban a lakások 50 száza¬ 
lékkal olcsóbbak az állandó vendégeknek. 

készpénzért és részletre. 
3 szoba te l j és berendezés 3 6 0 í'r t. 
mely áll: l háló, ebédlő és szaloi.ból. 
100 szoba állandóan készen raktáron 
a legegyszerűbb kiviteltől a légíino-

mubbig. Képes árjegyzék ingyen. Album 5(1 fill. bélyegekbin. 

N A G Y I M R E lakberendezési vállalata, 
Budapest, Váczi-körut 5>. sz. (Szerecsen-u. sarok.) 

BÚTOR 

LEGJOBB 
ARCZSZEPITÖ 

SZER 

V egyi tisztítás, ruha-
~==b=== festés, gőzmosás 
ozimtt ismertető füzetet bárkinek bérmentve 

küld llaltenberger Béla, Kassa. A. A. A. A. A 

termétietts 
SAVANYÚVIZ. 

jOMOK ARANY 
A legjobb és legolcsóbb építőanyag a 
homokból czementtel vagy mészszel készült 
falazótégla, tetőcserép, járda és padlólap stb. 
dr. (íasjmryrend'iz. szerint előállítva. Dr. Gas-
pary kézi vagy erőhajtásra berendezett 
gépein vagy formáin a legkülönbözőbb 
árakban. A -J-J8. számú ismertetési brosúra 
ingyen. Levelezés és nyomtatványok magyar 
nyelven. Leipziger Cementindnstrie. Dr. 
Gaspary Sí Co. Markranstadt, Leipzig 

mellett [NéipttOTBZ&. 

l 
Mag-yar ember csak magyar ásványvizet igryékl 

IVf M ff A/** ¥» Ó CV T Ó ¥1A7A7"! T foi>ÍJaImi é s kiviteli rés/v.-társ. 
LWJL Cl y > «rll c l » V C t l l y V l JL Budapest, V., ISáthory-utczu r>. 
Kizárólag természetes magyar ásványgyógyvizet hozunk forgalomba. 

l 

Borszéki Boldizsár, kink evomor-
baj ellen „ 34 

Borszéki Fokút, m fetinymck 
királya, kósziréiiy ellen " m 

Borszéki Kossuth, vmzcjréuv-
sép ellen ._ ' ÍH 

Rodoki Matild..iiUliss.iMitmivú ~2x 

Egy liter viz ára palaozkosere mellett: 

Kérdezze meg ta orvo-
• á t és megtudja, hogy a 

3, vesebaj ellen ._ _ _. 28 lill. 
Borl icgyi . hiij;yliajtó_ _ _ 2H « 
Kiilliilti. korona forrás íidilő viz 28 « 
F.lonalaki, snrjiaság ellen _. __ 34 « 
Felsnrákosi Mária, légcsőburut 

•llen _ _ 28 « 
Hargitaligeti, üditö ital _ _ 38 « 

-JX Horgász, étvágygerjesztő^. . 
Kászpni-FÖkUt (Sa'iilaris) jód és 

hthiumtartaímii „ _ -H 
Répáti, égvcnyes ásványvíz _ 28 
Székely-Selt irs , idü:t gyomor-

bajok ellen... _ _ _ JH 
Sztojkaí, rzukorfaetegség ellen 34 

gyógyhatása éa kellemes ize össze nem 
tf - —™ haaonlithfttó « mesterséges ásványTizekkeL 

iT4nyvi»einkkel a külföld majdnem összes gyógyvizei pótolhatók. 
• • • • • • • • • I B Tíz palacikot már házhoz siiUltunkl ^ ^ m ^ ^ g g ^ g ^ g ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

„ W* 
.használjon eredeti Kárpáti-féle V 

•* BENZOETEJ-CREMET 
W" mert ez az eííyediüi .ideáli* kéz éí artvfinojnit^ •"s-^d-íla 
.M tosan eltüntet, szeplöt és minden bőrti.ztát 

—- • = lanság-ot. ==—^1 
•#• Ara utasítással t korona, 6 doboz rendelésinél béimcntve 

küldi az egyedüli készilő : K á r p á t i J á n o s gyógyszer-

utcza. —Utasítást díjtalanul küld a készítő. -ajos-

* * * * * * * * * * * 

OLBRICH L, 
nyerges és 

Bpest, VI., Teréz-körút 6. 
Dús raktár lovagló-, hajtó-
vadász-, utazási és sport-
::: czikkekben. 

Alapítva 1875. Árjegyzék ingy. 

:: Kizárólag: eredeti, legjobbaknak elismert :: 

,9lró angyal'1 

gramofon 
gépek és lemezek. 

SCHMID NOVÉREK-nél 
Budapest, IV., Kigyó-tér 1. sz., 
Választékkfildemények, kedvező lemezcsere fölvétel. Ár- él 

lemezjegryzék ingyen és bérmentve. 

Pnriti vUáfihiállltn* tQrntvl JEVtei 

Kwizda-féle Reslitntions- fluid 
mosóvíz lovak számára 
jpgv, !!KÍmke és csomagDt&s 

Egy üveg ára 2 K 80 f 
4<) év óta az ttdvari- ÓH v«rs«ny 
istállókban van használatban na 
syobb strapáknál elő- és ntíierfl 
sitöül, inak merevségénél, 
stb. az idomitásnál kiváló 
munkára képesíti a lovakat 

Kwizda- fé l e 
Restitutions - fluid 

csak a mellék 
védj egy gyei va¬ 
lódi. Képes ár¬ 
jegyzéket ingyen 
éa bérmentve 

Főraktár: Török loZsel gyógy¬ 
szerész, Budapest, Királv-n. 1i 

én Andrása v-n t 2fi 

nyomdája Budapoat, IV.. Kgyetein utoza 4. szám.) 

Telt kebel elérésére, 
Szép keblet szerez¬ 
ni, ma már nem ké¬ 
pez titkot a hölgy¬ 
világ előtt, a mióta 
a i P U o l e s O r l -

entalesi(ke-
leti labdacsok) 
csodálatos ha¬ 
tása ismeretes. 
Ezek a pilulák 

valóban 
azon tulaj¬ 
donsággál 

bírnak, 
— - .«k mj hogy a 

keblet kifejlesztik, megszilárdítják 
és újjáalakítják, ép ügy a nyak és 
vállcsontok üregeit megs/.nntetik 
az álul, hogy a kebelnek kecses 
teltséget kölcsönöznek a nélkül, 
bogv a derekat kibővítenék. A 
kefeti pilulák főleg teleti nö¬ 
vénykivonatukból készülnek s az 
ártalmas arzéntől teljesen mente¬ 
sek. Hatásút nem szabad hasonló 
czélú más külső vagy belső hasz¬ 
nálatra szol.'áló szerrel összeté¬ 
veszteni. Egv több mint 20 évi 
eredmény a l'illllt'S Orie i l la-
les turnéiét megerősítette annyi¬ 
ra, inigy úgy a fialal leánynak. 
mint az asszonynak az egyedüli 
eszköze arra. hogy telt s szilárd 
kebelre legyen szert. Könnyű és 
dískrét keielés, tartós eredmény 
már 2 havi használat után. Egy 
üvegecske használati utasítással 
6.45 kor., utánvéttel 8.75 kor. Fő¬ 
raktár Budapesten Török József 
VI., Király-utcza 12. Prágában 
Fr. \Vittek & Co.Wassergasse 19 

+Soványság. + 
Szép telt alakot, gyönyörű keb¬ 
let 6—8 hét alatt érhetni el a 
törv. védett «Büsteri»» nevű 
arany éremmel (Paris 1900, 
Hamburg 1901, Berlin 1903) ki¬ 
tüntetett orientális erőporunk 
használata által. 30 fontnyi hí¬ 
zás biztosítva. Ártalmatlan. F el-
léllen reális, nem szédelgés. 
Sok elismerölevél. Dob^z hasz¬ 

nálati utasítással 2 marka. 
Postautalványon v. utánvétté; 
(portó külön) Hyg-ienisonM 
Instltnt D. Fronz Stein«r 
& Co Berlin 57. Königgrálzer-
strasse 66. Budapestet kapható: 
Török Józsefnél, Király-u. l-

27. SZ.1909.Í56. ÉVFOLYAM.) 
SZERKESZTŐ PÖMUNKATÁB8 

HOITSY PÁL. MIKSZÁTH KÁLMÁN. 

Szerkesztőségi iroda: IV. Reáltanoda-utoza 5. 
Kiadóhivatal: IV. Egyetem-uteza 4 

Egyes szám 
ára 40 fillér. 

T P ^ 16 korona. 
Előfizetési l ̂ S í r e ^ 8 korona, 
leltételek: \ negyedévre * korona. 

A tF(ídgkronU«í»-val 
negyedévenként 80 flllérrel 

több. 

BONHUR RÓZA ÉLETE ÉS MŰVEI. 
(RosaBonheur, sa vie, són oeuvre. Ernest Flammarion.) 

F E L E T T E ÉRDEKES, száz illusztráczióval ellá¬ 
tott könyv jelent meg Flammarionnál 
Bonheur Eóza, a tüneményes tehetségű 

állatfestőnő életéről és műveiről, Klumpke 
Anna tollából. 

Klumpke Anna maga is jeles arczképfestőnő, 
a mit a könyvhöz mellékelt Eosa Bonheur 
két arczkópe is bizonyít, hozzá még nem is 
franczia, de amerikai leány és így annál meg¬ 
lepőbb, hogy a tollat is olyan ügyesen forgatja 
és egy neki idegen nyelven minden tekintet¬ 
ben élvezetes munkát tudott írni a fényes te¬ 
hetségű, férfias erélyű festőművésznőről, ki¬ 
nek utolsó éveiben meghitt barátnője, lakó¬ 
társa volt. 

Egy logikusan gondolkodó, világos agy mun¬ 

kája e könyv, a mit azonban a szív melege 
is mondott tollba. Az igaz, hogy az Írónőnek 
a legjobb kútforrás állt rendelkezésére, maga 
Bonheur Bóza, mert az akkoron már 75 évet 
meghaladott művésznő óhaja volt, hogy halála 
után Klumpke Anna írja meg életrajzát és 
ahhoz minden szükséges adatot megadott neki 
írásban és élőszóval. 

Klumpke Anna finom megfigyelő képességé¬ 
nek köszönhetjük azonban, hogy nemcsak szá¬ 
raz vagy banálisán elmondott tényeket kapunk, 
de belátunk a híres festőnő lelkivilágába is 
és egy nagyon eredeti műves/lélekkel ismer¬ 
kedünk meg, a ki épen olyan okos és fen-
költ lelkű, mint tehetséges; a férfi vas akara¬ 
tával és erélyével küzd a sikerért, fogja fel az 
életet, de a nőiességét azért nem tagadja meg ; 
levágja a haját és nadrágot húz, nem tünte¬ 
tésből, de szükségletből, miután az állatok ta-

BUDAPEST, JÚLIUS 4, 
Kiilfold; előfizetésekhez a poetaiUg meg¬ 

határozott viteldíj is csatolandó. 

nulmányozáea miatt sok időt kell töltenie is¬ 
tállókban, a szabadban, de hamar szoknyát 
ölt, ha látogatói érkeznek a műtermébe; ön¬ 
érzetes, de ment minden kicsinyes, hiúságtól; 
a kápráztató siker és sok tömjénezés nem szé¬ 
díti meg, vasszorgalma sohasem lankad, és 

Jíora ifjúságától kezdve késő aggságáig, csak 
egynek él: a művészetének. Bonheur Róza 
csak ennek, kizárólagosan csak ennek szentelte 
egész életét, a miben a szerelem semmi szere¬ 
pet nem játszott, de annál többet a szeretet, 
a barátság. Bonheur Róza rajongásig szerette 
az édesanyját, a kit gyermekkorában vesztett 
eí és még öregségében is siratott, rajongásig 
szerette ifjúkori barátnőjét, Micas Nathaliát, a 
ki ifjúkora óta vele lakott és mint öreg nő 
halt meg nála, s végre Klumpke Annát, öreg 
napjainak vigaszát, a kit általános örökösének 
tett meg. 

——' 

M E G R É M Ü L T C S O R D A . — Bonheur Róza festménye a párisi Luxenbourg-képtárban 
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BONHEUR RÓZA KASTÉLYA THOMERYBEN. 

Bonheur Eóza 1822-ben márczius 25-én 
Bordeauxban született. Apja Bonheur Eaymond 
igazi művészvér volt, bár több tehetséggel 
mint sikerrel festett. Akkoron mint rajz¬ 
mester kereste meg kenyerét és egyik előkelő 
tanítványát, Marchisio Christine-Dorothée So-
phiet, Dublan de Lahet előkelő emigráns gyám¬ 
leányát (tulaj donkópen törvénytelen leányát) 
vette nőül, a ki Altonában született és anyja 
állítólag egy nagyon magasrangú, királyi vér¬ 
ből származó herczegnő volt. De ez örökös 
titok maradt, a mit Dublan de Lahet a sírba 
vitt magával és a mi után hiába kutatott a 
leánya és későbben az unokája, Bonheur Eóza 
is. A híres festőnő azonban meg volt győződve 
róla, hogy nagyanyja nagyon előkelő szárma¬ 
zású nő volt és eme gyanúját élete folyamán 
még megerősítette ama körülmény, hogy királyi 
vérből származó herczegnők (a kik bizonyára 
be voltak avatva a titokba) olyan bizalmasan, 
barátilag érintkeztek vele, mint nem művész¬ 
nőkkel, de csupán egyenrangúakkal szoktak. 

Bonheur Eóza hat éves volt, mikor apja, 
jobb kereset reményében Parisba tette át laká¬ 
sát ; pedig az igazi nyomor csak ott kezdődött 
számára. Mert Bonheur Eaymond nagy idealista 
volt, világreformátor szeretett volna lenni és 
többet foglalkozott az emberiség boldogságával, 
mint saját kis családjának boldogulásával. Be¬ 
állt a Saint-Simonienek közé, híve lett az 
akkoron olyan nagy port felvert új vallásnak, 
felcsapott a menilinontanti szerzetesek közé, 
ez új hittől várva boldogulását, mialatt szegény 
egyedül maradt felesége zongoraleczkék adásá¬ 
val kereste meg a kenyeret négy gyermeke szá¬ 
mára, minthogy az új hit szerzetesei csak csekély 
támogatásban részesíthették családjaikat, nem 
lévén sokszor nekik sem mit enniök. Az új 
rend csúfos felbomlása, pörbe fogatása után 
Bonheur Eaymond visszatért a családjához, 
de annak helyzete nem sokat javult és Bon-
heurnó rövid időre reá, elcsigázva a sok küz¬ 
dés, dolog és lelkiszenvedés által, meghalt. De 
a férje olyan szegény volt, hogy még eltemet-
tetni sem tudta és az előkelő származású nő 
a szegények közös sírjába került / 

Bonheur Eóza egész életén át bánkódott ezen 
és soha sem tudta megbocsájtani apjának, hogy 
bármiként is, nem tudta módját ejteni, hogy 
külön sírhelyet szerezzen be a feleségének. 

Bonheur Eóza nagy rajztehetsége már egé¬ 
szen kis korában nyilvánult. Tiz éves volt, 
mikor a Bois de Boulogne fövényes útjára 
olyan megdöbbentő hűséggel rajzolta le nap¬ 
ernyőjének botjával az előtte elvonuló kocsikat, 
lovasokat, az egész mozgalmas képet, hogy a 
bámulok serege vette őt körül. Apja azonban 
sokáig nem akarta őt a művészi pályára adni, 
mert saját példáján okulva, féltette gyermekét 
a művész pálya bizonytalanságától. De miután 
a nehezen fékezhető, szilaj természetű leánykát 
minden iskolából kitették és egy varrónőnél 
is hiába próbáltak szerencsét vele, mert a var¬ 
ráshoz semmi kedve, hajlama nem volt, apja 
végre komolyan oktatni kezdte kis leányát a 
rajzban és a gyermek olyan szédületesen gyors 

előmeneteleket tett, hogy 14 éves korában már 
a Louvre termeiben másolta a remekműveket 
gúnyolódó «rapin»-ok és fonnyadt aggszüzek 
társaságában. De a kis leány nem sokat törő¬ 
dött a rapin-ok csufolódásaival, lankadatlan 
szorgalommal festett tovább. És a fiúk nem 
gúnyolták sokáig, mert nem sokára ámulatba 
estek a csitri kis leány pompás kópiái fölött. 
A kópiákat hamar szétkapkodták a vevők és 
a kis Eóza nem fogyott ki többé a megren¬ 
delésekből. A Bonheur házba kis pénz jött; 
a nyomor enyhült. 

Ennek daczára a kis festőnő nagyon nyo¬ 
morúságos életet élt akkor. 

Délben az utczasarkon két sousért vett pom-
mes de térre frites és egy darab kenyér volt 
az ebédje; alig, hogy lenyelte, szaladt vissza 
a Louvreba, a hol tovább festett, a mig csak 
be nem zárták a képtárt. Egész este rajzolt 
odahaza és estére legfeljebb egy tányér forró 
levest ehetett az apjával valami kurtakorcsmá¬ 
ban. Fivérei nevelő-intézetben voltak, ellátá¬ 
suk fejében apjuk rajzórákat adott ott. 

De az ő helyzete is javulni kezdett és mi¬ 
vel a kis Eóza másolataival sokat kezdett ke¬ 
resni, apja kis műtermet bérelt számára, persze 
nagyon szegényeset és nagyon olcsót, de a 
kis leány boldog volt, mert zavartalanul dol¬ 
gozhatott ott. Kebelbarátnője, Micas Nathalie, 
egy jómódú iparos leánya egész nap vele volt 
a műteremben, ő gondozta a kis festőművész¬ 
nőt, hogy ne legyen kénytelen házi teendők¬ 
kel fecsérelni az idejét. 1841-ben, tehát 19 éves 
korában Bonheur Eóza már két képet állít 
ki a Salonban, feltűnést kelt és e pillanat¬ 
tól kezdve gyorsan halad előre a siker utján. 
Minden évben kiállít, képei jól kelnek el és 
1848-ban már a nagy aranyérmet nyeri el a 
Salonban. Ennek következtében megrendelést 
kap az államtól. Megfesti híres képét: a «La-
bourage Nivernais»-t (szántó ökröket), a mely-
lyel óriási feltűnést kelt. A festmény jelen¬ 
leg is látható a Luxembourgban (Bonheur 
Eóza képei túlnyomó részben Amerikában 
és Angliában vannak). Bonheur Eóza szeren¬ 
cséje meg van alapítva. Morny herczeg ma¬ 
gához hivatja és megrendeli nála a Fenai-
sont (Szénagyűjtés.) Bonheur Eóza szívesebben 
festette volna meg a Lóvásárt, melynek vázla¬ 
tát szintén bemutatta, de a miniszter nem bi-
zik benne, hogy a lovakat is olyan jól fogja 
megfesteni tudni, minthogy edigelé az ökrök 
és a kosok voltak a speczialitásai. 

A festőnő elfogadja a megrendelést, de még 
is a Lóvásárt festi meg előbb, a mi olyan re¬ 
mekül sikerül, hogy Morny herczeg most már 
szeretné megtartani, de a festmény már Gam-
bart, franczia születésű londoni képkereskedő 
tulajdonába ment át, a ki azt 1858-ban Ame¬ 
rikában állította ki, a hol olyan óriási si¬ 
kert aratott, hogy az amerikaiak ezentúl csak 
úgy kapkodták Bonheur Eóza festményeit. 
Maga a «Lóvásár» többször változtatott tulaj¬ 
donost, míg 1887-ben Vanderbilt a new-yorki 
Metropolitan Museum-n&í ajándékozta. 

A festőnő, a ki olyan gyorsan hírnévre ver¬ 

gődött, maga beszéli el naplójában, hogy apján 
és a természeten kívül, soha más mestere nem 
volt. Bonheur Eóza nagy természetimádó volt 
és ez festményein is meglátszik, mert annaí 
minden legkisebb részlete pontosan tanulmá¬ 
nyozott, igaz. 0 nemcsak arra ügyelt, hogy 
állatjai legyenek ólethűek, de a környezet, a 
fák, a füvek, vidék pontosan megfeleljen az 
állat természetrajzának. Már mint gyermek¬ 
leány órákig bolyongott a szabadban és tanul¬ 
mányozott, gyűjtötte becses megfigyeléseit. 

Első utazása a hegyes, festői Auvergneben 
nagy hatást tett reá; második nagyobb utazása 
a Pyrenékben, gyönyörű képek megfestésére 
inspirálta. Skóthoni utazása már igazi diadal-
út volt. Az angolok, skótok úgy fogadták, mint 
valami fejedelemnőt. Fiatalságának, művészi 
pályájának zenitjén a hódolók egész seregétől 
volt körülvéve. Skóthoni képei nagyon becsesek, 
de egyetlenegy sem maradt azokból Franczia-
országban, mert elkeltek, még mielőtt elké¬ 
szültek volna, sőt nagyobb részük előre -volt 
megrendelve, így például az orleansi herczeg 
is egy festményt rendelt nála 5000 frankért, 
teljesen Bonheur Eózára bízva annak tár¬ 
gyát, méreteit, és annyira el volt ragadtatva, 
mikor kézhez kapta, hogy nagyon szeretetre¬ 
méltó sajátkezűén irt köszönősorok kíséreté¬ 
ben dupla árt küldött. 

Bonheur Eóza a rue d'Assasban rendezett 
be magának fényes műtermet, a hol minden 
pénteken fogadott. Fogadó napjai híresek vol¬ 
tak. Minden nevezetes ember megfordult ott, 
Morny herczeg is gyakrabban. 

Bonheur Eóza^ érzékeny volt a nagyok ki¬ 
tüntetése iránt. Érdekesen írja le naplójában 
Eugénia császárné látogatását By-i kastélyá¬ 
ban, a Fontainebleaui erdőben 1864-ben jun. 
25-ikén. Mert ez időben Bonheur Eóza már 
odahagyta volt Parist, megvette a By-i kas¬ 
télyt, a hol nemcsak pompás két műterme 
volt, de parkjában egész menazsériája. Ily 
módon kényelmesen tanulmányozhatta modell¬ 
jeit, az állatokat. A francziák császárnéja, a 
ki akkoron Fontainebleauban nyaralt, előzetes 
bejelentés nélkül látogatott el egy délután kí¬ 
séretével Bonheur Eóza műtermébe; egy álló 
óráig maradt ott, megrendelt egy képet és 
meghívta a művésznőt Fontainebleauba. Négy 
nappal későbben megérkezett a meghívó a 
császári déjeunerre. Bonheur Eóza nem min¬ 
den szívdobogás nélkül indult arra. Felöltötte 
aranygombos fekete bársony díszruháját, mely¬ 
nek szabása a divattal nem törődve, mindég 
egyformán: hosszú alj, és zekéből állt (mert 
a művésznő csakis munkaközben viselte a 
férfi ruhát) és bizony nagyon elfogultan lépett 
a császári előcsarnokba. Metternich herczegnő 
egy sereg fiatal udvaronczczal már ott volt, ő 
is a császári párra várt és meg akarta tréfálni 
a félénk fellépésű művésznőt. Egy fiatal ud-
varoncz nagyon udvariasan tudatta Bonheur 
Eózával, hogy valahogy fel ne álljon, ha a 
császári pár a terembe lép, mert ez ellenke¬ 
zik az etiquette szabályaival. De Bonheur 
Eóza, a ki nagyon eszes, sőt szellemes nő 
volt, nem ment bele a kelepczébe és éles sza¬ 
vakkal vágott vissza a megszégyenített fiatal 
embernek. 
l Mily nagy volt Metternich herczegnő és 
udvarának csudálkozása, mikor a művésznőt 
maga a császár vezette asztalhoz, a jobbjára 
ültette és az egész déjeuner alatt a legkedve¬ 
sebben mulattatta. 

Bonheur Eóza azonban visszafizetett rósz 
tréfájáért Metternich herczegnőnek, mikor az 
egy napon, az udvart utánozva, szintén beál¬ 
lított By-be. Bonheur Eóza, műterme ajtajá¬ 
nak mindkét szárnyát feltáratta, mintha koro¬ 
nás főt fogadna. Metternich herczegnó nagyon 
hízelegve érezte magát és egészen megzava¬ 
rodva tiltakozott e megtiszteltetés ellen, a mi 
őt nem illeti. Mire Bonheur Eóza finom mo-
solylyal felelte : 

« 0 h ! . . . kérem.. . csak azért nyittattam tó 
az ajtót, hogy beférjen a krinolinja.» 

Eugénia császárné épen egy év múlva első 
látogatása után, ismét megjelent By-ben és 
sajátkezűleg tűzte fel a művésznőnek a becsü¬ 
letrend nagykeresztjét. 

A művésznő meghatóan írja le naplójában 
harmadik találkozását Eugéniával. Öregek vol¬ 
tak már mindketten, a hetvenes évek nyom¬ 
ták vállaikat. Bonheur Eóza, a ki a Eivierán 
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telelt Klumpke Annával, felkereste a francziák 
egykori császárnőjót cap-martini magányában. 
Szomorú viszontlátás, de nagyon szívélyes. Az 
ex-császárnó, a ki megemlékezik róla, hogy 
utolsó találkozásuk alkalmával a veres szala¬ 
got hozta neki, egy piros virágot ad emlékül 
a művésznőnek. 

Bonheur Eóza negyven évig élt Byben, a 
munkának szentelve minden idejét. Hihetet¬ 
len mennyit dolgozott e nő. Láttam müvei¬ 
nek gyönyörű reprodukczióit, magában Byben, 
Klumpke Annánál tett látogatásom alatt la¬ 
poztam át a kartonokat, melyek részint fény¬ 
képek, de leginkább gyönyörű litographiák. Hi¬ 
hetetlen, mennyit produkált e nő és minő tö¬ 
kéletesek művei. Allatfestőnő volt, de minő 
elragadó tájképeket is festett, a melyek persze 
csak arra szolgáltak, hogy állatjait kellően el¬ 
helyezze. Lehetetlen felsorolni összes műveit, 
olyan nagy számban vannak. A leghíreseb¬ 
bek : Bisonok a tűzvész elől menekülve, Ló¬ 
vásár, Az erdők királya, A nivernaisi ökör¬ 
fogat, Szénagyűjtés és végre a «Cséplés» pom¬ 
pás vázlata. Művészi hagyatéka árverés utján 
egy millió frankért kelt el, de nagyon sok 
rajzát, apró vázlatát megtartotta az örököse, 
Klumpke Anna és kegyelettel őrzi azokat By-i 
kastélyában, a hol igyekszik lehetőleg mindent 
úgy hagyni, mint az Bonheur Eóza életében 
volt. A műteremben ott lóg még, szokott ne~ 
lyén a művésznő kis szürke nemez kalapja, 
egy széken a házi kabátja, egy kis asztalon 
keztyűi és lovagló ostora fekszik. Üvegszekré¬ 
nyekben rendjeleinek légiója, értékes emlék¬ 
tárgyak. Ebben a teremben látható Bonheur 
Rózának Klumpke Anna által megfestett, mű¬ 
vészi becsű és nagyon élethű két arczképe 
is. A műterem főfalán a híres «Cséplés», me¬ 
lyen bár csak egy-két ló van teljesen kidol¬ 
gozva, azért így vázlatban is remekmű. Bon¬ 
heur Eóza műárusa 300,000 frankot igért a 
művésznőnek, ha bevógzi. Az e czélra építte¬ 
tett nagy műterem már el is készült, Klumpke 
Anna kedves tanítványa segítségével akarta 
nagy vásznát az agg művésznő befejezni, mi¬ 
kor az öregek ellensége, a tüdőgyulladás pár 
nap alatt végzett a 76 éves nővel. Bonheur 
Eóza meghalt, még mielőtt nagy művét bevé¬ 
gezhette volna. Ekkor már csak egy fivére 
volt életben, Isidore, a jeles szobrász. E fivér 
kedvéért hagyta abba Bonheur Eóza a szob- • 
rászatot, a mihez szintén fényes tehetsége volt, 
de nem akarta, hogy két Bonheur szobrász le¬ 
gyen és esetleg árnyékba állítsa fivérét. Ne-
messzívű, nagyon jó nő volt. Családjáért sokat 
tett hosszú élete alatt, ezért érezte talán ma¬ 
gát feljogosítva, nem a vérkötelékek tekin¬ 
tetbe vételével, de szíve szerint végrendelkezni. 
Végrendeletét ezzel az eredeti bevezetéssel 
kezdi meg: 

«Nem volt sem kedvesem, sem gyerme¬ 
kem...* Mintha mondani akarná: «csak a 
barátság töltötte be életemet... azért legjobb 
barátnőmnek hagyom önmunkával szerzett va¬ 
gyonomat ; családomért már eleget tettem.» 

Klumpke Annára bízta Isidore fivéréről be¬ 
látása szerint gondoskodni. (Klumpke Anna 
fél milliót adott a fivérnek.) 

Fontainebleauban a Denecourt téren áll a 
művésznő tisztelői által emelt emlékmű, a min 
a szobrászmunkát a fivér, Bonheur Isidore vé¬ 
gezte. 

Klumpke Anna pedig könyvében állított 
maradandó emlékművet a világhírű állatfestő¬ 
nőnek, lerótta a kegyelet és a hála adóját 
anyai barátnője iránt és e mellett a nagy kö¬ 
zönségnek olyan vonzó, érdekes könyvet adott, 
a melyet örömmel, élvezettel fog olvasni min¬ 
denki, főleg pedig azok, a kiket érdekel a mű¬ 
vészet és a nagy művészek élete. 

M. Hrabovszky Júlia. 

A JÖVŐBEN ÉLŐK 
Homlokukon ábrája a Jövőnek, 
Sokszor ők maguk sem akarják 
S mégis csak összeverődnek. 

Ősök ők a Jelenben, valahányan 
S majd valamikor lesznek élők 
Újféle ember-fajtákban. 
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Nézik egymást gyűlölve és szeretve, 
Muszáj, hogy egymást megtalálják : 
Eájuk van a Jövő vetve. 

Jönnek, élnek és talán meg se halnak : 
Kiebrudaltjai a Mának 
S apjai a diadalnak. 

Ady Endre. 

VASÁRNAP. 
Zord hét után fáradt szivemre 
Eljön a méla, szent vasárnap. 
Csend a fülnek, ünnep a szemre, 
Ünnepe csendnek és sugárnak. 
Az emberek templomba járnak. 
Hajrá lelkem ! zárva a boltok: 
Ki egyedül van, az ma boldog. 
Az emberek kocsmába járnak. 
Kocsmák előtt csizmád az ünnep 
Kopott járdáját kopva rója : 
Eemete vére van tebenned, 
Vasárnapok bús álmodója. 

Kocsmák előtt csizmád a város 
Kopott járdáját rója kopva 
S a lélek mint a csizma, sáros ; 
Mért nem térsz haza bús lakodba? 
Mért nem ülsz otthon búslakodva ? 
Ó nézz körül: zárva a boltok : 
Ki egyedül van, az ma boldog, 
Boldog otthon, bár búslakodva. 
Bár búslakodva, boldog, otthon. 
Remetelakban nincsen óra: 
Ilyen lak néked boldog otthon, 
Vasárnapok bús álmodója. 

Remetelakban óra nincsen, 
S boldog a lak, hol nincsen óra 
S nincs idegen kéz a kilincsen 
S nincs idegen látogatója. 
Odakünn fáj a toronyóra, 
Fájnak, bár zárva most, a boltok : 
Ki egyedül van, az ma boldog: 
Eredj haza, hol nincsen óra, 
Hol fájó fejed megpihenhet 
S ütemes csönd lesz ringatója: 
Remete vére van tebenned 
Vasárnapok bús álmodója. 

Babits Mihály. 

A FEKETE VÁROS. 
REGÉNY. (Folytatás.) 

IrU MIKSZÁTH KÁLMÁN. 

X. FEJEZET. 
(cA mi basánk* és a további fejlemények.) 

Kátay bíró uram épen ítéleteket mondott ki 
a városházán. Még pedig főbenjáró ügy foglal-
koztatá, az asszonyi állatok hálátlanságáról, a 
mit példásan illendő megtorolni. 

Perecz István becsületes rézöntő felesége, 
Borbála asszony, bemen vén a hajnali órákban, 
mikor még a város aluszik, a rimaparti kertek 
egyikébe (a Dobos hentesmesterébe), egy kosár 
friss fiatal hagymát tépdesett ki az egyik 
hagyma-padból, a mely casus kitudódván, bíró 
uram nevezett Borbála asszonyt egy napig a 
kalodában való ülésre ítélte. Sírván-ríván az 
asszony, hogy ő ezt a gyalázatot túl nem éli 
és a Eimába veti magát, megesett rajta a tutyi-
mutyi ura, Perecz István szive s rimánkodásra 
fogta a biró előtt, hogy engedje, miszerint ő 
töltse ki asszonya büntetését a saját személyé¬ 
vel. Biró uram tekintélyt és rendet tartó, érse-
kes, kevély ember ugyan, de a szive neki is jó 
s tekintetbe véve, hogy Perecz István igen de¬ 
rék, érzékeny és vallásos ember, a ki szép búgó 
hangon énekli vasárnaponkint a zsoltárokat, 
nagy kéréseire kivételesen megengedte, hogy ő 
ülhessen kalodába az asszony helyett, a mi 
megtörténvén, az egész város ócsárolta az asz-
szonyt és nevetett a férjen. 

. Elmúlt vagy két hét s ime az asszony vala¬ 
mely csekélységen összepöröl a férjjel az udva¬ 
ron (épen a biró uram portája tőszomszédságá¬ 
ban), szó szóra, szitok szitokra esvén, indula¬ 
tosan kiáltja az urára: ((Hallgasson kend, nem 
ültem én kalodába, mint kend», s fejéhez ha-
gyítja a köcsögét, melyet épen kézben tartott, 
megvérezi vele a fejét, — a mit hallván és lát¬ 
ván a biró, a gonosz asszonyi állatot hajdúja 
által maga elé idézte s olyan törvényt ül felette, 
hogy az asszony kapjon hat vesszőt azért, mert 
a Perecz uram fejét beütötte, tizenkét vesszőt 
pediglen azért, hogy urának az ő javáért való 
feláldozását annak lealacsonyítására kivánta 
nyelvével fordítani. Pro tertio, az egész casus, 
mint nem közönséges, örökíttessék meg a vá¬ 
ros krónikáiban, hogy szálljon nemzedékről¬ 
nemzedékre, mint anekdotta, bosztohó férjek 
és házasulandó legények okulására. 

Legottan is diktálni kezdte a diáknak, a mi¬ 
ben felette nagy kedve telt, mert bizonyos nar-
ratori talentum lakozék benne, midőn fürmen-
der uram benyitott a Görgey levélkéjével. 

Elolvasván az abban foglaltakat, mindjárt 
abban hagyott mindent, rábízván az execntiót, 
vagyis a tizennyolcz vesszők kiszolgáltatását 
Putnoki József viczebiró uramra, pedig ő maga 
is szerette az efféle látványosságokat (nőtlen 
ember lévén), sőt sokszor el is engedte, ha az 
asszony csinos idomai vagy könnyei erőt vet-
tenek rajta. 

De ha a mások gyengesége meghatotta, vi¬ 
szont a maga gyengesége is sokszor irányítá. 
Egyik az volt ezekből, hogy szeretett a nagy 
urakhoz dörgölődni (azért is vitte ennyire), 
rögtön befogatott hát és elhajtatott Görgey 
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udvarlására, kit erősen türelmetlenkedve talált, 
mert a nap már leszállt volt s a szabadkai 
erdő sötét mélyéből az esti szürkület látszott 
kilépegetni. 

Megértvén Bíró uram kevés szóból a környül-
állásokat, miután megdicsérte volna Görgey 
uramat, hogy milyen jó színben van és meny¬ 
nyire megfiatalodott, arra a kérdésre, ha van-e 
valamely mód, hogy dolgát az erdőmesternél 
elvégezhesse, ilyetén biztató választ adott a 
maga ósdi szójárásával: 

- Hát igen is, a mi alispánunk, Palásthy 
Miklós uram deliberált erre nézve is s ezeket 
hagyta meg nekem. Ha pediglen valakinek a 
tündérkastélyba volna útja, azt át lehet eresz¬ 
teni, de neve, állása és az áteresztés órája pon¬ 
tosan följegyzendő egy protokollumba, azzal 
az utasítással, hogy vájjon a följegyzett időnek 
megfelelőleg érkezett-e meg a kastélyba, ezt a 
basa aláírásával, pecsétjével bizonyítsa, vala¬ 
mint azt is, hogy onnan mely órában távozott. 
Ha mindebből kiderül, hogy az illető nem 
lehetett odább, mint a basa kastélya, vissza-
bocsátható lészen. Azért hát alázatosan supli-
kálok kegyelmednek, ne terheltessék ezeket 
megcselekedni, mivelhogy a halál előtt mind 
egyenlők vagyunk, bocsánatot kérek, nem is 
az én nézetem, de a szent zsoltárok szerint, 
ebben a dologban pedig, bizony mondom, ha 
nem is vagyunk a halálé, de ott állunk mind¬ 
nyájan az ambitusán. 

- És ki az a basa voltaképen? — kérdezte 
Görgey. 

T Hát a mi basánk, a Hilil basa, — felelte 
Kátay uram egyszerűen. 

- De hisz a törököket már régen kiűzték 
innen Hontból* is. 

- Hiszen épen az, hogy mindünnen kiűzték, 
csak nekünk van, — monda a bíró kevélykedve. 

- Mi módon maradhatott itt? — tűnődött 
Görgey. 

- Jaj, instálom, nem afféle maradék basa 
ez. Azóta jött ez ide, de nem haddal. Ide való 
birtokos, mint a többi idegen országból szár¬ 
mazott és itt birtokot szerzett nagy urak. Az 
övé a szabadkai erdő, melyet a Balassáktól vett 
meg. Szereti ezt a helyet, gyönyörű kastélyt 
építtetett benne, roppant kőfallal körülvéve, 
abban tartja a feleségeit, — Isten bűnéül ne 
vegye, szám szerint nyolcz darabot. 

- Nem rósz az ilyen példa a népnek? 
- Dehogy. Ez ugyan nem ragadós, hm. Itt 

az egy feleség is sok. Épen ma vetődött elő 

* Kima-Szombat csak később csatoltatott Gömör-
megyéhez, mely akkor kapta a Gömőr és Kis-Hont 
nevet. 

egy elrettentő eset, de el se mondom, mert 
megutálná kegyelmed az asszonyi nemet. Aztán 
minálunk nagyon szeretik a basát, igen jó kis 
emberke. Annyi a pénze, mint a polyva és 
olyan könnyen adja ki, mint egy katonatiszt. 
Kereskedők, ötvösök, mesteremberek abból él¬ 
nek, hogy a feleségeinek szállítanak, mert ő 
maga keveset van itt. Néha-néha itt toppan, 
éjjel jön, Isten tudja honnan, itt tölt néhány 
napot, azután megint eltűnik egy éjjel, Isten 
tudja hova, hanem az asszonyai vígan élnek 
és tömérdeket költenek selyemre, posztóra s 
mindenféle encse-bencsére. Maga a nagy úr 
csupa jósziv, ha valakinek a háza megég, in¬ 
gyen fát ad az erdejéből, rozsét a szegényebb 
nép szabadon szedhet a roppant területen. 
Varga uramnak, az erdőmesterének meg van 
hagyva, hogy a szegényebb emberek sertéseit, 
ámbár a sertések tisztátalan állatok a Maho-
med tanai szerint (üsse kő a tudományát), 
ingyen engedje makkoltatni az erdő tölgyes 
részében s azonfelül, ha bármilyen kéréssel for¬ 
dulunk hozzá, mindég kinyitja erszényét az 

instancziáinkra; most is egy nagy harangot 
öntetett Beszterczebányán a református eklézsia 
számára. 

Derék ember lehet. Csak az a kérdés 
még, van-e neki is tudomása az alispánnak 
erről az intézkedéséről? 

- Oh, bizonyosan. Az alispán úr, ha olyan¬ 
kor jön ide, mikor Hilil basa itt tartózkodik 
mindig tesz nála látogatást, most négy nap 
előtt is nála ebédelt s alkalmasint megbeszél¬ 
ték a modus vivendit. 

Preszton ezalatt levette a lovacskák fejéről 
a zabos zacskókat, Kátay uram pedig föl-
jegyezte egy czédulára, hogy a czédula átadója 
valamivel esti nyolcz óra után a szabadkai 
korcsmánál azzal az Ígérettel távozott Osgyán 
felé, miszerint útjának az erdei kastély a vég-
czélja, a mi a kegyelmes úr által bizonyítandó 
lészen aláírásával és pecsétjével. 

- Ezt is köszönöm, - - hálálkodott Görgey, 
barátságos parolát csapván a biró markába, — 
és ha valamikor alkalmam lesz, bizony meg¬ 
szolgálom kegyelmednek. 

Ezzel aztán felült a kocsira s még egy kér¬ 
dést intézett a bíróhoz: 

- Azt mondták nekem imént az emberei, 
hogy a sógorom, Darvas uram, meghalt volna. 
Mi módon tudják meg kegyelmetek az ilyen 
híreket ? 

- Eleven lánczot állítunk az erdőbe min¬ 
den reggel; száz lépésnyire egy-egy embert, 
míg csak a láncz Osgyánt nem éri az erdő vé¬ 
gén, — a hol aztán a losonczi doktor, tudós 
Makulyik József (ördöngős egy ficzkó, hogy 
állandóan ott mer lenni) átkiáltja a híreket a 
legközelebbi emberünknek (olyan hangja van, 
azt mondják, mint egy bölömbikáé) s a mi em¬ 
berünk odább adja embertől-emberhez egész a 
szabadkai komissióig. így veszszük a téns vár¬ 
megye rendeleteit is. Hanem ma reggel már 
nem volt helyén a doktor. Úgy látszik, neki is 
harangoztak. 

- No, az Isten áldja meg, biró uram! 
- Kegyelmedet is hozza vissza friss jó egész¬ 

ségben a minden seregeknek ura ! 
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Hy kölcsönös jókivánatok váltása mellett 
végre megindult Görgey az erdőnek, mely 
lassú zúgással hivta az éjt. Szinte búsnak 
lehetett volna mondani, mert a szárnyasok csi-
pogása és vidám füttye megszűnt, csak a har¬ 
kály kopácsolt itt-amott, vagy egy szaladó mó¬ 
kus okozott múló zörejt. A füvek, páfrányok, 
bokrok között millió bogár czirpelt és nyüzs-
gött. A közelben harang kondult meg. Mi lehet 
ez? Talán a basa kastélyában vacsorához kon¬ 
gatnak? De hisz a kastély a leírás szerint balra 
van, a harangszó pedig jobbról hangzik. Nem 
Osgyánban harangoznak-e a szárnyra eresz¬ 
kedő lelkeknek? Mintha tömjénszagot, halott-
szagot hozna onnan a fák koronájának végte¬ 
len rostélyzatán átsuhanó szél. Görgey hátán 
borzongás futott végig. 

— Milyen szomorú este ez, Preszton, milyen 
szomorú. 

Most már balfelöl szólott a harang, bim-bam, 
ünnepélyes hanghullámokban. 

— Az ördög vigyen el engem, — kiáltott fel 
Preszton, - - ha nem valami kitanult vén ba : 

goly csintalankodik velünk. 
— Ne beszélj! 
— A baglyok a csalódásig tudják a harang¬ 

szót utánozni. Én már egyszer megjártam velők 
suhancz koromban, a Dunántúl éjjel eltévesz¬ 
tettük az utat, a harangszóról azt hittük, hogy 
valami falut érünk, ha irányában indulunk, s 
bemásztunk szépen a Bakonyba, hogy két napig 
étlen-szomjan nem bírtunk belőle kikeczme-
regni. Az aztán a ménkő nagy erdő ! 

Hanem iszen a szabadkai se kutya. Szabad¬ 
kától Osgyánig terjed, lapos földön, akár az 
asztal. Pihenő föld, mely talán még soha nem 
látott ekét. Szűz föld, melyen még nem köve¬ 
tett" el erőszakot emberi akarat. Ezt hozd, azt 
hozd. Azt hoz, a mit ő akar. Derékig érő ős 
füvek borítják, néhol nagy darabon átszakít-
hatlan iszalagok fonják össze az ős faarisztok-
ratákat, melyek kevélyen merednek az égnek 
óriás lombkoronáikkal. A híres Jánosik, a tót 
legendák betyárja, itt méri a vásárosoktól el¬ 
rabolt posztót vándorló diákoknak, az egyik 
bükktől a másikig. Ez a rőfje. Az esthomály¬ 
ban lassan-lassan összefoly minden, alig lehet 
már megkülönböztetni valamit. Egy szürke folt 
az út mellett; pásztortűz helye; egy darab 

LUPÉNYI BÁNYAMUNKÁSOK. 

feketeség a hatalmas fatörzsön, ebbe a villám 
ütött bele. Pirinyó fénylő csillagocskák a bok¬ 
rokon ; szentjános bogarak. Csillámló ezüst vá¬ 
szon kiterítve az erdei tisztáson — a hegyekből 
lesiető patak. Huh, mi az ? A kocsizörgés szom¬ 
jas szarvas-csordát riasztott fel, mely elálló 
szarvaival gallyat törve, iszonyú robajjal ha-
nyatthomlok rohan az erdő belsejébe. Az erdő 
madarai fölrebbennek erre nagy környéken, a 
bagoly abbahagyja a harangozást, a fa gályái 
közt meglapult mókus ijedten nyitja ki fekete 
serét-szemét, csivogva száll föl a vércse s 
köröskörül kering a magasban, hogy aztán 
meggyőződvén anyai szemmel a veszedelem 
elmúltáról, a leeső kő lomhaságával hulljon le 
a fészkébe, csak a vadzab finom magas szálá¬ 
hoz tapadt bogár ringatózik egykedvűen a maga 
lengő nyoszolyáján. 

- Messze van-e még a major, Preszton? 
Tudod-e biztosan az utat ? 

- Nem lehet már messze, mert a vércse 
mindig a tyúkmajor közelében rakja fészkét. 
Itt lesz már valahol. Egy fehér oszlopnál kell, 
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azt mondják, befordulni, a mit valami elesett 
török herczegnek emeltek, de így könyv nélkül 
nem tudom. Ha fehér az oszlop, hát majd meg¬ 
látjuk. De mintha már hallanék is kutyauga¬ 
tást. 

Egy kőhajításnyira elővillant, mint valami 
kisértet, az oszlop is, Preszton befordult a csi¬ 
nált útról s csakhamar két fényes szem, két 
megvilágított ablak mutatta, merre menjenek. 
A rekkenő hőség után jól esett a sötét lomb¬ 
sátor alatt a kocsizás. Görgey levette kalapját, 
hogy a hűs levegő jobban érje forró fejét, ez¬ 
alatt szemét le nem vette a két ablakról: ott 
ül valahol a kis Rozáli, talán köt vagy olvas¬ 
gat a mécs fényénél, és most, mikor már olyan 
közel volt, hogy csak egy-két perez még odáig, 
valami lázas türelmetlenség fogta el és szive 
hangosan dobogott. A fák közül szeszélyes ár¬ 
nyak kezdtek kihasadozni, közülök kilépett a 
megölt lőcsei biró is, puskával a kezében, s 
úgy rémlett neki, mintha a kivilágított ablak¬ 
nak czélozna . . . 

Jaj, ne, ne! S úgy reszketett, de úgy resz¬ 
ketett, hogy összegombolta a kabátját. 

- Hűvös van, Preszton, nem találod, én 
úgy fázom. 

- Csurom víz vagyok az izzadtságtól, -
felelte Preszton. — Hahó! hó ! Csiba te, ne ! 
Úgy nézem, tekintetes uram, hogy ez az erdő¬ 
mester háza. 

(Folytatása következik.) 

A ZSILVÖLGYI KÖSZÉNBÁNYÁK. 
A legutóbbi bányaszerencsétlenség színhelye, 

a Zsil-folyó völgye egyike Európa leggazda¬ 
gabb barna-szén telepeinek; a föld gyomra 
úgyszólván kimeríthetetlen mennyiségben rejti 
a használható, jó szenet S a kőszén, ha 
koronkint áldozatokat szed is, kultúrát is te¬ 
remt. Ott, a hol most a nagyszabású kőszén¬ 
bányák egész sora ad ezernyi embernek ke¬ 
nyeret, a Zsil völgyében még egy emberöltő 
előtt csak havasi pásztornép lakott szegényes 
fa-viskókban, vár-szerűén elkerített aklaában 
tartva barmait Órányira egymástól volt egy-egy 
ilyen tanya s az arrajáró akárhányszor a 
maga szemével láthatta, mint viszi el a farkas 
a nyájból a juhot. 

Mióta a piski-petrozsényi vasútat 1869-ben 
kiépítették, a gyorsan föllendült szénbányá¬ 
szat megváltoztatta az egész vidék képét 
Messze földről jött munkások ezrei telepedtek 
meg, köztük nagyon sok székely munkás, a 
kiknek hatása alatt az idegen ajkú többi mun¬ 
kás is magyarosodni kezdett s az egykor tel-
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ezer főnyi ujonczra becsülik külföldi források 
azt a segedelmet, a melyet Magyarország a 
rendes hadi adón felül adott a hadjárat első 
szerencsésebb felében. Ha a nemesi fölkelés, á 
mikor tiz óv alatt negyedízben ült föl s Győr 
alatt szembe került a francziákkal, nem vál¬ 
totta valóságra a hozzá fűzött reményeket, 
abban része van a bécsi kormánynak is. Bécs¬ 
ben nemcsak a kormány, de az udvari körök¬ 
ben is az volt a hit, hogy nem tanácsos fegy¬ 
vert adni a magyar nemes kezébe. Az utolsó 
insurrekczió különbül megállotta a helyét, 
mint a mennyit várni lehetett tőle a kormány 
mostoha bánásmódja után, mint a mennyit 
joggal várhattak tőle, miután felfegyverzését, 
begyakorlását elmulasztották. 

Az utolsó nemesi fölkelést az 1808. évi diéta 
határozta el arra a hirre, hogy Napóleon a 
következő tavaszon ismét megtámadja Auszt¬ 
riát. Kora tavaszszal már nyolczezernél több 
lovas táborozott Győr alatt; a katonaviselt 
Kisfaludy Sándort még a tél folyamán Budára 
hivatta József nádor, hogy proklamácziókkal 
tüzelje a nemességet s hogy a nádor katona-
kanczellárián dolgozzék a fölülés előkészíté¬ 
sén. A mint maga jegyezte föl, fájt odahagyni 
feleségét, gazdaságát, «elme-műveit termesztő 
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jesen vadregényes vidéken ma már jelenté¬ 
keny kultúra virágzik. A Petrozsény melletti 
Deák-bánya, föntebb Petrillánál a Lónyay-
telep egész városokká fejlődtek, nein külön¬ 
ben a Dilsa- és Anyinyosza-völgyek bányái. 
A most művelés alatt állókon kívül még egész 
sereg mi vélhető kőszénréteg várja a föltárást, 
iparvasútak, sodronypályák szállítják a kő¬ 
szenet. Zsilvulkánynál és Lupénynél újabb 
kőszénbányák és ipartelepek vannak üzemben, 
az egész vidék most már teljesen az ipari 
mnnka czéljaira alakul át. 

KISFALUDY SÁNDOR AZ INSURREKCZIÓBAN. 
A nemesi fölkelés megszűnésének századik 

évfordulóján irodalmunk nem dicsekedhetik 
sem az utolsó insurrekczió, sem általán az 
insurrekczionális intézmény történetével. Nem 
országgyűlés, nem törvény szüntette meg a 
nemesi fölkelést; magától szűnt meg; mert 
elavult, egyszerűen kikopott az életből. Halála 
azonban nem volt olyan dicstelen, a mint álta¬ 
lán hiszik és hirdetik. Az osztrák területen, 
Brünnben akkor száműzetésben élő Stein po¬ 
rosz miniszter nagyon igazságtalanul itélt, a 
midőn azt irta Gentznek, hogy «a birodalom 
romlásának oka a magyarok vak önzése*, s 
igazságtalan az az állítása is, hogy «Győrnél 
a fölkelő nemesség az első pisztolylövésre 
megszaladt.* Abban a körülbelől két évtizedre 
tehető s csak rövid szünetek által megszakí-

A KÖZPONTI OSZTÁLYOZÓ ELŐTT, LUPÉNYBAN. 

tott hadjáratban, a melyet a dinasztia a fran-
czia respublika és Napóleon ellen vívott, nem 
fukaron, szűk marokkal, de inkább erején 
fölül áldozott. Száz millió forintra, kétszáz-
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magányát, sümegi szép és badacsonyi tün-
déries kilátású szoléit»; de huzakodás nélkül 
engedelmeskedett a nádori parancsnak s a ha¬ 
zafi kötelességnek. Az idősebb, már családos 
nemes többnyire úgy érezhetett, a mint érzett 
Kisfaludy. Hazafiui szózatá-ból, a melyet már 
készen vitt magával Budára, oly siralmas okok¬ 
ért, a melyekért a nádort még jobban meg¬ 
szerette és becsülte, némely részeket kihagyni, 
másokat mitigálnia kellett. E boszúságán csak 
az enyhít, hogy országhirű embernek tart¬ 
ják, hogy a magyar tudósok és könyvárusok 
udvart formálnak körülte; hogy Gomez a föl¬ 
kelő hadsereg táborkari főnöke, noha szemé¬ 
lyesen nem ismeri, a vezérkarhoz, a nádor 
maga mellé magyar adjutánsnak kívánja. Kis¬ 
faludy a nádor mellett marad, sokat, nagy 
örömmel dolgozik. Az udvar, a mint a fran-
cziák Bécset fenyegették, a melyet aztán fél¬ 
esztendőre el is foglaltak, Budára költözött. 
Kisfaludynak, a mint feleségének irta, a ki 
Sümegen maradt s helyette gazdálkodott, «min¬ 
den nap a monarchiában a legnagyobb kanál¬ 
lal, valamennyi császári herczeggel s néha 
magával a császárnéval kellett ebédelnie.* 
A magyarban, a mint a veszedelem nő, bár 
dinasztiája nem kényeztette el, kitör a lojá¬ 
lis, a dinasztikus érzés. Kisfaludyt elhajolja a 
császárné, a szép, kedves, kegyes, elmés me¬ 
nyecske; elhajolják a császári herczegek; de 
leginkább vonzza a princzipálisa, József ná¬ 
dor, mély, átható elméjével, állhatatos, erős 
karakterével, egyenes leikével, fejedelmi nagy¬ 
ságával. A magyarnak nem volt rá semmi kü¬ 
lönös oka, hogy dinasztiájáért rajongjon s a 
veszedelemjpillanatában mégis rajongott érte; 

a mit bizonyít az, hogy Napóleon sokat igérő 
kiáltványának nem ült föl senki. 

Az ország négy kerületében a kirendelt tá¬ 
bornokok főparancsnoksága alatt gyorsan tá¬ 
madtak a lovasezredek s a gyalogzászlóaljak. 
A hadügyi levéltár adatai szerint a primási s 
a nyitrai s az önkéntes huszárezreden kívül 
tizenkét huszárezred, tizenkilencz gyalog zász¬ 
lóalj állott talpra. Ez a haderő 38—40 ezer 
embert tett ki, a győri ütközetben azonban a 
nemes fölkelés, csak 20—22 ezer ember har-
czolt, a többiek elkéstek a csatából. Bécs eles-
tének hírére az udvar Budáról Komáromba és 
Tatára, a nemesi fölkelés oltalma alá húzó¬ 
dott. Kisfaludynak a táborban is igen nagy a 
tekintélye, nemcsak mint lelkes, a dinasztia 
védelmében lázasan dolgozó katonának, ha¬ 
nem mint költőnek is, Chasteler generális, a 
mint megérkezett a Komáromnál fekvő nemes 
táborba, azonnal fölkereste, hogy vele megis¬ 
merkedjék. «Az egész Himfy-i és a Ref/ék-ei 
annyira tudja, hogy könyv nélkül czitálja. 
Sőt oly stúdiummal forgatta, hogy a hol föl¬ 
adják neki, folyvást akár németül, akár fran-
cziául elmondja. Tőle, a ki maga is nagy 
poéta, igen nagy dicséret volt azt mondani, 
hogy oly originálitást és annyi új gondolatot 
semmi nemzetbeli újabb poétában nem ismer.)) 
A nemesi tábor Ferencz királyt megjelenése¬ 
kor egetverő twáí-tal fogadta s fájó szívvel 
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Lipót-rendet, hogy a fölkelő nemesség közül 
sokan elestek. Az insurrekczió intézményét 
ezek szerint nem az idő foga őrölte meg, nem 
a megváltozott hadviselés, hanem a magyar 
nemesség gyávasága hantolta el. 

Az utolsó insurrekczió szellemi és erkölcsi 
képének legfőbb vonását még mindig Kis¬ 
faludy Sándor feleségéhez irt leveleiből bön¬ 
gészhetjük össze. Kisfaludy helyzete kivételes, 
részben a nádor mellett elfoglalt állásánál, 
meg költő nimbuszánál és katona érdemeinél 
fogva. Az imént láttuk, hogy az udvari ebé¬ 
dek, a melyeken a monarchiában a legnagyobb 
kanállal evett, a dinasztia tagjainak, Gomez és 
Chasteler tábornokoknak figyelmessége hizeleg 
a falusi nemes, a költő, a quietált főhadnagy 
hiúságának. De hamar jóllakik mind a dicső' 
seggel, mind pedig a tömjénnel s hazavágyik 
a sümegi csöndes kúriába, felesége, Szegedi 
Eóza oldala mellé. «Csak a hazának vesze¬ 
delme birt tőled elszakítani, irja feleségének 
az első mámor elgőzölgése után. Ha ismét 
ölelhetlek, fogadom, hogy sem a dicsőség, 
sem a hazafiság, semmi virtus, sőt még a 
menyország sem ragad ki többet karjaidból.* 
Éjjel elűzi szeméről az álmot szerelmének, ki-
lencz évi házi boldogságának emléke. «A há¬ 
zas ember, ha feleségét szereti, csak félkatona*, 

konstatálták, hogy a külöhbeü egyáltalán nem 
szimpatikus király: «az emberséges jó em¬ 
ber, Európában a legbecsületesebb uralkodón 
igen megvénült. 

Ma már vitathatatlan bizonyosság, hogy a 
Győr alatt elvesztett csatáért a magyar fölke¬ 
lést nem terheli semmi felelősség. János fő-
herczeg «hátán hozta* Győrre az ellenséget. 
József nádort, a nemesség törvényes vezérét, 
elkedvetlenítették és passzív szerepre szorítot¬ 
ták. A taktikai hibákért, pedig a győri vere¬ 
séget leginkább taktikai baklövések vonták 
maguk után, csupán János főherczeg tábor¬ 
kari főnöke a felelős. Aztán nem is volt az 
olyan könnyű győzelem, mint a minőnek hirde¬ 
tik. Napóleon a győri győzelmet a marengói s a 
friedlandi győzelmekhez hasonlította; mostoha 
fia, Beauharnais Jenő pedig azt irta a fele¬ 
ségének, hogy soha sem volt még olyan ma¬ 
kacs, gyilkos ütközetben. Az tagadhatatlan, 
hogy néhány egészen gyakorlatlan, fegyelmet¬ 
len huszárezred hamar szétrebbent s nagyon 
messzi talajt megszaladni; néhány gyalog¬ 
zászlóalj pedig mindjárt az első támadásra 
fölbomlott Más huszárezredek s néhány gya¬ 
logzászlóalj azonban igen jól tartotta magát. 
A bécsi sajtó azonban akkor sem volt őszin¬ 
tébb és igazabb barátunk, mint ma. Heteken 
&t ontotta a karrikaturát s a röpiratot a győri 
csúfos futásról. Az igazság hangját még az 
sem szólaltatta meg, hogy az insurrekczió ve 
zérei közül sokan kaptak Mária Terézia és 
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irja egy más levelében; s a mint Kisfaludy 
érzett, körülbelül úgy érezhetett a többi házas 
és családos nemes is. Szép a dicsőség, a ka¬ 
tona-virtus, a loyalitás lobogása s mindez kí¬ 
vánatos ; de mégis szebb és kívánatosabb az 
otthon kényelme és békéje, a feleség ölelő két 
karja, a gazdasággal járó vesződségek. Pár 
hónapi tábori élet után, a mely bővebben osz¬ 
totta a szekatúrákat a harczi babérnál, a ké¬ 
nyelemhez szokott nemes alaposan megun¬ 
hatta a katonáskodást De az insurrekcziót a 
győri vereség után, az alkudozások alatt, a 
béke megkötéséig és ratifikálásáig nem osz¬ 
tották föl és nem bocsátották haza. A lelke¬ 
sedés tehát kilobbant és sivár unalom, heves, 
türelmetlen hazavágyás költözött a fölkelők 
táborába. 

Közeledvén a badacsonyi szüret ideje, hiába 
kezdett fájni Kisfaludynak a katonaság, ő ak¬ 
kor sem mehetett haza, a midőn az insur-
rekczió föloszlott s az ezredek és zászlóaljak 
elszéledtek falvaikba. A táborozás alatt fele¬ 
sége párszor meglátogatta egy-két napra. A 
békeföltótelek megállapítása után Budára kel¬ 
lett kisérnie a nádort és ott fogták egész 
őszön, egész télen s a következő tavasz na¬ 
gyobb felére is. Eendbe kellett szednie az 
insurrekczió irományait és meg kellett irnia, 
felsőbb parancsra, német nyelven az utolsó 
insurrekczió történetét Kissé dohogva és mégis 
örömmel végezte munkáját. Bárhogy vágyott 
is Róza karjai közé, még boldogságánál is 
előbbvalónak találta a magyar katona-nim¬ 
busz, a magyar nemesi becsület megvédését. 
Kisfaludy kétségtelenül megczáfolta azokat a 
nemtelen vádakat, a melyeket a hadjárat sze¬ 
rencsétlen vége miatt s a hadvezetés ügyet¬ 
lenségének mentegetéséért a magyar nemesség 
nyakába vontak. A nádor munkáját jónak és 
hűnek találta s Bécsbe küldte. Nyomtatásban 
nem jelent meg soha, holott Kisfaludy az ud¬ 
var parancsára irta meg az utolsó insurrek¬ 
czió hiteles történetét hivatalos adatok alap¬ 
ján. Az igazság azonban akkor sem állta job¬ 
ban a napfényt, mint ma. Néhány történet¬ 
írónk még használhatta forrásul Kisfaludy 
munkáját Aztán a kézirat eltűnt nyomtala-
nuL És a Kisfaludy elveszett munkáját máig 
sem pótolta senki. Az insurrekczió története 
megiratlan s ki tudná megjósolni, hogy meg¬ 
írása mennyi ideig várat még magára. 
__^ Június. 

HÁROM ÁRVA. 
Elbeszélés. — Irta Lengyel Géza. 

•ÍSste-, vaesom iáőiw, hazament az utolsó szál 
rokon is. A három Pető lány egyedül maradt 
a hűvös, rideg, kétszobás lakásban. A két szoba 
közül az egyik, a nagyobb, gondosan lezárva. 
Arra csak félve mertek pillantani Onnan vií-

ték ki délután az anyjukat, a ki rövid egy 
év alatt utána ment az urának. Kifáradva, 
összetörve, komor fekete ruháikban mint nagy, 
gyászos madarak, úgy bújtak össze a lányok. 

A két kisebb, Eózsi, meg Kata olykor ke¬ 
serves sírásba kezdett. Zokogtak fuldokolva, 
míg el nem némította őket a teljes kimerülés. 
Mariska, a legidősebb, csak sóhajtott nagyo¬ 
kat, azután felkelt. Kezében megzördültek a 
kulcsok. Kiment ti konyhába, ételeket szedett 
elő, vacsorát készített, rendezkedett. A két 
kisebb mozdulatlanul és bámulva nézte Ma¬ 
riskát, a ki járkálni tud, helyére tudja tenni 
az edényt, míg ők úgy érzik, hogy összeom¬ 
lott az egész világ, testükből kiömlött min¬ 
den vér és a zsibbadt tagok minden mozdu¬ 
latra képtelenek. Nagy unszolásra ettek egy-
egy falatot Vacsora után újra erőt vett raj¬ 
tuk a teljes megsemmisülés érzése. Levetkőzni, 
ágyba feküdni nem akartak semmi áron. Ott 
aludtak el összebújva az ócska, gödrös ka¬ 
napén. 

Mikor fáradtan, összetörve felébredtek reg¬ 
gel, Mariska már frissen, kimosakodva járt 
kelt, kezében a kulcscsomóval. Látszott rajta, 
hogy az éjjel nyugodtan, mélyen aludt Az 
utolsó napok izgalmaiban összekúszált vonásai 
kisimultak, egy kis pirosság is megjelent az 
arczán és szőke hajához illett a fekete ruha. 
A két kisebb, a hogy felébredt, elsírta magát. 
A zokogás megzavarta Mariskát házi foglal¬ 
kozásában. Összehúzott szemöldökkel, szigo¬ 
rúan jelentette k i : 

— Kisírhattátok magatokat, most már kez¬ 
deni kell -valamit. Dolgozni kell. Én is dol¬ 
gozom. 

A két lány ijedten hallgatott eL 
- Talán még várnánk egy kicsit - - pró¬ 

bálkozott Kata — hiszen még csak tegnap volt. 
- Azért ma is kell enni, - - hallgattatta 

el Mariska, - - nekem sincs egy perez pihe¬ 
nőm se. 

Eózsi már nem is ellenkezett. Eendbe szedte 
magát, feltűzte a gyászfátyolos kalapot és el¬ 
sietett 

A Belvárosban, madame Eenée elegáns, fé¬ 
nyes üzletében szabta Eózsi a drága, csillogó 
báli ruhákat, finom toaletteket. Megérezte a 
divat minden fordulását, új formákat talált ki, 
ügyes volt, gyorskezű volt. Az éltető lelke 
volt ennek a drága divatos helyiségnek. Ő eny¬ 
hítette, tüntette el nehezen lélekző asszonyok 
túlságos tömegeit és ő leplezte el kifogyhatat¬ 
lan ötletességgel a bájak minden fogyatékos¬ 
ságát Eózsit irigyelték a szalon mögött, í.sú-
folt udvari szobában görnyedő varrólányok, 
madame Eenée pedig megígérte neki, hogy 
felemeli a fizetését A folyton sopánkodó öreg 
asszonyságtól ez wc Ígéret volt az elragadtatás, 
egyúttal az áldozatkészség legfelsőbb foka. 

A látogatók, a suhogó selyembe öltözött meg¬ 
rendelők is áradozva dicsérték Eózsit, csak 
Mariska nem méltányolta az ügyességót Ösz-
szeránczolfc homlokkal, szigorúan nyilatkozott 
madame Eenée szalonjáról: 

- Nagyon gyanús nekem az a hely. Csupa 
színésznő dolgoztat nála. Megrontanak azok 
mindenkit, a ki hozzájuk ér. 

Ez a szentenczia annál bölcsebb és helyén¬ 
valóbb volt, mert Kata is érthetett belőle, ha 
nem kisérte volna is egy fagyos, lesújtó pil¬ 
lantás. 

Kata szépen énekelt, kitűnő hallása volt, 
még régen, a jobb időkben tanult is valami 
zenét és most egy szolidabb fajtájú színház 
kórusában érvényesítette hangját. Hogy való¬ 
ságos színésznő legyen, szerepeket kapjon, 
mutogassa magát, az eszébe sem jutott. El 
is zavarta volna az ilyen gondolatot: hiszen 
menten kitagadná Mariska. Előadások után 
lélekzet nélkül rohant haza, nem járt szinész-
nóp közé és minden néven nevezendő férfival 
hideg megvetéssel bánt. A gyanút azonban 
így se oszlathatta el egészen. Mariska, a szi¬ 
gorú Mariska titkon meg volt győződve róla, 
hogy a ki csak tájékára jár a színháznak, a 
ki csak közel jut a tánczoló, éneklő néphez, 
már elveszett. Eoszaló tekintete előtt félvu 
sütötte le a szemét Kata. A temetés után pe¬ 
dig, másodnapra, már megjelent a színházban 
és el-elhomályosuló szemmel, de buzgón éne¬ 
kelt a kis czipőről, kis postásról és más vi¬ 
dám, kicsi dolgokról. Mert Mariska kijelen¬ 
tette, hogy nem lustasággal gyászol az ember. 
Ő a legidősebb, legokosabb. Neki mindig 
igaza van. 

Ez a nagy igazság azonban kissé leverte 
kettőjüket. Szomorúan, hallgatva húzódtak meg 
otthon, míg Mariska ezer apró semmiséggel 
bíbelődve járt-kelt és a kulcsok csörögtek az 
oldalán. Alapjában nem csupán a szinészke-
dést vetette meg. Mélyen lenézett minden női 
foglalkozást a főzésen, takarításon, bevásárlá¬ 
son kívül. Ez a munka egészen kielégítette. 
Eeggel nagy kosárral mem el bevásárolni, este 
a kiadásokat számolta össze. Látszott, hogy 
egészen felvillanyozza ez a tevékenység, de a 
tekintély kedvéért nagyokat sóhajtott olykor: 

— Tudjátok is ti, mi a munka. Mi a gond. 
A gond emlegetésére, erre a hűvös szóra, a 

két kisebb is sóhajtott. Alig, hogy elhangzott 
az ige, már kaparták össze az apró elrejtett 
dobozok mélyéből az összespórolt koronákat, 
hatosokat, forintokat Csak hogy nyugalom 
legyen, elhallgasson a panasz. A fizetést, a 
Eózsi különóráinak díját, a kevéske pénzt, a 
mit Kata összerakott, álmodozván énektanulás¬ 
ról, hangversenyekről, és más ilyen lóhaságok-
ról.- Mindent, mindent. Mariska1 számolt, és 
napnál világosabban bizonyította be, hogy ösz-
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szeroppanna az egész háztartás az ő mérhetet¬ 
len gondossága nélkül. A két leány megszé¬ 
gyenülve húzódott össze. Mit csinálna, hová 
lenne nélkülük Mariska, a ki semmihez sem 
ért, eszükbe se jutott. Kicsiknek, méltatlanok¬ 
nak érezték magukat és a háztartás egyensúlya 
kedvéért sietve mondottak le minden új kalap¬ 
ról, czipőről. 

Megszűntek a vasárnapi kirándulások, mert 
a villamos drága és Eózsi beszüntette a déle¬ 
lőtti uzsonnát is. A két dolgos, csendes lány 
szótlanul, gondolkozás nélkül behódolt a na¬ 
gyobbnak, az energikusnak, a parancsolónak, 
a kit ők tartottak el. Hónapok múltak, nagy 
nyomasztó csendben. Meleg tavaszi napokon 
kinyitották az ablakokat és elgondolták, hogy 
odakint, túl a nagy falakon, a fák között, bi¬ 
zonyosan szép a világ és az emberek még 
tudnak mosolyogni. 

A nagy, sivár egyhangúságot Eózsi bontotta 
meg egyetlen egyszer, azaz hogy nem is Eózsi, 
hanem Mariska. Fuldokolva, kivörösödve ro¬ 
hant haza egy délután. Katára, ki egyedül 
volt otthon, keserűen, méltatlankodástól égve 
kiáltott rá: 

— Eózsit láttam. 
- Lehetetlen - - mondotta rémülten Kata, 

bár egy szót sem értett és nem tudta elkép¬ 
zelni, miért olyan különös ez Mariskának. Hi¬ 
szen mindennap látja Eózsit. 

Mariska levetette magát egy székre és el¬ 
fúló hangon, levegő, után kapkodva folytatta: 

- Azzal a nyurga fiúval volt együtt, a ki 
fent lakik a harmadik emeleten. Ugy-e, min¬ 
dig mondtam, hogy Eózsi veszedelmes helyre 
jár. Megrontják. Most itt van, udvarlót tart; 
magának. Eám, a ki felneveltem, nem gondol. 
Én nem élem túl ezt a szégyent. 

Kata - - mit tehetett volna egyebet - - sírva 
fakadt és Mariska is keservesen zokogott A je¬ 
lenetnek este drámai, viharos folytatása lett. 
Kata még mindig sírva, Mariska büszke ha¬ 
raggal várta Eózsit Persze, hogy egy pillanat 
alatt sírt a szerencsétlen bűnös is és faggatás 
nélkül bevallotta, hogy minden úgy igaz, a 
hogyan Mariska mondja. Zokogva, kétségbe¬ 
esve mentegetőzött: 

- Ne gondoljatok semmi roszat rólam, 
azért, hogy szeretjük egymást Hamarosan 
megmondtam volna magamtól is, mert elvesz, 
ha akarom, már holnap. De én nem megyek 
hozzá, míg a gyászév le nem telik. 

Elfehéredve, haragtól remegve kiáltott fel 
Mariska: 

- Úgy, hát elvesz, hát férjhez akarsz menni. 
Itt akarsz hagyni bennünket. Ezért vigyáztam 
rád, ezért dolgoztam érted, ezért tartottalak. 
Most meghálálod. 

Eózsi dermedten hallgatott el. Katának el¬ 
állt a lélekzete, Mariska pedig zokogott, mint 
a ki elveszett, bűnös embert sirat Eózsi ré-

A SZURDUKI SZOROSBAN. 

mülten csitította. Átfogta, elébe vetette magát 
Megesküdött minden szentekre, hogy soha, de 
soha el nem hagyja a házat, és nincs az férfi, 
a kire valaha ránézzen. Azután sírtak mind¬ 
nyájan, később csak Eózsi könnyei folytak ti¬ 
tokban. Még később, hetek múlva azok is el¬ 
apadtak. Elcsendesedtek újra. Nézték tovább 
a nyitott ablakból, a szűk udvar tetején az 
elszálló felhőket A két kisebb leány halavá-
nyan, beesett szemekkel. Mariska szigorú, de 
piros arcczal, megelégedetten, a teljesített kö¬ 
telesség, a betöltött élet adta önérzettel. In¬ 
dultak szépen a reménytelen vónlányság felé. 
• Néha eljöttek a rokonok, öreg, kiszáradt né¬ 

nik. Előttük sóhajtva emlegette olykor Mariska: 
— Bizony, nekem már akadt volna kérőm, 

de csak nem hagyhatom itt a kicsiket Mi 
lenne szegény árvákkal. 

És megértőén, teljes méltánylással bólint-
gattak a nénikék. 

A SZÍNHÁZI ÉVAD. 
A lezajlott színházi évadnak egyik jellemző 

tünete, hogy ismét több német színtársulat 
jött Budapestre s ismét több estét vont el a 
magyar színészettől. Immár nyilvánvalóvá lett, 
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a mire évek óta állandóan utalunk, hogy a 
német színészet egyik vidéki állomáshelyének 
tekinti Budapestet, a hol a külföldön már 
kiselejtezett darabokat még egyszer s utoljára 
bemutatja, vagy pedig a külföldi bemutatókra 
szánt darabok első próbáival kísérletezik. Mint 
a mi országunk különböző színtársulatai ki¬ 
sebb vidéki városok nyári színköreibe, vagy 
fogadóiba: úgy jönnek ide a német társulatok 
leszállított létszámmal, másod- vagy harmad¬ 
rangú erőkkel, fogyatékos felszereléssel, hogy 
azt az időt, midőn otthon közönségük nincs, 
nálunk kitöltsék. Harcz nélkül foglalták el a 
mi tavaszi évadunkat s évről-évre nagyobb 
teret biztosítanak maguknak. Most már Buda¬ 
pest az összes német színházi almanachokban 
mint biztos állomáshely szerepel s a főváro¬ 
sunkban még mindig nagyszámban levő né¬ 
metség a magyar művészet számára emelt 
épületekben áldozhat a német művészetnek. 

De a nemzeti szemponttól el is tekintve, 
nyilvánvalóvá lett, hogy irodalmi és színészi 
tekintetben is káros ez állapot. Mióta oly sok 
német társulat jön ide, kitűnt a német színé¬ 
szet minden gyengesége és fogyatkozása. Az 
első vendégszereplések alkalmával is láttuk 
ugyan, hogy a német színészet ereje nem any-
nyira a színészi kiválóságban, mint inkább a 
tömeg-rendben és tömeg-fegyelemben, vagyis 
a gondos és alapos rendezésben rejlik. De ez 
tetszett közönségünknek, a mely meglepetve 
látta, mikép pótolhatja munka és szorgalom 
az egyéni kiválóságot Egyúttal bizonyos ter¬ 
mékenyítő hatása is volt ennek, a mennyiben 
a gondosabb s lelkiismeretesebb rendezés vá¬ 
gyát és igényét ébresztette fel színészetünk¬ 
ben. Ám a művészet világában tartós sikere 
nem lehet annak, a mi csak munka és fegye¬ 
lem eredménye s nem ős-eredeti ihlet gyü¬ 
mölcse. A tömeges vendégszereplések bepil¬ 
lantást engedtek a német rendezés fogásaiba, 
feltárult elénk a mesterség minden gyengéje 
s most már tudhatjuk, hogy a dologban semmi 
csodálni való boszorkaság nincs. S tudhatjuk 
azt, hogy eredetiségben, tehetségben mily ma¬ 
gasan áll a mi színészetünk s hogy a német 
színészettől már semmit sem tanulhatunk. 
Egyúttal teljes tudatára ébredhetünk annak, 
hogy nemzetünk szellemével, vérmérsékletével 
merőben ellenkezik a német játékmód s hogy 
végzetes leüne ránk, ha ismét a német színé¬ 
szet utánzatába sülyednénk. Irodalmi szem¬ 
pontból meg épen szerencsétlenség lenne, ha 
a dekadens német divatok hatása alá kerül¬ 
nénk. 

A magyar esték számát különben nemcsak 
a sok idegen vendégszereplés csökkentette 
lényegesen, hanem a magyar színházak szá¬ 
mának apadása is. A Népszínház megszűnté¬ 
vel színészetünk szűkebb térre szorult s szín¬ 
padi irodalmunknak is kevesebb színpad állott 
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osztályok harczainak festésével tűnt ki. A szín¬ 
pad harcztórré változott át s a költői alkotá¬ 
sok helyét izgató irányművek foglalták el. 

Kevés helyet szorított a magyar színpadi 
irodalomnak a Vígszínház, a mely az elmúlt 
évadban is folytatta ismert irányát. E szín¬ 
padon Herczeg Ferenczen kívül csak Garvay 
Andor és Rózsahegyi Kálmánné jutott szóhoz 

De bár a magyar irodalom s a klasszikus 
világirodalom sajnálatos mellőztetése és hát¬ 
térbe szorítása épenséggel nem örvendetes je¬ 
lenség, az elmúlt színházi évad mégsem mond¬ 
ható eredménytelennek. Egy-két magyar író 
sikerén kívül különösen régibb és újabb szinész-
tehetségek érvényesülése teszi az évadot neve¬ 
zetessé. Ki győzné felsorolni azokat a kiváló 
színészi alakításokat, a melyekben az év során 
gyönyörködtünk. A szocziálisztikus irányművek 
tömegében színészeinknek bőséges alkalmuk 
nyílt élethű, realisztikus jellemek ábrázolására, 
s különösen zsanér-alakok festésében ritka tö¬ 
kéletességet értek el. Nagystílű alakításra ugyan 
alig nyilt alkalom, de annál több tér a gyárak, 
külvárosok küzdőinek, nyomorban elsülyedt 
vagy lázongó elégületleneinek ábrázolására. 
Sok vigasztalan kép tárult elénk, de egyúttal 
sok élet is. S reméljük, hogy annyi színészi 
erő magasabb czélok és eszmék szolgálatában 
a magyar színészet új korszakát fogja meg¬ 
teremteni. Palágyi Lajos. 

rendelkezésére. Ehhez járult, hogy a megma¬ 
radt színpadok aránytalanul több külföldi ter¬ 
méket mutattak be, mint az előző években, 
úgy, hogy szerzőink alig tudtak szóhoz jutni, 
így a Nemzeti Színházban tizenöt újdonság 
közül csak öt volt magyar, tiz pedig idegen. 
A többi színházi este túlnyomó részét is kül¬ 
földi szerzők foglalták el. A magyar szer¬ 
zők - Gárdonyi Géza,, Porzsolt Kálmán, 
RUh-Vigh István, Balázs Béla és Bíró La¬ 
jos - - közül is csak Gárdonyi műve részesült 
tűrhető számú előadásban. A magyar törté¬ 
nelmi irodalmat egyedül Porzsolt új műve 
képviselte, a világirodalom klasszikusai közül 
alig egy-kettőt elevenítettek fel. A mi a szín¬ 
ház irodalmi irányzatát illeti, főleg azon volt, 
hogy a múlt század utolsó évtizedének norvég 
és éjszak-német szocziálisztikus műveit mutassa 
be minél nagyobb számban. Elkésve így jutot¬ 
tak színpadunkra Ibsen, Hauptmann és Heyer-
mans társadalmi nyomort festő munkái. 

Míg így a Nemzeti Színház az átmenet ne¬ 
hézségeivel küzdött, a Magyar Színház minél 
több estét igyekezett magyar szerzők számára 
biztosítani. Különösen Földes Imre és Lengyel 
Menyhért darabjainak jutott sok előadás. E szin-
házban is a szocziálizmus szelleme érvényesült, 
a mint hogy általában az egész múlt színházi 
évad honi és idegen darabjainak túlnyomó 
része a társadalmi ellentétek feltárásával, az KISGAZDÁK A GYŰLÉSEN. 

HALLGATÓSÁG. 

A PALICSI GAZDAGYŰLÉSRŐL. — Jelfy Gyula fölvételei. 

A PALICSI GAZDAGYŰLÉS. 
Kereken kétezer mindenféle sorsú gazda¬ 

ember gyülekezett össze június 23-ikán Pali-
cson. A nagyszabású gyűlés hivatalos alkalma 
a Magyar Gazdaszövetség évi közgyűlése volt. 
A politikai viszonyok fejlődése azonban jófor¬ 
mán háttérbe szorította a hivatalos program-
mot és a gyűlés két irányban vált országos 
demonstráczióvá. Egyrészt hosszú éveken át 
megszeretett hivatalos vezérüktől, Darányi Ig-
nácztól búcsúztak el a gazdák, mint miniszter¬ 
től. Másrészt pedig egyhangúlag emelték föl 
tiltakozó szavukat a Bécsből erőltetett bal¬ 
káni kereskedelmi szerződések, illetve az ellen, 
hogy Magyarország rovására az osztrák nagy¬ 
ipar érdekében a balkáni államoknak további 
behozatali kedvezések adassanak. 

A Darányi mellett való tüntetés már a vas¬ 
úti utazás alatt megkezdődött, mert a gyors¬ 
vonat minden állomásán összegyűltek az illető 
község és környék gazdái s egyszerű, de szív¬ 
ből jövő szavakkal üdvözölték ügyüknek hosszú 
időn át fáradhatatlannak és szerencsés kezű¬ 
nek bizonyult munkását Halason egész nép¬ 
gyűlés várta a minisztert, sőt kirukkolt az 
ottani iskolai zászlóalj is, elismerő bámulatra 
indítván a minisztert és kísérőit katonás maga¬ 
tartásával és pompásan betanult fegyverfogá-
saivaL Gulner Gyula Pest vármegye főispánja 
büszkén tekintett a derék fiukra, mert hiszen 
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iskolai zászlóaljak szervezését vármegyében 
a ő praktikus magyar szíve indította meg. 

A palicsi kies fürdő friss lombú fái alatt 
Bács-Bodrog vármegye és Szabadka város hi¬ 
vatalos fejei és társadalmi notabilitásai várták 
a minisztert. Eövid és szívélyes köszöntés után 
bevonult a vendégsereg a fürdőtelep nagy ven¬ 
déglőjébe, a hol Szabadka város ezer terítékes 
villás-reggelivel vendégelte meg a gazdák or¬ 
szágos gyűlését. Azután a gyűlés helyére, az 
úgynevezett kerek erdő tágas tisztására özön¬ 
lött a vendégsereg. A gyűlés hivatalos vezetői 
és előadói tágas elnöki emelvényen foglaltak 
helyet. Az elnök, a búcsúzó miniszter, rend¬ 
kívül közvetlen hangú beszéddel nyitotta meg 
i közgyűlést. Megemlékezett a gyűlés tanács¬ 
kozásainak tárgyalásairól, a gazdákat fenyegető 
kereskedelmi szerződési tervekről, a középosz¬ 
tály ügyének felkarolásáról, valamint a köz¬ 
igazgatás országos szervezetének bevonásáról 
a falusi földmivelő nép érdekeiért való mun¬ 
kálkodásba. Beszédét azzal fejezte be, hogy 
összes erejét és sok éven át hivatalos műkö¬ 
désében gyűjtött erkölcsi tőkéjét továbbra is 
a magyar mezőgazdaság érdekében kívánja 
használni. Zúgó éljenzéssel és őszinte lelkese¬ 
déssel vette tudomásul a gyűlés nagy közön¬ 
sége ezt az ígéretet. A gazdák ünneplő kedve 
későbben sem csillapodott, mert mindannyi- AZ ÚJ FÜRDOHÁZ A TAVON. 

A VILLAMOS VASÚT ÁLLOMÁSA A PARKBAN. 

honosítani a dísz-lakomákban. Mindenki fizet 
ezeken a lakomákon, de sohasem többet két 
korona negyven fillérnél. Palicson különben 
Szabadka város vendégszeretete is közrejárt a 
takarékosság javára, mert a lakomához a bort 
az szolgáltatta, földmívesiskolájának termésé¬ 
ből. A magyar alföldnek ezzel a zamatos ter¬ 
mékével mondta Darányi felköszöntőjót a leg¬ 
első magyar emberre, a királyra, melyet ter¬ 
mészetesen sok lelkes hangú felköszöntő kö¬ 
vetett, Darányi födmívelésügyi miniszterre, 
Szabadka városra, a város illusztris vendégeire 
és a többi. Az ebéd után a vonat elindulásáig 
még rendelkezésre álló időt Darányi arra hasz¬ 
nálta fel, hogy megtekintette a szépen fejlődő 
fürdőhelyet. 

Sokan azzal a benyomással jöttek el a pa¬ 
licsi gazdagyűlésről, hogy itt egy országos 
politikai pártalakulás indult meg. Csakhamar 
kitűnt azonban, hogy a gyűlés vezetőinek 
ilyesmi szándékuk nem volt. Társadalmi ösz-
szejövetelt akartak rendezni, s megmutatni, 
hogy a magyar gazdák tudják a saját érde¬ 
keiket és tudják azt is, hogy az ő érdekük 
magyar országos érdek, melyből elalkudni nem 
engednek. A gyűlésnek úgy társadalmi mint 
gazdasági politikai szempontból igen nagy si¬ 
kere volt s hatása a magyar ellenes bécsi 
törekvések megfékezésében fog nyilvánulni. 

szór lelkes éljenzésben tört ki, valahányszor 
e§y-egy szónok a Darányi nevét említette. 

A kiknek szívén fekszik a magyar társada¬ 
lom egészséges összeolvadása, igazi örömüket 
találhatták a palicsi gazdagyűlés képén. Ez a 
kép azt mutatta, hogy egymás mellett ül és 
együtt érez az egyszerű falusi földmivelő a 
politikus lateinerrel, az úri középbirtokossal 
és a nagybirtokos mágnással. A falusi föld¬ 
mivelő embereknek tömeges megjelenése ked¬ 
ves speczialitása a Magyar Gazdaszövetség 
közgyűléseinek. A falusi földmivelő emberek 
szívesen költekeznek, hogy ezekre a gyűlésekre 
akárhova is elutazzanak. Persze nagyon meg¬ 
könnyíti sok szegénysorsú gazdaemberre nézve 
ezt a költséges kirándulást az is, hogy mint 
egyik vagy másik szövetkezetnek vagy gazda¬ 
körnek képviselői jelenhetnek meg és költsé¬ 
geik egy részét megbízóik viselik. Ez a kis¬ 
gazdák országos megmozgatásának a legprak¬ 
tikusabb módja, melyet igazán országos ha¬ 
szonnal használ ki a Magyar Gazdaszövetség. 
A gyűlések ügyes rendezése folytán az össze¬ 
sereglett falusi nép mindig kiváló szónokoktól 
hallja fejtegetni a legfontosabb gazdasági és 
társadalmi kérdéseket s megtermékenyült ol-
mével oszlik szét, 

A közel három óráig tartó tárgyalás után 
lakomára gyűltek össze a gazdák. A Gazda-
zövetség lakomái arról nevezetesek, hogy az 

egyszerűséget és olcsóságot igyekeznek meg-

A PARK NAGY SÉTA-ÚTJA. 

P A L I C S I K É P E K . — Jelfy Gyula fölvételei. 
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A PALICSI RÉGI FÜRDŐHÁZ. 

A TORDAI FAHÍD. 
Hírlapi felszólalások bírták fel a figyelmet 

egy pusztulásra szánt nevezetességre, a ma¬ 
gyar technikai leleményesség egy érdekes alko¬ 
tására: a tordai fahídra. Ennek a hídnak, 
melyen a tordaiak s környékiek már vagy 
száz éve járnak át az Aranyoson, az a neve¬ 
zetessége, hogy teljesen a vasszerkezetű hidak 
rendszere szerint épült, de fából. Fa a szö-
gecselése, tömör fa-ívtartója faragással van 
illesztve, sőt merevítő rácsozata is van. Ere¬ 
detileg egyetlen íve volt s jó sokáig meg is 
tartotta a hidat, idők folyamán azonban inga¬ 
dozni kezdett s fa-pillérekkel kellett megtámo¬ 
gatni. Technikai szempontból párját ritkító 
érdekesség ez a híd, a régi magyar mester¬ 
ember-furfangnak emlékezetes példája. Bele¬ 
került az adomába is, a mely ráköltötte, hogy 
ez van rá felírva: «épült itt, Tordán». 

Ez a különös építmény most pusztulásra 
van szánva, Torda városa elhatározta lebon¬ 
tását s már fel is építették közvetlen melléje 
a vasszerkezetű új közúti hidat. Kár volna 
pedig érte, van olyan művelődéstörténeti em¬ 
lék, hogy érdemes legyen megmenteni, a mint 
hogy erre nézve nagyon figyelemre méltó hely¬ 
ről indult is meg mozgalom. 

MISS RANDOLPH UTAZÁSA. 
REGÉNY. (Folytatás.) 

Irta C. N. és A. M. Williamson. 

Molly Randolph. levele atyjához. 
Róma, Hotel de Eussie, január 2. 

Kedves Apuskám! 
Bocsánatot, hogy tegnap nem egészen meg¬ 

felelő módon, csupán pár sorral kívántam bol¬ 
dog új-esztendőt, de bármi rövid volt a levélke, 
annyi szeretet volt benne, hogy dupla portó 
járt volna érte. A kéjutazás oly kemény mun¬ 
kánkba került legutóbb, hogy alig szakíthattam 
időt azoknak a kábelsürgönyöknek elindítására, 
melyeket nap-nap után repítettem feléd, midőn 
tüzes szekerünkön beszáguldoztuk legalább is 
felét a hosszú olasz csizmának, mely otthon 
maradt iskolai atlaszomban pirossal van ki¬ 
színezve. Ennél az utóbbi körülménynél fogva 
Olaszországot mindig csak piros színnel kap¬ 
csolatosan tudtam elképzelni, a mióta a tér¬ 
képen megismerkedtem fekvésével, és mai napig 
is dicső rózsaszínben tűnik fel testi és lelki sze¬ 
mem előtt. 

Milyen felséges dolog, ha nem érez csalódást 
az ember, midőn megpillantja végre azt, a mi 
után egész életében vágyódott! De én nem is 
vagyok az a leány, a kire kiábrándítólag hat¬ 
hassanak a reális dolgok, a természet reális 
tárgyai, úgy értem. Sokan azt mondták nekem: 

* Oh, Európától ne várj oly sokat, nagyon ki 
fogsz ábrándulni, ha megismered.* De azt 
hiszem, csak azok beszélhetnek így, a kiknek 
nincsen képzelőtehetségük. A fantázia segít¬ 
ségével megismerjük a multak varázsát és azo¬ 
kat a csodás emlékeket, melyek valamely hely¬ 
hez fűződnek, valamint a jelennek szembeötlő 
szépségét. De a fantázia nélkül úgyszólva pőre 
marad a lélek, az élet megmaradt ételével kell 
táplálkoznunk, sohasem ízlelhetjük az Istenek 
nektárját és ambróziáját, nem érezhetjük a 
szeretet szivdobbanását, általában nem lehet 
más, mint tisztán anyagias érzésünk. 

Egészen megrészegített az, a mit láttam és 
most is látok;_ ez legyen mentségem az iménti 
fejtegetésért. És megrészegít az automobilozás, 
a kocsi vezetése. Utoljára már a legpáratlanabb 
chauffeur-rel is versenyeztem, mert a kéz-
csuklómnak már semmi baja. Az automobil 
baczillusa befészkelte magát vérembe. Igen, 
ezt szószerint kell érteni. Meg vagyok győ¬ 
ződve, hogy létezik ez a baczillus és hogy 
nagyon derék állatka. Szeretném a te nagy 
mikroszkópoddal vizsgálni, e czélból tán viszek 
egy baczillust Amerikába. 

Legnagyobb örömömre most az szolgál, ha 
a nemes Balzac-on — tudod, hogy így keresz¬ 
teltem el automobilunkat — minden képzel¬ 
hető alkalommal kimutathatom ügyességemet, 
Balzac-on felrúgtatok a hegy tetejére, a mily 
gyorsan lehetséges, Balzac-on leereszkedem a 
hegyről, a mily gyorsan merek, Balzac-ot kor¬ 
mányozva a tőlem telhető ügyességgel és erő¬ 
vel az utczai forgalomba keveredem és onnan 
ismét ki is hajtatok. De ilyenek miatt egy 
cseppet sem kell nyugtalankodnod. Brown min¬ 
dig a hátam mögött van, ((figyelmeztet, bátorít, 
parancsolgató, és ón igen jól tudom, hogy nem 
enged olyat tennem, a mi nem volna szabad, 
sem olyat, a mi káromra lehetne. 

Ha már csakugyan vérében van az a bizo¬ 
nyos baczillus valakinek és az illető személye¬ 
sen kormányozza az automobilt, ennek kelle¬ 
metlen következménye az, hogy a vidéket nem 
igen láthatja és nem .szereti a kocsit megál¬ 
lítani, ha bármily csodálatraméltó dolgok lát¬ 
hatók. De ugyanígy volt ez abban az időben, 
mikor a kerékpárért éltek-haltak. Emlékszel-e 
még, hogy akkor én semmi másról nem beszél¬ 
tem, mint kerékpározásról és ennek a sportnak 
körébe tartozó műszavakkal fejeztem ki az em¬ 
beri természet mindennapi szükségleteit ? Téged 
is boszantottalak egy este, mikor karonfogtalak 
és együtt sétáltunk, azzal a megjegyzéssel, hogy 
«a hajtókerék nagyon magasan áll.» 

Ha életbenmaradásom most attól függne, 
hogy részletesen le tudjam írni a vidé¬ 
ket, melyen áthajtottunk, bele kellene nyu¬ 
godnom abba, hogy meg fogok halni. Csak 
annyit tudok, hogy sohasem voltam oly bol¬ 
dog, sohasem láttam csak félannyi szép dolgot, 
mely egyszersmind — hogy annak a Mrs. Ben-

nettnek a szavajárását használjam, ki téged 
oly roszúl szeretett volna megházasítani — OJT 
((lélekemelői) is. 

Karácsonyt követő napon Bordigherából útra 
keltünk. A Eiviera di Ponente mentében vil¬ 
lámgyorsan gördült a kocsi Genova la Superba 
felé, hol az éjszakát akartuk tölteni. Talán — 
épen csak talán -- azt állítaná a szépnek egy 
igazi kritikusa, kinek vérét a tapasztalat eléggé 
lehűtötte, hogy az olasz Eiviera nem mérkőz-
hetik a francziával, mely Cannestól Mentonéig 
terjed. De Olaszország mégis csak Olaszország 
marad. És a kétféle Eiviera szépsége között 
(mint Brownnak kifejtettem) ugyanoly különb¬ 
ség van, mint egy bájaira büszke, számos nem¬ 
zedéktől átöröklött műveltségű és gazdagságú 
franczia herczegnő és egy kedves, őszibaraczkra 
emlékeztető arczszinű, egyszerű olasz paraszt¬ 
leány között. ,Mily színgazdagság mindenütt 
körülöttünk! És ez a gazdagság mégsem va¬ 
kítja soha a szemet. Azt hiszem, a csodás 
atmosphaera teremti a tökéletes összhangot. 
És aztán az éveknek mindent szépítő, szelídítő 
nyoma, a moha, a zuzmó, a hanyatlás saját¬ 
ságos, mindent kedvesebb színben feltüntető 
bája! Annyi szivünkhöz szóló tárgygyal talál¬ 
kozunk, ha Olaszországban utazunk! Nem tu¬ 
dom, hogyan írhatnám le, de szerencsére te is 
jártál ott és mi ketten rendszerint egyformán 
érzünk, tehát meg fogod érteni, hogy mit aka¬ 
rok kifejezni. Mennyi érzést keltenének a sze¬ 
gényes, apró, vörösre, kékre vagy sárgára fes¬ 
tett házikók. Nevetésre fakasztják az embert, 
de sirni is szeretnénk és mindenesetre meg¬ 
szeretjük őket. És a vörös, kék, sárga, a mit 
ott látunk, a világ minden más vörös, kék és 
sárga színétől nagyban különbözik. Képzelj 
ilyen házakat a mi új világunkban! Milyen 
rettenetesen festenének! Bizonyára börtönbe 
óhajtanok zárni a mázolókat, kik a szinérzék 
ellen így vétettek. 

Annyit mondhatok neked: ez az első napunk 
olyan volt, mintha csupa Turner-féle festmény¬ 
ből álló képtáron siettünk volna keresztül. Én 
szeretem Turnert és sokszor azon tűnődöm, 
vájjon az én világom nem különbözik-e sok 
más embernek öreg szürke világától ép úgy, 
mint az, a mely a Turneré volt. : . 

Még egy nevezetes dolog: tüneményessé let¬ 
tünk. Ennek oka az, hogy gépkocsi nem járta 
vidékre kerültünk. A mi kocsink itt az egye¬ 
düli, holott a Mentone előtti oldalon minden 
tíz perczben versenytárssal találkoztunk. Itt 
már igazán nem tudom az okot az okozattól 
megkülönböztetni. Azért van-e oly kevés auto¬ 
mobil Olaszországban, mert tömérdek olyan 
helyre akadunk, a hol nem kapható benzin? 
Vagy azért nem kaphatni benzint, mert az em¬ 
berek nem igen szoktak automobilon járni? 

A villám gyorsaságával száguldtunk át Os-
pedalettin, a hol az a nagy fehér kaszinó van, 
és a mint innen a vidám, szingazdag San-
Eemóba jutottunk, új benzinkészletet szerez¬ 
tünk be, mely roszabb volt, bár kétszer annyiba 
került, mint a francziaországi. Kíváncsi vagyok, 
létezik-e kisebb fürdőhely annyi csábító hotel¬ 
lel, mint San-Eemo ? Ha itt tartózkodnám, azon 
keseregnék, hogy nem lakhatom e hotelek 
mindegyikét egy és ugyanazon időben. De 
hogy valamennyiben egyszerre lehessen az em¬ 
ber, nemcsak harmincz asztrális testtel kellene 
rendelkeznie, hanem ugyanannyi elegáns öltö¬ 
zettel is. Tehát kissé költséges mulatság volna. 
Vagy tán oly tulajdonságnak az asztrális tes¬ 
tek, hogy úgyszólva kiizzadják a szalon-
kábátokat ? 

Követeltem, hogy Taggia mellett pár perczre 
megálljon a kocsi, mert ottan élt egy igen ked¬ 
ves barátom, illetőleg az, kinek e barátom szel¬ 
lemi szülöttje. Barátom neve Antonio doktor 
és csak egy könyv lapjain él, melynek szerzője 
a híres Giovanni Euffini olasz iró. Brovrn adtft 
nekem a könyvet karácsonyi ajándokul, bocsá¬ 
natot kérve merészségeért, melyet azzal indo¬ 
kolt, hogy a könyv kizárólag Bordighera körül 
forog, tehát valószínűleg szívesen fogom el¬ 
olvasni. Valóban örömmel olvastam, mert kevés 
oly elhajoló történetet találtam, bár a stílus 
kissé ó-divatú és a szép kis hősnő is olya0 

régi módi szelíd lény, hogy szeretném jól meg¬ 
rázni. Majdnem egész éjjel ébren maradtam és 
olvastam a könyvet. Hát még mennyit sírtam • 
Soha, sehol sem létezett a valóságban oly 
nagyszerű ember, mint Antonio doktor, csak 
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te vagy hozzá fogható. És, tudod, ha Brown 
véletlenül gentlemannek születik, ő is valami¬ 
kép ilyen alakká fejlődött volna. Ha Taggiát 
Antonio doktorért szerettem, Portó ;Mauriziót 
büszke szirtfokán bámulnom kellett. Ép annyira 
kiemelkedő e hely emlékeim között, a mennyire 
a valóságban az indigókék tenger fölött ma-
saslikj melyből egyenesen kinőni látszik. 

Szégyenkezve bevallom, Brown fejtegetései 
nélkül nem sokat tudtam volna a liguriai Al-
pesekről. Hát te tudsz róluk, Apuskám ? Szörnyű 
érdekesek, e sziklák között ringott, hogy úgy 
szóljak, az olasz történelem bölcsője. Istenem, 
milyen tudatlan lehet az ember, még az olyan 
is a ki rendkívül műveltnek képzeli magát! 

Alassiót igen kedves helynek találom. Te 
bintón jártál ott mézesheteid idejében. Bizo¬ 
nyára nem sejtetted akkor, hogy lányod gép¬ 
kocsin fog ott átszáguldani. Sokkal szebb a 
tengerparti része, mint a vele versenyző olasz 
városokéban; nem csoda, hogy szeretik az 
olaszok • az alassiói tengeri fürdőt. Érdekes 
történeteket mondott el Brown az óriási, ma¬ 
gasba törő albenzai tornyokról, melyek tég¬ 
lából épültek és szinte álmosan integetnek 
felénk a szűk árnyékos utczák közül. Sa-
vona csábító csengésű neve daczára, sokkal 
modernebb külsejű, hogysem tetszhetett volna. 
Prá mellett voltakép már Genova hosszú uszá¬ 
lyát tapostuk. Jimmy Payne kioktatta Mary 
nénit, azt állítva, hogy Pegliben kellemesebb 
tölteni az éjszakát, mint Genovában, mert az 
előbbi helyen kertek vannak és gyönyörű a 
kilátás; de Brown azt mondta, hogy csak bíz¬ 
zuk reá magunkat, talál ő számunkra Genova 
kellő közepén oly hotelt, hol igen nagy kert 
van és szép kilátás is. Tehát valóban ő rá bíz¬ 
tuk magunkat; én legalább szívesen tettem. És 
oh, Apuskám, Genovában próbáltam először 
igazi, óriási utczai forgalom közepette kormá¬ 
nyozni automobilunkat. Mindenáron meg akar¬ 
tam kisérleni és minden várakozást meghaladó 
sikerrel tettem. Oly ügyességre vittem már, 
hogy egészen automatikus módon kezelem a 
fogantyút és a gőzbebocsátó szelepet (pogány 
elnevezések!) és valami bűvészi könnyűséggel 
a kocsi menetét is egy pillanat alatt úgy las¬ 
sítani, hogy a többi kocsik hosszú sora mö¬ 
gött a teknősbékát megszégyenítő kényelem¬ 
mel czammogjon, vagy egyetlen kézmozdulattal 
a kocsisor legelejére juttatni a villámgyosan 
rohanó automobilt és úgy elhagyni a leggyor¬ 
sabb paripát is, mintha az mozdulatlanul 
állna. 

Vagy aránylag igen kevés automobil jár 
Genova utczáin, vagy a mienk szépségével 
különösen kiválik, mert az emberek megfor¬ 
dultak és utánunk bámultak úgy a hosszú, 
egyenes, szűk, régi utczákban, melyek tele 
vannak palotákkal, mint a széles, pompás 

A HÍD BELSEJE. 

újabbakban, melyeknek fényes üzlethelyisé¬ 
geikben minden elképzelhető árúczikket talál¬ 
hatni az egy genovai bársony kivételével, me¬ 
lyet mindig oly nagyon óhajtottam készítése 
helyén látni. Meglehet azonban, hogy az em¬ 
berek csak azért álltak meg, mert fiatal lány 
kormányozta az automobilt. Annyi bizonyos, 
hogy ez a fiatal lány kitett magáért. Büszke¬ 
séggel nézted volna, a mint például nagy¬ 
merészen leereszkedett a régi lejtős, a para¬ 
dicsomkertbe, — azt akarom mondani, a hő-
telünk kertjébe vezető úton. A leány maga is 
mindenesetre büszke volt önmagára, mikor a 
legpáratlananb chauffeur azt mondta: «Bravó! 
Senki sem csinálhatná jobban !» 

Brown igen helyesen tanácsolta, hogy ne 
szálljunk le a kocsiról, míg Genovába nem ér¬ 
tünk. Nagyon kellemes hotelbe szálltunk, mely-
neli tropikué növényzetű kertjében valóságos 
magánállatkertet találtunk, apró kis fenevada¬ 
kat és madarakat ketreczekben, és másnap reg¬ 
gel, miután a hosszú nap fáradalmait kitűnően 
töltött éjszaka pihenésével kihevertük, elmen¬ 
tem Mary nénivel az állatokat etetni. Ko¬ 
rán reggeliztünk, azután elindultunk a város 
nevezetességeit megtekinteni. A Campo Santo 
kétségtelenül nagyon furcsa, alig van ehhez 
fogható. Nevetnem kellett volna a sok különös 
márvány nőalakon (krinolin van mindeniken 
és tournure, gránitból kifaragott mellfodor és 

A HÍD OLDALRÓL NÉZVE. 

A TORDAI FAHÍD. 

kőrózsákkal díszített kalap; vagy kezet csókol 
egy-egy pofaszakállas és czugos czipős férjnek, 
vagy kopogtat a sír csukott ajtaján, mely előtt 
a Halál, mint valami egyenruha nélküli lakáj 
áll, ki azt mondaná: Nincs otthon senki), de 
nem nevettem, mikor a gyászolókat láttam, 
kik a kedves halottak sírjait látogatták. Mennyi 
pathos rejlett a szomorú sötét szemekben, a 
a nehéz fekete gyászruhákban és még a virá¬ 
gokban is, melyeket kedveseik sírjára tettek 
annak kifejezésére, hogy nem felejtették el 
őket. Nemcsak nem nevettem, hanem szinte 
sírásra fakadtam. Sirás és nevetés egyébiránt 
egymáshoz annyira közelálló dolgok, hogy 
össze is cserélhetők. Az egyedüli szép és egy¬ 
szerű síremlék e különös helyen Mazzini hant¬ 
jai fölött emelkedik. 

Valóban mély benyomást tett rám a genovai 
kikötő, mely olyan büszke, oly méltón kép¬ 
viseli Olaszországot a világ minden kikötőjé¬ 
ből odasereglő hajók előtt. 

Kora friss reggeli idő volt még, mikor gép¬ 
kocsink a Eiviera di Levante mentében kigör¬ 
dült a városból. Ekkor még Mary néni is sze¬ 
rencsének vallotta, hogy automobilon és nem 
vonaton utazunk. Egy darabig párhuzamosan 
haladtunk a vasúttal, de a hol a tengerpart 
legfenségesebb volt, vagy a tengerbe kinyúlt 
egy földnyelv, melyen mi a röpülő madárként 
átsuhanhattunk, a nyomorult vonat kénytelen 
volt a földet keresztültúrni, mint a vakondok, 
és komor éjszakába merülve kívül hagyni 
annyi dicső és szép dolgot. Vagy ötven alag¬ 
utat számlálhattam Genova és Spezia között. 
Mikor kibontakoztunk Genova külvárosaiból 
és elhagytuk az utolsó nagy házakat, melyek 
azt a benyomást teszik az emberre, hogy men¬ 
ten össze fognak omlani, olyan helyekre jutot¬ 
tunk, melyek szépség dolgában bátran veteked¬ 
hettek azzal, a mit a franczia Eiviérán láttunk. 
Azok a csillogó városok a zafirkék öblök gör¬ 
bületénél mint valami tündéri álomkép élnek 
emlékezetemben; újból fel kellene keresnem 
mindannyit és meggyőződni, hogy valóban lé¬ 
teznek. Ilyen különösen Eapallo, mely a leg¬ 
szebb valamennyi között. Jennie Harbourough 
egy egész telet töltött itt édes anyjával —• most 
emlékszem rá, hogy elmondták nekem — és 
ők nagyon sajnálták, mikor végre el kellett 
hagyniok ezt a szép helyet. Azért keresték fel 
eredetileg, mert meglehetősen olcsó, de hosz-
szabb időzésre az birta őket, hogy sokkal ked¬ 
vesebb, mint a drágább városok. Eapallotól 
kezdve a Zoaglin és Chiavarin keresztül vezető 
út magasan a tenger színe felett és csupa hegy¬ 
szoroson át halad. Chiavarinál a tengerpartnak 
szebb részét elhagytuk és Sestritől kezdve, bár¬ 
mennyire roszúl esett, hátat kellett fordítanunk 
a tengernek. Még mindig nagy gyönyörűség 
volt az Apenninenek nyúlványain a Gól di 
Baracca felől felemelkedni és aztán megint le-
szállni Speziáig, mely a hasonnevű öböl mel¬ 
lett szép henyélő asszonyhoz hasonlón terül 
eL A villásreggelit a Croce di Málta, nekem 
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A HÁZ KÜLSEJE. 

már csinos nevénél fogva is rokonszenves, hű¬ 
vös és minden tekintetben kellemes hotelban 
költöttük el. Szerettem volna Lericibe menni 
és Shelley házát látni, de be kellett érnem 
annak fényképével, mert ott várt a Napierünk, 
melynek egyik szelepe mindig nyitva áll, mint 
midőn valaki nyitott szemmel alszik, és csalo¬ 
gatott bennünket mind előbbre, mind feljebb 
az Apenninek árnyékába. Egész szerencsétlen¬ 
nek érzi magát az ember, ha ilykép folytono¬ 
san előre kell sietnie és sehol sem nézhet szét, 
de az a baczillus, a melyről előbb szólottam, 
egész lázba ejt. Képzeld el, még Luccán is csak 
átfutottunk ! De ha be akartuk tartani a napi 
programmot, egyet-mást fel is kellett áldoz¬ 
nunk, így tehát Luccát áldoztuk fel Pisa ked¬ 
veért. Ide még meg se érkeztünk, a város 
puszta nevének hallatára újra gyermeknek érez¬ 
tem magamat, annak a gyermeknek, a ki a te 
dolgozószobádban mulatva, a ferde tornyot a 
nagy stereoszkópban és Finden tájképgyűjte¬ 
ményének aczélmetszetei közt nézegette. De 
abban a pillanatban, a midőn ez a torony való¬ 
ban szemem elé került, elefántcsont faragvány-
ként arany felhő kebelén pihenve kecsesen, el¬ 
felejtettem a stereoszkópot és a tájképgyűjte¬ 
ményt ; ezentúl mindig a leáldozó nap sugarai¬ 
tól megaranyozott rózsaszín felbők hátterén 
fog lelki szemem előtt lebegni. 

Milyen szép lehet a márvány, azt csak akkor 
értettem meg, midőn Pisába és Eómába láto¬ 
gattam. Pisa fogalmával — magam sem tudom, 
miért — a ferde torony képét szoktam össze^ 
kötni és nem a battisterióét. Ez utóbbiról csak 
annyit tudtam, hogy létezik és — miről már 
kevésbbé határozottan adhattam volna szá¬ 
mot — hogy megtekintésre méltó; de Pisa és 
a ferde torony az én szememben egy és ugyanaz 
volt. Most nem tudnám megmondani, a város 
két nevezetessége közül melyik tett mélyebb 
benyomást rám. Egészen más lény vagyok, 
mióta Pisa és Bóma képe él lelkemben. Azok¬ 
hoz a képekhez, miket most fogadok be el¬ 
mémbe, méltó keret kell és ilyenné önmaga¬ 
mat igyekszem tenni. Nemcsak annak szük¬ 
ségét érzem, hogy jobb könyveket olvassak, 
jelesebb zenét hallgassak, nemesebben csele¬ 
kedjek, hanem arra is törekszem, hogy jobban, 
igaz értéke szerint meg tudjam becsülni mind¬ 
azt, a mi emelkedett vagy felemelő. Legyen 
szabad reménylenem, hogy e nézeteim miatt 
nem tartasz érzelgősnek. 

Az éjszakát egy igazi olasz hotelben töltöt¬ 
tük, a Lung' Arno partján. Brown ajánlatára 
szálltunk .o^,, mert úgy vélekedett, hogy mégis 
jó lesz, ha már oly,sebesen, szinte röptünkben 
járjuk be Olaszországot, legalább egy, az or¬ 
szágra nézve igazán jellemző dologgal meg¬ 
ismerkedni. Mary néninek egyáltalában nem 
tetszett az idea. Azt mondta, hogy ez borzasztó 
lesz és , elképzelhetetlen dolgokat jósolgatott; 
de — mint rendesen — kitűnt, hogy Brown-
nak volt igaza és ezt Mary néni iá kész volt 

A HÁZ UDVARA. 

GOLDMARK SZÜLŐHÁZA KESZTHELYEN. 

elismerni, de kikötötte, hogy ne olvassam rá 
az ő megszokott szólásmódját: «Ugy-e, előre 
mondtam!» 

(Folytatása következik.) 

GOLDMARK KÁROLY SZÜLŐHÁZA ÉS 
SZÜLETÉSI IDEJE 

Keszthelyen az a ház, melyben Goldmark 
Károly a zeneköltő született, a Kossuth La-
jos-utcza 22-ik számú háza, a város legrégibb 
és legérdekesebb magánépülete, melyet még a 
Festelicsek birtokelődje: a hires, dúsgazdag, 
de már kihalt gelsei Pethő-család épített s a 
melyről «A szentmihályhegyi remetei) czimű 
regéjében Kisfaludy Sándor is megemlékezett. 

Ennek a háznak egyik ablakából nézte .vé¬ 
gig a rege szomorú hősnője, Pethő Lilla, meg¬ 
halt kedvesének, Bodor Imrének a temetését, 
mikor atyja, a keményszivű, büszke Pethő 
Menyhárt a remetévé lett ifjú holttetemét 
Szent-Mihályhegyről, hol remetelakása volt, 
hatlovas kocsin Keszthelyre szállíttatta s a 
templom alatti kriptában eltemettette. 

Ma «zsidó-házn-n&í nevezik ezt a kopott, 
de a századok viharaival még mindig daczolni 
tudó épületet, valószínűleg azért, mert tágas 
udvarán, ma az izraeliták imaháza áll. 

Az épület egyemeletes és derékszögben 
épült. Régi divatú, boltíves kapuja az utczai 
homlokzatot két egyenlőtlen részre osztja. Az 
épületet a Pethő-család kihalta után bérházzá 
alakították át a emeleti részét több lakásra 
osztották. A földszinten jelenleg bolt- és rak¬ 
tárhelyiségek vannak. Az épület udvar felőli 
oldalát mind az emeleten, mind a földszinten, 
hosszú, boltíves, tornáczos folyosó veszi kö-
rüL Kár, hogy a földszinten a boltivek közeit 
a bérházzá alakítás idején befalazták. 

Goldmarkék lakása utczaszint, a kaputól 
balra, az emeleten volt és három szobából, 
konyhából s a szükséges mellékhelyiségekből 
állott. 

Goldmark Károly születési helye iránt tehát 
semmi kétség sem forog fenn. E kérdés magá¬ 
nak a zeneköltőnek s a vele egykorú, sőt nála 
idősebb egyének nyilatkozatával tisztázva van. 

A mily egybehangzó azonban a vélemény a 
zeneköltő szülőházát és lakását illetőleg, ép 
olyan ellentétesek az adatok születési idejére 
vonatkozólag. 

Goldmark Károly a Pallas nagy lexikona 
szerint 1832. évi május 18-án, Boncz József¬ 
nek «Keszthely város monografiájao czímű 
munkája szerint 1832. évi márczius 18-án 
született. A «Die Gartenlaubex czímű német 
képes folyóirat 1896-ik évfolyamának 11-ik 
füzetében, a 352-ik oldalon E. Henbergertől 
megjelent «Das Heimchen ám Herdu czímű 
közlemény pedig sem a hónapot, sem a napot 
nem említi, csak az évet s azt mondja, hogy 
1830-ban, vagy 1832-ben született. 

Mindezeket az adatokat megczáfolja a keszt¬ 
helyi izraelita kitközségnél vezetett születési 
anyakönyv. A «B» jelzésű anyakönyv 4-ik lap¬ 
jának 10-ik rovatában fordulnak elő Goldmark 
Károly születési adatai, még pedig a követ¬ 
kezően :* 

Jahr, Monat, Tag : 1830. May 18. 
Namen des Kindes : Kari, Kischel. 
Namen dér Eltern : Eubin Goldmark, Mari 

Krausz. 
Wohnort: Keszthely. 
Gevatter: E. Goldmark. 
Beschneider, oder Namengéber: M. Schleifer. 
A zeneköltő tehát 1830 május 18-án szü¬ 

letett és Kischel nevet kapott, a mi rövidítése 
a Jekuthiel bibliai héber névnek. A Kischel 
név fölé írt Kari név későbbi és más kéznek, 
más tintával írt írása. 

Az anyakönyvbe a zeneköllő édes atyja: 
Eubin Goldmark maga jegyezte be szép, ol¬ 
vasható írással fiának születési adatait. Gold¬ 
mark Károly atyja ugyanis a keszthelyi izra¬ 
elita hitközség jegyzője volt s e minőségében 
az anyakönyveket is vezette. 

Éhez az adathoz tehát kétség nem fér. 
Csak az a különös, hogy e hiteles és min¬ 

denki által könnyen hozzáférhető és felhasz¬ 
nálható forrás daczára, annyi téves és egy¬ 
mástól eltérő adat kerülhetett forgalomba. 

Dr. Csák Árpád. 

A HÉTRÖL. 
A protekczió bukása. A fővárosi tanítóválasztás¬ 

nak, amelyet a min apában ejtett meg a tanács, egy 
nagy bukás volt a szenzácziója. Megbukott egy 
nagy kapaczitás, egy óriási hatalom, a melynek ha¬ 
gyománya volt az, hogy mindig és mindenütt győ¬ 
zedelmeskedjék: a protekczió. Egytől- egyig azokat 
a pedagógusokat választotta meg a főváros tanácsa 
a külömbözó' állásokra, a kiket a hivatalos minősí¬ 
tésük a jelölésnél az első helyre követelt. A kiknek 
tehát nem lehetett szükségük protekczióra és a kik 
nek a bukása a protekczió diadalát jelentette volna. 
A mi ezelőtt nemcsak sűrűn, de szinte rendesen 
meg is szokott történni. Most nem történt meg. 
A protekczió sortüze egyetlen egy olyan jelöltet se 
tudott leteríteni, a kit az érdeme az első sorba ál¬ 
lított, íme el kell hinni, hogy valóban minden ha-
talom múlandó, még az olyan szívós és terebélyes 
is, mint a milyen a protekczió ő mindenhatósága. 
Igaz, hogy az utóbbi időkben nagy harcz indult 
ellene. Ennek a harcznak a megnyitója, ha jól em¬ 
lékezünk, Kossuth Ferencz volt, a ki miniszteri 
rendeletet adott ki a protekczió és ennek a kere-

* Ér, hónap, nap: 1830 május 18. A gyermek neve: 
Karoly, Kischel. A szülők nevei: Goldmark Bnbia, 
Kransz Mari. Lakóhely: Keszthely. Koma: Gold¬ 
mark E. Metsző vagy névadó: Schleifer M. 

9ése ellen. Ezt a rendeletet még egy csomó hasonló 
intézkedés követté külömböző területeken, intéz¬ 
ményeknél és hivatalokban. Magáról a protekczió-
ról már nem egy alkalommal volt módunk elmon¬ 
dani a véleményünket. Föltétlenül erkölcstelen do¬ 
lognak csak a fölületes Ítélkezés minősítheti. Néha 
a jó bornak is kell czégér. A protekcziónak nem-
csak az élelmes tehetségtelenség látta hasznát, ha¬ 
nem sokszor a nem elég élelmes tehetség során is 
lendített. Nem volt tehát okvetetlenül és minden 
esetben megkövezni való, a minthogy minden er¬ 
kölcs és az igaz jónak minden szolgálata nélkül 
nem is válhatott volna olyan hosszú életű hata¬ 
lommá. A protekcziónak csak az érdem ellen nincs 
jogossága, az igazi ellenszere tehát az érdemnek a 
megbecsülése vagy mondjuk így: protegálása. Mert 
ha minden protegáló hajlandóság és hatalom az 
érdemet keresi, akkor az érdemtelenség hasztalan 
fut a protekczió támogatása után. így azután hova: 
tovább mindenkinek rá kell jönnie,_hpgy ha pro-
tekcziót keres — saját magához kell fordulnia, a 
saját tehetségéhez, szorgalmához és tudásához. 
A protekcziókeresésnek ezt a fajtáját soha se fog¬ 
ják üldözni. 

* 
A. törzsasztal. Egy egészen jelentéktelen ká.é-

házi inczidens révén, a melyet «affér»-rá fújt föl a 
szenzáczió'bajhászás és melyet komolyabb ügyre 
méltó lelkiismeretességgel egy igen nobilis nyilat¬ 
kozattal intéztek el katonáék, megint aktuálissá lett 
a törzsasztal problémája. Egy törzsasztalról volt 
ugyanis szó, a melyet a pinczér 'jelentékenyen túl-

> ságos féltékenységgel védelmezett egy generális hó¬ 
dító törekvése ellen. A hősiesség fölösleges volt, 
mert a tábornoknak esze ágában se volt a törzs¬ 
asztalt se okkupálni, se annektálni, de arra az eset 
mindenképen alkalmas, hogy — boszús emlékeket 
ébreszszen föl az emberben. Mert ugyan kivel nem 
történt meg már az minálunk, hogy bement egy 
vendéglőbe vagy kávéházba és noha tíz üres asztal 
tátongott előtte — képtelen volt helyet kapni. Mert 
mikor letelepedett volna valamelyikhez, ott terem 
a lángpallosú1 pinczér és tovább űzi ezzel a szóval: 

— Bocsánat, le van foglalva. Törzsasztal. 
Nincs más hátra, mint tovább vándorolni, ha 

pedig már leültél volna, megint fölszedelkőzni és 
elkotródni. Az embernek ilyenkor az az óhatatlan 
érzése támad, mintha — kiutasították volna, a mi 
egy csöppet se kellemes érzés és jelentékenyen na¬ 
gyobb kedve lenne káromkodni, mint bocsánatot 
kérni. — Nem lehet azonban se tagadni, se meg¬ 
feledkezni róla, hogy ennek a jelenetnek az ellen-

, képében is sűrűn gyönyörködhetünk. Bejön egy úr 
a vendéglőbe vagy kávéházba és noha a helyiség 
húsz asztala közül tizenkilencz üres, nem leli a 
helyét és káromkodva vagy dohogva távozik. Azért, 
mert épen az az egyetlen asztal, a melyet elfoglal¬ 
tak — az az ő törzsasztala. Már pedig ezt a jogát, 
a törzsasztalához való jogát a magyar nem engedi, 
íme : ez a mindennap előforduló jelenet a forrása 
és a magyarázata annak a másik szintén minden¬ 
nap előforduló jelenetnek. Mert a vendéglő meg a 
kávéház nem közintézmény, hanem az üzlete a 
vendéglősnek meg a kávésnak, a kinek tehát ér¬ 
deke és kötelessége, hogy a kuncsaftjai, a vendégei 
kívánságához és kedvéhez alkalmazkodjék, külöm-
ben ott hagyják és másutt iszszák meg a sörüket 
v*gy a kapuczinerjüket. A törzsasztal problémájá¬ 
nak a gyökerei tehát sokkal szélesebb területen 
ágaznak szét, mint első pillanatra gondolni lehetne 
és az erkölcsöknek, szokásoknak meglehetős átala¬ 
kulása szükséges hozzá, hogy megoldódjék Ha az 
emberek [majd valóban csak a vacsorájukat meg¬ 
enni vagy a kávéjukat meginni mennek a vendég¬ 
lőbe és a kávéházba, nem pedig tartózkodni, sőt 
lakni, mint most, akkor a törzsasztal is elveszíti a 
mostani fontosságát, mert minden szoMsjognak a 
huzamosság a támasztéka. 

* 

A kenyér. A termést még le se aratták, de a sze¬ 
gény eredményének a hatása már bekövetkezett 
A pékek fölemelték a kenyérnek meg a stttemény-
iek az árát: ugyanazt az árat, a melyet tavaly, 

mikor Isten kegyelméből igen jó termés volt, elfe¬ 
lejtettek leszállítani. Pedig a kenyeret ez idő szerint 
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még tavalyi lisztből sütik. Az a hír, hogy valami¬ 
nek az ára megdrágult, minálunk olyan megszokott, 
sőt mindennapos, hogy tulajdonképen már alig 
érinti az embereket, annyira érinteni pedig, hogy 
meg is mozgassa őket, csak a házbér drágulásának 
sikerült. Érdekes és bizonyára nem karakterizáló erő 
nélkül való jelenség, hogy minálunk az ilyen megdrá¬ 
gító tendencziákkal szemben, a melyek épen a leg¬ 
szükségesebb dolgok árának a fölsrófolásában, tehát 
a legszélesebb területű kényszerhelyzet kihasználá¬ 
sában nyilatkoznak meg, a közönség ellentálló ereje 
szinte életjelt se ad magáról. Nem tudjuk ennek 
más magyarázatát annál, hogy a pénz értékéről 
való fölfogás nálunk még a legszegényebb osztá¬ 
lyóknál is meglehetősen arisztokratikus karakterű. 
A krajczárért vagy a garasért nem igen hajlandó és 
nem is képes magát exponálni. Ha a házbért is le¬ 
hetne krajczáronként fölemelni, ha mindjárt na¬ 
ponként emelik is, a bérkaszárnyák bojkottálása és 
megostromlása nem következett volna be. Mert egy 
garasért a mi embereink restellenék méregbe jönni, 
ha mindennap többet szednek is tőlük egy garassal 
azért, a mit huszonnégy órával előbb még egy ga¬ 
rassal olcsóbban kaptak. A pékeknek tehát, a kik 
nem emelhetik forintokkal a kenyér kilójának az 
árát, nem kell tartaniuk semmiféle ribilliótól. És 
ha már most kezdték megdrágítani a portékájukat, 
ezzel csak gyöngédséget tanúsítottak a közönség 
iránt, a melynek majd az őszön csakugyan többet 
kellett volna fizetni a kenyérért. De ha már most 
hozzá szokunk a drágább árhoz, később már nem 
fog fájni. A pékeknek pedig már most is jól esik. 

* 
Végrendelet-pörök. A mióta — néhány hónappal 

ezelőtt — egy nagy végrendelet-hamisítás kiderü-
lése országos szenzácziót keltett, azóta valóságos 
zuhataga ömlik a végrendelettel kapcsolatos szen-
zácziúknak a napi események folyamába. Egyik vád 
és leleplezés a másiknak a sarkába lép és a bírósági 
szakértők egyebet se olvashatnak, mint hamisított 
vagy hamissággal vádolt testamentumokat Mi en¬ 
nek a magyarázata? Végrendelethamisítások min¬ 
dig történtek, mert hiszen az ördögnek, sajnos, 
mindig munkában van mindenik legénye. De a do¬ 
log úgy fest, mintha most valamennyi végrendele¬ 
teket fabrikálna. A ki a lapok törvényszéki rovatát 
olvassa, annak konstatálnia kell, hogy ez most a 
divatos deliktum. Ennek a divatnak megvan a kö¬ 
zel fekvő magyarázata. Még pedig nem is egy, ha¬ 
nem kettő. Az egyik az a rég megállapított és meg-
hitelesedett tapasztalat, hogy egy szenzáczióvá 
emelkedett bűneset rendesen egész raját szüli a ha¬ 
sonló természetű bűncselekményeknek. Egy nagy 
találékonysággal, leleménynyel, ügyességgel meg¬ 
csinált gaztett valóságos iskolája lesz a bűnös haj¬ 
landóságnak és erős ösztönzés a hasonló 'bravú¬ 

rokra» vágyó erkölcstelen, beteg ambicziónak. A kö-
penicki kapitány «dicsősége» a szélhámosok egész 
ármádiáját rukkoltatta ki a kísérletek porondjára. 
.Olyan svihákokat, a kik az ő szisztémájával akartak 
boldogulni és olyanokat, a kik rajta is túl akartak 
tenni. Ez az egyik magyarázat A másik még egy¬ 
szerűbb és még közelebb fekvő, épen mert végren¬ 
deletekről van szó. Nagyon kevés olyan testamen¬ 
tumot csináltak még, a melyben az örökhagyó ren¬ 
delkezései teljes harmóniában lennének az örökö¬ 
sök vagy az örökségvárók mindenikének az igé¬ 
nyeivel és reménykedésével. Bendesen akad örökös, 
a kinek az a szubjektív meggyőződése, hogy ő töb¬ 
bet érdemeit volna, mint a mennyit kapott, a má¬ 
siknak meg kevesebb is elég lett volna, mint a 
mennyivel gazdagodott. A szubjektív meggyőződés 
igen sokszor objektíve is teljesen megokoltnak lát¬ 
szik, mert hiszen a végrendeleteket se a pártatlan 
igazság diktálja, hanem egy embernek az akarata, 
a ki azt tehet a magáéval, a mi neki tetszik. Már 
most azután, ha egy végrendeletről kiderül, hogy 
meghamisították, a hány csalódott örökös van, 
mindben megmozdul a gyanú, hogy az a testamen¬ 
tum, a mely vele oly mostohán bánt, alighanem 
szintén így született. És megvádolja hamissággal 
azt a végrendeletet, a mely a legroszabb esetben is 
talán csak — igazságtalan vagy méltánytalan volt 

A 'VASÁRNAPI UJSÁG» 
56-ik évfolyama. 

A • Vasárnapi Újság* a legrégibb magyar 
szépirodalmi és ismeretterjesztő képes hetilap, 
évenként több mint 130 íven, s több 
mint ezer képpel, legjelesebb hazai íróink 
és művészeink közreműködésével jelen meg. 

Azon előfizetőinket, kiknek előfizetése június 
hó végén lejárt, fölkérjük előfizetéseik mielőbbi 
megújítására, hogy a lap szétküldésében fenn¬ 
akadás ne történjék. • 

* 
Előfizetési föl té te le ink: 

A «Vasárnapi Ujsági negyedévre 4 korona, fél¬ 
évre 8 korona. 

A i Vasárnapi Ujsági a t Világkrónikái-val 
negyedévre 4 korona 80 fillér, félévre 9 korona 
60 fillér. 

Az előfizetések a • Vasárnapi Ujsági kiadó¬ 
hivatalába, Budapest, Egyetem-utcza 4. szám 
küldendők. 
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IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
A szomorúság tarlóján. Vértessy Gyula költői 

dolgozás-módjának jelleméről, képességeinek mér¬ 
tékéről és terjedelméről kár volna most újra szólni ; 
volt alkalmunk már máskor elmondani róla elmon-
dandóinkat a a közönségnek is volt,elég alkalma, 
hogy állást foglaljon vele szemben. Új kötete sem 
mutatja új színben; az ő tehetsége már kifejlesz¬ 
tette a maga lehetőségeit, s rég megtalálta az utat, 
a melyen járjon, meglepetéseket már aligha fog 
nyújtani. Ma is az a szelíden, csendesen szomorú, 
lázongás nélkül lemondó lírikus, a ki az egész életet 
mélabús színben látja, a kinek leikéből borongó 
köd borúi még oda is, a hova napfény süt. «En 
nem vagyok a vidám örömök, rózsás szerelmek, 
csókok poétája», — énekli magáról s tovább : «vala-
hányszor jókedvem van, mindig arra gondolok, 
hogy fizetni érte mennyi búval, bánattal fogok». 
Kétségtelen, hogy ez az állandó alaphang bizonyos 
egyhangúságot visz be a versekbe, különösen ha 
egyfolytában olvassuk a kötetet: a mint egy-egy 
vers elején megüt egy hangot, már előre tudjuk, 
hogy fog a végén kihangzani. Tulajdonképen az 
egész kötet egyetlen téma variálása. Ám azért van 
a kis kötetben nem egy olyan vers, a mely föl tudja 
kelteni az olvasó lelkében azt a rezgést, a mely a 
hatás jele; hangulatos, könnyed, formás versek 
ezek, nem hatnak mélyre, de mégis hatnak. Ellá-
gyulásra hajló lélek sokban rokonára ismer bennök 
a az ilyeneknek bizonyára kedves olvasmány lesz 
Vértessy Gyula könyve. 

A boldogság vándora. Lampérth Géza verses¬ 
könyve, melyről legutóbbi számaink egyikében em¬ 
lékeztünk meg, szokatlanul nagy sikert ért el a kö¬ 
zönség körében : első kiadása pár hét alatt elfogyott 
s most második kiadása került ki a sajtóból. Az 
iránta való érdeklődés arra vall, hogy ez a második 
kiadás is megtalálja hamarosan a maga közönségét^ 

A magyar család aranykönyve. \E czím alatt 
három vastag kötetre tervezett nagyobb vállalat 
indult meg, a melynek czélja mindazokat a gyakor¬ 
lati ismereteket nyújtani, a melyek minden család 
rendjének, boldogulásának és gyarapodásának kel¬ 
lékei. A most megjelent első kötet az egészség, a 
lakás és ruházkodás dolgait öleli felr. mindegyik 
térről részletes, bő tudnivalókat nyújtva hozzáértő 
emberek tollából. Az egészségre vonatkozó általános 
tudnivalókat dr. Bexheft Ármin irta, az egészséges 
életmódról dr. Dalmady Zoltán értekezik, a női 
élet egészségtanát dr. JaJcabné dr. Rácz Hanna is-

Csikos -
Koczkás -
Shantung-
Arműre - Selyem 

merteti, a gyermekápolásról dr. Bán Ilona, a szép¬ 
ségápolásról dr. Garami Béla, az első segítségről 
dr. Kovách Aladár, a lakásról Sárosi Bella,,a lakás¬ 
ról egészségügyi szempontból dr. Bexheft Ármin, a 
ruházkodásról pedig Treitz Petemé szól. 

Sztehlő Kornél fölolvasásai. Sztehló Kornél, 
kinek szereplése a közélet más ágaiban általánosan 
ismeretes, most egy füzetben kiadta két értekezését, 
melyeket protestáns egyházi egyesületekben olva¬ 
sott fel. Az egyik a modernizmusnak a protestan¬ 
tizmushoz való viszonyáról szól, a másik a jövő 
vallásának körvonalait igyekszik megrajzolni. A 
szabadszellemű dogmákkal szakító protestáns em¬ 
ber szemével nézi a dolgokat, erős ragaszkodással a 
protestantizmushoz, de a reformok szükségének 
meggyőződésével. Akár elfogadja valaki fejtegeté¬ 
seinek magvát, akár nem, el kell ismernie, hogy 
egyenes, komoly gondolkodáson alapszanak s ezért 
megérdemlik a figyelmet. 

Budapestről nagyon szép album jelent meg Hor-
nyánszky Viktor kiadásában. Kövid szövegben ma¬ 
gyar, német, franczia, angol nyelven leírja a város 
képét s azután nagy mennyiségű képet közöl: a fő¬ 
város egyes szebb pontjairól, nevezetesebb épületei¬ 
ről, műemlékeiről, egyéb látnivalóiról, utczai életé¬ 
ről. A könyv arra készült, hogy a Budapesten járó 
idegenek vásárolják emlékül s ennek a czélnak ki¬ 
tűnően megfelel, mert képei olyan szépek, egész ki¬ 
állítása oly tetszetős, hogy a külföldi nagyvárosokról 
sem kapni ennél különb albumot. De nemcsak az 
átutazó idegen, hanem az idevaló benszülött is szí¬ 
vesen forgathatja, mert szép képei ő vele is nem 
egy olyan szépségét födöztetik fel saját városának, a 
melyek mellett eddig érzéketlenül ment el. 

Torquato Tasso. Goethe híres drámáját most 
új fordításban adta ki Marczali Erzsi. A fordítás 
ambicziózus, gondos munka, egy kis dilettáns-íze 
van ugyan, de nagyjában megközelíti s élvezhetőén 
tolmácsolja a német eredetit. A fordító rövid elő¬ 
szót is írt hozzá, melyben érdekes párhuzamot von 
Goethe és Tasso között. 

Új könyvek: 
A szomorúság tarlóján. Versek, irta Vértessy 

Gyula. Budapest, Eggenberger kiadása. 
A boldogság vándora. Költemények, irta Lam¬ 

pérth Géza. Második kiadás. Budapest, Singer és 
Wolfner bizománya. 

A magyar család aranykönyve. Budapest, Athe-
naeum kiadása. A három kötet ára 64 korona. 

Sztehló Kornél felolvasásai. Budapest, Toldi La¬ 
jos bizománya. 

Emlékek. Második könyv. Irta Sidney Cárt 
Budapest, Uránia-könyvnyomda; ára 4 korona ' 

Torquato Tasso. Színmű, írta Goethe. Fordított 
Marczali Erzsi, Budapest, Athenaeurn kiadá • 
ára l korona. 

EGYVELEG. 
* Az amagnetikus hajó. A Carnegie-intézet 

amagnetikus hajót építtet, melylyel majd a 
minden részén végeztethet mágneses megfigyelés 
két. A hajónak minden része amagnetikus. A hor 
gony bronzból készült — Már előre is sok szén 
reményt fűznek hozzá s számos érdekes és értéke 
felfedezésnek néznek eléje. (—G.—) 

Csecsemők h a s m e n é s é t legkönnyebben «Kuf 
ke»-vel és tejjel lehet csökkenteni, inert s tej iR6 

féke»-vei kevésbbé van kitéve annak az erjedósn t 
a mely tehéntejtől bélhurutot okoz. A «Kufeke» ta 
talmasabbá teszi a tejet, könnyen emészthető ele'ét 
veszi a gyakori emésztési zavarnak és pompás fejű 
dést biztosit a gyermeknek. 

Vi'á&patent. 
(D. R. P. 210,225.) 

i Magyar 43773. Osztrák 
37033. Angol 18770. Franczia 389702. 

és a légző-

és cHenneberg»-se<yem l K 
35 f.-tol félj. bermentve 
és vámmentesen. Minta 
postafordultával. Megren¬ 
delések bármily nyelven 
o o intézendök: » » 

an Seidenfabrikt, Henneberg in Zürich. 

A Bor- és LJthion-taruümu 

Salvator-
forrás 

kitűnj sikerrel használtat h 
vesebajoknál, s húgyhólyag bán-
(almainál e.sköszvénynél,«czokar-
betegségnél.ai emésztési ős l elég-

cési szervek hurutjainál. 
Húgyhajté hatású! 
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Uraim, az nem volt kicsinység! 
Gondolják csak meg. én a mászásban teljesen eltévedtem, fölöttem szikla-
csúcsok meredtek, alattam pedig néhány száz méternyi örvény tátongott 

és lehetetlenség volt előre vagy visszafelé hatolni. Húsz óráig kellett így 
kitartanom és csak az volt a szerencsém, hogy zsebemben egy doboz 
Fay-féle valódi sodeni ásvány-paslilli volt, mely nélkül soha tarára nem 
indulok. Ezek csillapították nemcsak szomjnságomal. hanem mindenek¬ 
előtt eteknek köszönöm, hogy súlyosabb meghűléstől megmenekedtem. 
Fay-féle valódi sodenit szükséges minden magastúrára magával vinni. 
Kapható dobozonként 1 K 25 f-ért minden gyógvszertárban, drogutriá-
ban és ásványviikereskedésben. Vezérképviselőség Ausztria-Magyar¬ 
ország r iu i re : .W. Th. Guntzfrt. Wien, IV l, Őrössé Neugasse 27. 

(krónikus) h u r u t j a i ellen orvosilag ajánlott kiválóan 
hasznos gyógyitómód. A készülék használatra készen 
zsebben hordható, ára 6 K. Kapható gyógytárakban és 
szaküzletekben, a hol nem volna, megküldi a Pulmo-
geii-vállalat , B u d a p e s t , VII., Dohány-utoza 7. BZ. 

Prospektus díjtalan. 
D i a n a sósborszesz mint háziszer kapható az 

egész országban. Köztudomású, hogy bedörzsölésekre 
a legalkalmasabb. Nagyon kellemes hűsítő. Az összes 
fodrászüzletekben fejdörzsölésre és borotválkozás után 
árczfecskendezésre az urak használják. A fájdalmakat 
azonnal csillapítja. Masszírozásra általánosan minden 
házban csakis Diana sósborszeszt használnak. Egy 
üveg 44 fillér. 

K i t ü n t e t é s e k egész sorozata érte a Kálmán-féle 
Biborpaprikát, mert ez a legjobb. Árjegyzéket ingyen 
küld Kálmán József paprikanagykereskedő, Szeged, 
Dugonics-tér 16. 

A főváros egyik előkelő és ismert fogmüterme 
a dr. Edelmann József fogorvos és Márfai Arthur 
vezetése alatt álló, Károly-körut-26. sz. alatti fogorvosi 

BÚTOR készpénzért és részletre. 
3 sióba telje* berendezés 36O frt, 
mely áll: l háló, ebédlő és szalonból 
100 szoba állandóan készen raktáron 
a legegyszerűbb kiviteltől a legfino-

mabbig. Képes árjegyzék ingyen. Album 50 fill. bélyegekbon. 
N A G Y I M R E lakberendezési vállalata, 
Budapest, Váczi-körut 9. az. (Szerecsen-u. sarok.) 

Qjrravaflo, 
CHINA-BOR VASSAL 

•ygienikns kiállítás 19O6 Leg-magaaaljb kHtnt. 
Erositnszer gyengélkedők, vérszegények él 
lábbadozók számára. Étvágygerjesztő, ideg-
126tíö erősítő és vérjavitó szer. 
Kitűnő íz. 6000-nél több orvosi vélemény. 
I. Serravalló, «. M kir. nduri níiiitó Trieste-Barcola. 

Vásárolható a gyógyszertárakban félliteres üvegekben 
á K 2.60, egész literes üvegekbeo i K 4.80. 

SVAICZI SELYEM I A LÉG-
ÓBB. 

blúzoknak stb., úgyszintén Uta í r t t V t a i r t e?s ShAk 
batisztban szövetben, vászonban és selyembtn. Báron 
situPnk V v^/S s z a v a t o l t ? n sz°"d selyemszöveteket áru¬ 
sítunk közvetlen a maganvevöknek bérmentve és már 

elvámolva. 

SCHWEIZER & CoM LUZERN DL 23 . (Svaicz.) 
Selyemszövet kiviteL _ Királyi üdv. szállító. 

Fogorvosi- és fogtechnikai műterem 
Budapest, IV., Károly-körút 26., I. emelet 

és teljes fog¬ 
sorok SZáj-
padlás néls. 

Aranjrfogkoronák, aranyhidat és mindennemű kjnctuk 
fogazatok melyeket a szájból kivenni nem kell. A gyökerekel¬ 
távolítása fölösleges. Tartós porcelán- és arany-tö-
mesék. Foghúzás teljes érzéstelenítéssel, 10 éri jótállással. Vidé¬ 
kiek l nap alatt kielégittelnek, megvárhatják. — Mérsékelt ársk. 
Dr. EDELMANN JÓZSEF és MÁRFAI 
néhai dr. Neufeld D. fogorvos volttechn. assistense. (Üli) 

Budapest, IV., Kárőly-kftrút 26. 

FOGAK 

Steckenpferd-
Liliomtejszappan 

= legenyhébb szappan = 
:: a bffr részére. : : 

;Ha fáj a feje 
mely 10 perez alatt a \tum*k»f.*M> 

ne tétovázzék, hanem 
használjon azonnal 

— Ara l 
Bcrctvás-pastillát 
1. korona 20 fillér. Kapható minden gyógyszertárban. 

Orvosok által ajánlva. — Három doboznál ingyen postai 
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és fogtechnikai műterem, melyre íöihivjuk olvasóink 
figyelmét. Bővehbet a hirdetések között. 

B ő r ö n d ö k b e n és egyéb szíjgyártó munkákban 
elsőrendű specialista a jó hírnévnek örvendő 1875. év 
óta létező szíjgyártó-, nyerges- és bőröndöBmester 
Olbrioh L. Budapest, Teréz-körut 6., kinek hirdeté¬ 
sére felhívjuk az olvasó figyelmét. 

In i r e lakberendezési vállalatának (V&czi-
körnt 9) jelen számunkban megjelent hirdetésére fel¬ 
hívjuk az olvasó figyelmét. 

Schmid nővé rek , IV., Kigyó-tér 1. szám alatti 
grammofon-kereskedés hirdetésére fölhívjuk olvasóink 
figyelmét. Ár- és lemezjegyzék ingyen és bérmentve. 

HALÁLOZÁSOK. 
Elhunytak a közelebbi napokban: SZIKLA VÁBI 

ADOLF bányaigazgatósági főmérnök, főpénztáros, 
Nagybánya város k^pviselótestüjetónek tagja 90 
éves korában Nagybányán. - - Óhidi LÉOMAN Izi-
DOB 1848— 49-es honvéd tüzérhadnagy, ügyvéd 84 
éves korában Budapesten. - - GEML KÁBOLY volt 
48-as honvédhadnagy 80 éves korában Temes¬ 
váron. — AMBBÓZY. ANTAL 72 éves korában Buda¬ 
pesten. — FABKAS FEBBNCZ ügyvéd 68 éves korában 
Ungváron. - Nagyborosnyói BOBOSNÍAY ISTVÁN 
56 éves korában Marosvásárhelyen. — KOSZTKA 
£rsöBGY kir. tanácsos, az újvidéki kir. kath. főgim¬ 
názium nyűg. igazgatója Budapesten. - NÁGEL 
JÍNOB büntetőjárásbiró 58 éves korában Budapes¬ 
ten. — ESKENAZI ÉLIÁS, a dunai gőzhajó-társaság 
igazgatója Bécsben. — Giczei GIOZES LAJOS nyűg. 
miniszteri titkár 54 éves korában Budapesten. — 
Idősb HUSZKA GYULA nyűg. községi jegyző, a czin-
kotai ág. év. egyház felügyelője, 59 éves korában 
Czinkotán. - - BABB MANÓ Eesiczabánya községi 
jegyzője 56 éves korában Eisiczabányán. - Mogyo¬ 
rósi és bánóczi HLAVATHY GYTFLA várnagy 56 éves 
korában Székesfehérváron. — BISCHOIT LIPÓT 54 éves 
korában Budapesten. — Bethlenfalvi PAÁL GÉZA ál¬ 
lami főreáliskolai tanár 57 éves korában Kecske¬ 
méten. — MOLNÁB LÁSZLÓ színész 24 éves korában 
Budapesten. — TŰBK SZILÁBD Ítélőtáblái biró, a 
vaskorona-rend lovagja 65 éves korában Budapes¬ 
ten. - MAYKBHUBEB FEBENCZ az aranyosmaróti taka¬ 
rék-pénztár verebélyi fiókintézetének igazgatója, 
vármegyei bizottsági tag 78 éves korában Verebé-
lyen. - - Ifj. sasi NAGY IGNÁCZ honvédfőhadnagy 
34 éves korában Kolozsvárt. — MARTON SÁNDOB dr. 
orvos, a budapesti tőzsde főorvosa, 49 éves korá¬ 
ban. — Sikátori LUKÁCS GÁBOB üsyvéd, 64 éves 
korában Nagykátán. — DBEXLEB ÁBPÁD posta- és 
távirótiszt 26 éves korában Temesváron. 

Özv. FŐLDVÁRY ANDBÁSNÉ szül. Hegedűs Mária. 
Az elhunytban Földváry Antal Budapest főjegyzője 
édesanyját gyászolja. — KIZÁK VIKTORNÉ szül. Mi-
chalovich Georgina, 24 éves korában Múcsony köz¬ 
ségben. — Ozv. BLDMENSTOOK JÓZSBFNE 67 éves 
korában Budapesten. - - Ozv. BALOGH FEBENCZNÉ 
szül. Schuster Emilia 74 éves korában Szászrégen¬ 
ben. - - BEXHEFI ÁBMINNÉ, néhai Bexheft Ármin¬ 
nak, a «Neues Pester Journab egykori felelős szer¬ 
kesztőjének és 1848—49-es honvédfőhadnagynak 
özvegye Budapesten. — MEBGES BÉLÁNÉ született 
Balogh Irén 20 éves korában Alsósárad község¬ 
ben. — Özv. nagyajtai DABKÓ KÁBOLYNÉ szül. belé¬ 
nyesi és rabogányi Korodi Emma 76 éves korában 
Megykerék községben. — Özv. derecskai FODOR 
LÁSZLÓNÉ szül. bárdosi Bárdossy Anna, 76 éves 
korában Veszprémben. — VÁBFÖLDI IBÉN irgalmas-
testvér, a székesfehérvári Ferencz József-nevelő¬ 
intézet tanárnője, 56 éves korában Székesfehérvá¬ 
ron. —• KOVÁCS SÁNDOBNÉ, született Gudor Verona 
50 éves korában Budapesten. 

SAKKJÁTÉK. 
A 2648, számú feladvány Feigl Miksától. 

(A «Nowoje Wremjae versenyén az I. díjat nyerte.) 

Az 2623. u . feladvány megfejtése Sohuater Zsigmondtól 

1. Vb4—b6 . Ve3xb6 
(a,b.o) 

J. HdZ—f3 f matt. 
6. 

1. BfSxffi 
1. Yb6xf6 t matt. 

1. Ye3*a3 
2. Bh6—hő t matt. 

o. 
1. _ VeSxdí 
Z. FaS—d6 t matt 

SÖTÉT. 

J L fy 

f 9 ff í 

Szerkesztői üzenetek. 
Töredelem. Egy virágról, stb. Különös versek: 

érezni mindegyiken, hogy szerzőjük lelkében forrott 
valami, a mi költészet, de valahogy elveszett útköz¬ 
ben, mig a leiekből a papirosra került. A versekben 
magukban alig van belőle valami. A stíljük is merev, 
inkább prózai, mint költői stíl. 

A boldogság. Száraz, prózai okoskodás, minden 
eredetiség nélkül. 

Május elseje. Vártam utánad. Vágtass, lovam. Tel¬ 
jesen semmitmondó, ntszéli dolgok, — jobban teszi, 
ha egyáltalán nem törekszik velük a nyilvános¬ 
ság elé. 

Üldögélek a tó partján. Az előbbi izenet szól ön¬ 
nek is. 

Tristia. Csak azt látni belőle, hogy sok verset 
olvashatott e meglehetős routinet szerzett, de azt 
nem, hogy tud is eredetit Írni. 

Csillagok. Csak jönne már. Dalkoporsó. Még min¬ 
dig fanyar és éretlen dolgok, visszhangok, a melyek¬ 
nek nincs lelkében gyökere. Csak várjon és dolgoz¬ 
zon türelmesen. 

„ b o d e f g h 
VILÁGOS. 

Világos indul és a harmadik lépésre mattot ad. 

Az 2622. számú feladvány megfejtése Kintzig Eóberttől. 

1. Kd5—e6 . . . kg5xk 
2. Vg7—h6 t ma"-

b 
1. _.. g3xh2 
2. Vn6 t matt. 

(a,6) 1. .. _._ Bf7xg7 
2. Hh2— f3 t matt. 

A 23-ik számban megjelent képtalány megfej 
fcése : Nem lehet minden sebet egy irral. gyógyítani 

Felelős szerkesztő: Hoitsy Pál. 
Szerkesztőségi iroda: Budapest, IV., Reáltanoda-u. E 

Kiadóhivatal: Budapest, IV., Egyetem-utcza 4. 

KÉPTALÁNY 

ÉN CSAK 

DIANA SZAPPANNAL HOSAKSZOM, 
mondják Európa összes hölgyei és urai, mióta meggyőződtek arról, hogy 

1. a Diana-szappan lemossa az összes 
pattanást, 

2. lemossa az összes szeplőt, 
3. lemossa a vörös foltokat, 
4. eltünteti a bibircsókot, 
5. íehériti az arczbőrt, 
6. finomítja a kezeket, 

7. ápolja a bőrt a hideg szél és napsugár 
ellen, 

8. megakadályozza a karbunkulus és fu-
runkulus képződését, 

9. eltünteti az orr körül tartózkodó 
mitessereket. 

10. lemossa az arcz- és kéz-izzadtságot. 

DIANA-PÚDER 
pcdkj arról ncve/eles, IHMJV nz arczon egyenletesen tapad, szabad szemmel teljesen láthatatlan; 
amennyiben pedig teljesen "ártalmatlan szerekből van összeállítva, ki van zárva a láthatósága a kékes-
sxinü arczbőrnek, amely szin olyan nők arczán látható, kik ártalmas összetételű púdert használnak. 

!''«}' iivt-jiiégcly Dianu-crém (nappali és éjjeli Egy nagy darab Diana szappan l kor. 5O fill. 
luis/nálatriO l kor. 5O fill. 

Egy üvcglégi-ly Diana-crém (csak éjjeli használatra) Egy nagy doboz Diana-púder szarvasbőrrel együtt 
.1 l,,™ ^n fül (fehér, rózsa, vagy sárga színben) l kor. 5O fill. 

Kaphatö égés: Európában a gyögytárakban. drogériákban és parfümériákban. Aki nem tudja saját helységében beszerezni, az rendelje meg a kfcpontbél: 

ERÉNYI BÉLA gyógyszerész Budapest, Károly-körut 5. 
(A legkisebb megrendelés is fordolópostával utánvéttel eszközöltetik.) 
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:: Kizárólag eredeti, legjobbaknak elismert :: 

„író angyal" 
gramofon 
gépek és lemezek. 

S C H M I D NOVÉREK-nél 
Budapest, IV., Kigyó-tér 1. sz. 
Választékknldemények, kedvező lemezcsere fölvétel. Ár- és 

lemezjegyzék ingyen és bérmentve. 

LagTenÉz 
raketek 

és labdák 
elsőrangú 

angol gyártmányok. 

ANGOL SPORTCZIKEEK 
Football, Golf, Póló, 

Groquet. Sport-czipők, 
sweaterek, sapkák, stb. 
Testedző tornaszerek. 
Árjegyzéket bérmentve küld: 

WESZELT ISTVÁN 
angol sport-, gummi- és aczéláru-üzl. 

Budapest, IY,,Yáczi-ntcza 9, 

l «v«gr ara l korona 6O flllér 

Akkor ne hasz-
náljon mást, 

mint a legjobb-Akar-* 
^ _ , , - | 

szép lenni: 
Roffátsy-féle magyar pipere-boraxot, 
a melytől rózsás, üde, selymes ai zbőrt nyer, eltünteti 
a ránczokat, szeplöt, olajfoltot, pattanásokat, stb. 
\Ft Ifi *»/* ín <t<*l fi 1 n e m nélkülözhetjük, mert 
L\lflll Wlll&llWl a legkeményebb talaj¬ 
vizet is megpnhitja. Kiváló háziszer torok-, szemgyul-
lad&s, izzadas és szájbűz ellen. A fogak fehérítése és 
épentartása tekintetében bámulatos hatással bír. Mint 
univerzális báziszer gyermekápolásnál és háztartás¬ 

ban a legjobb lelkiismerettel ajánlható. 
— Egy dobost ára 3O és 75 fillér. — 
Rogatsy-íéle borai-erem l K, borax-szappan 80 f. 
borax-pouder l K 2Ü f., borax-fogkrém 50 fillér. 

ROGÁTSY KÁLMÁN drogériája, 
Budapest, VII., kér., Rákóczi-út IO. szám. 

A „Titania" 
gyorsgó'zmosőgép 

f a l ü l m n l m ' n d e n moségé-
leialfflDl pet, bármely kon-
karrencziához tartozzék (olya¬ 
nokat is. melyek nagy lármával 
és piac-zi reklámmal hirdet-
tetnek); 
m n a hófehérre harmad innyi 
l n o s időben, mint azelőtt; 

> fehérneműt eddig 
el nem írt módon; 

megtakarít L5 \fí 
O L C S Ó de jó. 
Sok ezer áll ütemben és ngyan-
:: ennnyi az elismerőlevél. :: 
t r Próbára is. ~ M 
T i t a n i a - m á n g o r l ó . 

17-féle S 
nigyság-

ban 2—ii 
keményfa-
hengerrel, 
minden ár-
fokozatban 
3ÖK-IÓI 

feljebb, öt 
évi jótállás 

T i t a n i m - f o r r ó f a o s a r ó . 
elsőrendű paragummi henger¬ 
rel. Prospektusok, plakátok és 
rcfereocziák ingyee. Képvise¬ 

lők kerestetnek. 
T I T A N I A - M Ü V E K 
W e l « , Felső-Ausztria ál), sz. 
Gyártanak különlegességek > 
gyanánt: mosógépeket, takar-
mány-fallesrtíket, vetőgépe¬ 
ket, szénagereblyéket, szegecs¬ 
fecskendőket, kiilönzőket, stb. 
Részletfizetései szívesen en-

(tedtetnek 

Régi híres kénfürdő 

Őr 

- _ _ _ "»ey Arany L - - - -
S*""1' ei D.MOHie>va4l*l • Bécs i 
Nemzetközi Föraökiállltison 1893-bán. 

a Budtpesi. Ezredéves Kiállításon -1896-ban stb. 
V/ASUTl.. POSTA-, TÁVIRQA- «» TELCFON- ÁLLOMÁS 
•*"ár uttv '»néc»o» 1804-Mm 68° hévforrás, a kéniszap 

a zagoriai 
vasiitvonal 
menteti 

• ü.aöioéxr: 
•ÁJ.I.-OMT.I..Í 

(§éxz éven ál nyitva ! 

utolérhetetlen hatása izom- és iznleti reuma, izületi bántalmak és gyulladások vagy csőn törések okozta bénalások, 
csuz, nearalgia, mint ischiís stb. níi bajok, bőr- és'titkos betegségek, krónikus vesebántasmak, hólyaghurut, golyva, 
rhachitis, fémdyscrasia, mint ólom, higany stb. mérgezések ellen. Ivóknra : torok-, garat-, mell-, tüdő-, gyomor- és 
bélbajok, araoyores bántalmaknál stb. Villamos gyógymód, másságé, gyógyintézetekés szállodák minden kényelem¬ 
mel. Újonnan épült fürdőszálloda gyönyörű lakosztályokkal, pompás fekvéssel és a legmodernebb berendezésekkel, ki¬ 
tűnő fürdőkkel az épületben, lift, villamvilágités, elegáns olvasótermek, étterem, kávéház stb. Napffirdök, hidegviz-
gyógyknrák zuhanyokkal és Kneipp-módszerrel. Előleges megrendelésre külön kocsik kaphatók a fürdfíkezelöségtöl. 
Pcsta, távirda, telefon. Fürdöorvos dr. J. Malkovic. Prospektust ingyen és bérmentve küld a F o r d ö k e z e l ő s é g . 

Az előkelő hölgyek csak a 
CREME :: :: 
ILLAT :: :: :: 
POUDER :: 
SZAPPANT 

h a s z n á l j á k . Főraktár B A Y E R A N T A L gyógytára Buda¬ 
pest, Andrássy-út 84. sz. — Kapható azonfelül KarlsohmarotT. 
— Lux, Neroaa, Molnár és Moser és l'tasi ntóda drogueriákban. — 

Ölesé cseh ágy toll! 
5 kiló: nj fosztott 12 korona, fehér pe-
helypuha fosztott 18 K, 24 K, hófehér pehely-
pnba fosztott 30 K, 36 K. Szállítás portomen-
tes, utánvéttel. A kicserélés és visszavétel portó 

megtérítés ellenében megengedtetik. 
B E N E D I K T S A C H S E L L o b é i 6O. Pilsen mell. Bóhmen 

Magrar ember csak magyar ásványvizet igyékl 

Magyar ásványvíz 
Kizárólag természetes magyar ásványgyógyvizet hozunk forgalomba. 

forgalmi és kiviteli részv.-társ. 
Budapest, V., Báthory-utcza 5. l 

l 

Borszéki P.oldizair, idült nomor-
baj ellen _ _ _ _ _ 34 fill. 

Borszéki Fokút, az ásványvizek 
királya, kösivény ellen _ _ 28 c 

Borszéki Kossuth, vérszegény¬ 
ség ellen _ _ _ _ _ _ 28 i 

Bodoki Matild, alkáli s savanyuriz 28 « 
Kérdezze meg- az orvo¬ 
sát éa megrtndja, bőgj a 

Egy liter viz ara palaczkcsere mellett: 
Baross, vesebaj ellen _ — 28 fill. 
Borhe^yí, buf!yliajt6_ _ 28 
Boholtl, korona forrás údilő víz 28 
Elöpataki, sárgaság ellen 34 
Felsörákosi Mária, légcaóbumt 

ellen _ _ _ _ _ _ 28 
HargitaÜgeti,üdit8iuű_ 

lilhiumtartalmu_ _ " 28 
Répáti, égvényes ásványvíz _ 28 
Székely-Selters, idült gyomor-

bajok ellen_ _ _ _ _ 28 
Sztojkai, czukorbetegség ellen 34 

á a v á f l t r t r i v gyigyhatáa* éa keUemm ize Össze nem -
•KI ViUftjf VUB híaonlitható » mesterséges ásványvizekkel. 

Magyar ásványvizeinkkel a külföld majdnem összes gyógyvizei pótolhatók. 
•zsBzsBzsBaBzszsBzflsBBzi Tiz|palaozkot m a r házhoz szál l i tnnkl z«Bz«Bz«Vs*zVzsBzszsBz«zsBzflzszi 

Horgász, étvágygerjesztő _ _ 28 fill. 
Kászpni-Fökut (Salutaris) jód é.s 

l 

KWIZDA 
féle 

i FLUID = 
Kígyó-védjegy, 

T-irista-
fluid. 

R é g b e v á l t aromatikM 
b e d ö r z s ö l e s az inuk és iz¬ 
mok erősítésére és edzésére 
Turisták, kerékpározók, J » 
dászok és lovasok által síkffl 
rel használva elő- és o 
erősítésre nagyobb túráson 

Eg-ész üveg- ái» * ••— 
Tél üvegr ára *• l '*>• 

Kwizda- fé l e 
Valódian kapható a 

rákban. — Főraktár 
T ö r ö k J ó z s e f gyógy 5 
nel, Budapest. Kiráiy-«it"« «-

Andrássy-út zö. 

87. sziM. 1909. 56. 

531. sz. K e t t é n y i l ó ú t i t á s k a , barna tehén¬ 
bőrből, íinum.. kulcscsal zárható zár, két tolózár, 
átkötő szíjakkal, ripsz bélés, belül elválasztó rekesz 

iromáiivtáskával és lecsatoló szilákkal, 
.lossza <ft 53 60 65 70 cm. 

i. sz. B a r n a vagy f e k e t e t ehénbőr¬ 
ből, knh'sc.-al zárható, sárgaréz-zár és elhajlók¬ 

kal, linóm bélés és bfliil egy oldalzseb. 
Hossza 40 43 50 33 60 63 70 cm. 
ira K 2 7 . - 31.— 36-- 37.50 42.- 46.- 52.-
A n g c l t á s k a (ugyanolyan mint az 526. sz.), 
barna hat. nynstös vitorlavászonból, nikkel zár- és 

áthajtok. 
Hossza 40 45 50 55 cm. 
Ar> K 16.— 1 8 . - 2O. - 22 — 

517. sz. Ü t i k o s á r , finom vesszőből, két erős 
zár, födele vitorlavászonnal borítva, belől vízhatlan 
kátrányozoit vászonnal kibélelve és lecsatolt övvel. 
Hossza 80 90 100 cm. 

04*. Angol ruhabőrönd, finom disznó¬ 
bőrből, két fekszir-zár, belől egy betét, erős bélés. 
Hossza 60 65 70 cm. 
IrTK~ 47— 6O.— 52.— 
54t>. sz. (Ugyanolyan forma, mint az 547. szám.) 
A n g o l r n h a b ő r ö n d , barna vitorlavászonnal 
borítva, valódi disznóbőrrel beszegve, finom zár, 

két lárvédő, belül egy betét, linóm bélés. 
Hossza 60 65 70 cm. 
Ara K 24.50 25.50 26750 

523. sz. P n h a k é z i t á s k a , barna tehénbőrbííl 
kulcscsal zárható zár, két tolózár,* feneke ránczos 

ÉS ripszbélés és belül egy oldalzseb. 
Hossza _ 36_ > 39 JáJJ jJ tö ^ 4 8 cm 
Ár K ~ ~ ~ ~ 

552. sz. H á r o m o s z t á l y u b ő r ö n d , finom 
disznóbőrből, finom zár, lecsatoló szíjakkal, belül 
külön rekesz felső ruhának, fehérneműnek és czipók-

nek, croiseval bélelve, 70 cm. két zárral. 
Hossza 60 65 70 cm. 

— Ara K 52.— 54 . -

Herknlesz-koffer,valódi orosz fournir-lemeí-
böl készült állvány, erős vitorlavászonnal bevonva, 
oiajfestékkel festve, a léczek mellett barna sávok¬ 
kal, finom biztonsági zárak, erős béléses bőrfogó. 
5O°/o s n l y m e g t a k a r i t á s . U r a k ré szé re 

egy b e t é t t e l . 
Hossza 80 90 100 110 cm. 
Ara K ~~54.— 62.— 7 O ~ ~ 7 8 . — 
H ö l g y e k r é s z é r e 2 betétlel és egy kalap¬ 

rekesz. Magasabb alak. 
Hossza 90 100 110 cm. 
Ara K 76.— 88.-

Uti láda, hölgyek és nrak részére, 
világos vizhailan vitorlavászonnal bevonva, egy betét 
Hossza 80 90 100 cm. 
Ara K 22.- 24 . - 27.-

Uti láda, hölgyek és nrak részére, 
világos vagy barna vízhatlan vilorlavászonnii be¬ 

vonva, erős bőrfogók és egy betét 
Hossza 80 90 100 110 cm 
A7a~K24— 2 6 . - 3O.- 3 3 . -
Kérem ezen árlapot (összehasonlítás rzéljából is) 
megőrizni és engem becses megrendelésükkel meg¬ 

tisztelni. 

HELLER M. Utóílabőröndös-mester 
B u d a p e s t , V H . , K á r o l y - k ö r n t 3 . Sörgönyczim: «BŐROND* Budapest 

Takarékpénztári és Országos Zálogkölcsön R.-T. 
Irodáii VI., Andrassy-nt 6 sz. a. (sajit hazában). 

* r***vénvtőke: 10 mülió korona. Elfogad betéteket, lestámUol váltókat ét előleget 
nvujt értékpapírokra. 

os«t.-sorsjáték fMlárusitó helye: VL, Andrássy-nt 5- Kézizálof-
UH 

Károly-körvt 18.. / V , Ferencziek tere *. (IráM/i-utcm 'sarok), Vtt^ 
'•örut t~ VIII.. ŰUöi-ut utc &., VIIL, Jó 

ÚJSÁG. 575 

. , 
V.UPÓr-KÖRÚTÜl 

T e te FON 67.01 

BÚT O R 
ízléses és szolid kivitelben, 
teljes lakberendezések kész¬ 
pénz vagy részletre kapható 

SÁRKÁNY I. 
butoriparosnál, Budapest, 
VII., Erzsébet-körnt 26. sz 

műhely és raktár. 

Tntrn-Lomnicz 
m. kir. kincstári gyógyfürdő és üdülőtelep. 

Elsőrangú szállodák. Kitűnő konyha. 
Villamos világítás. Vízvezeték. Csatornázás. 

Gondozott park. Kényelmes sétantak. 
Bérelhető fogatok és automobilok. 

Lóversenyek. Tennisz. Golf. Galamb 
lövészet. Vadassal. Halászat. Zene. Hangver¬ 
senyek. Előadások. 

Modern vizgyógyintézet. 
Nagyfedett uszócsarnok. 

Vasútállomás. Posta. Távirda. Inter 
nrban telefon. 

Kimerítő prospektussal és felvilágosi 
lássál készséggel szolgál 

a fürdóigazgatóság 
Tátra-Lomnicz Gundel Károly 

J (Szepes m.) igazgató. 

ÉKSZEREK 
EZÜSTNEMÜEK 
•g-yházi sí erek, órák, ang-ol.francl* 
•sklnaeiüst dlsztárg-yak gryárl 
áron a leg-njabb anjol rendszer 
:»r^.bt6k részletfizetésre 
Sárga János ékszergyárostól 
Kolozsvárit. - Képes 
nagy árjegyzék ingy. 

LOHR MÁRIA 
t * * * Ezelőtt i KRO1TFTJSZ. * * * * 

Csipke-, vegyéazetl tisstito _e_s ferteeseti 

Fiúközletek: IV., K.kn-úl 6, VI, Andi-ány-üt 16, 
VIII, Jóael-kOriU 2, IX, Cí.lvin-icr », V, Harinln 
- czad-utcxa 3, VI, Trréi-korúl 89 __ 

KNUTH KAROLY 
m é r n ö k é« gyáron 11910 

Os. és kir. fensége József f ó'herozeg üdv. szállítója. 
Gyár és iroda: 

Budapest, VII. kér'., Garay-utcza IO. 
Központi TÍZ- és gőzfűtések, légszesz- és vízvezetékek, csatorná¬ 

zások, szellőztetések, szivattynk, vizerfmfivi emelőgépek stb. 

Tervek, költségvetések, jövedelmi előirányzatok gyorsan készíttetnek. 

•ABYABHOM ELSŐ, LEflMAOYOBB ÉS LE6IOBB HIRMEVÚ ÓRAŰZiETE. 

llapiftarott 
18̂ 7. -

OR/K.ÉKSZEREK 10-évijórállással 
l RÉSZLETFIZETÉSRE 

bérwertva. lavlti»ok pantesan 

ÍTT A N Z 1^ «• TÁ. R S A VASÖNT* ÉS GlPGYÁR R.-T. 
*•" **• L ' ** Hí O ••• ** - * * kJ £*. - BUDAPESTEN7. _ 
MOTOROK benzin-, Ráz-, zítvórái- és kohorás-öxemr*. Köratl henffcrlőffépek. 
2?*2k e í ' i «0J°AJ?*B1*1S"*á?Utó '""n*1 kooadk *út- é, nagyvasutak namára. 
Mindenfél. »»«nti kocsik nraiily- i s t«her»«4Hitá»r». Vo«t«i fclizereiések. Kértgantétü 
kéretik (Gnffln rendűére). Heng-«r«zékek malmok szamára kéregöntetü hengerekkel. Mm-
dentele malomgepek. 'Egem*, malmok ber«nd«zés» és f«l«ier«lése. Turbinák oá. elér-
hetó tegnaayobb hatatfok triuvsitáfával. Trznzmlssziók. Gyiri berendezések. T e f 

és köaprito-grepek. Árjegyzékekkel és költfégvetésekkel tzivesen tzolgáttmk. 
Ganz féle Villamossági R.-T. Budapesten, I I . kerUlet, Lövó'ház-utcza. 

Elektromos rllá«ritó és erőátvitel i berendezések egyen- és oáltakotó áramra, r o l i t e i 
iTlámpák reklámcélokra. Elektromos üzemek berendezése uradalmakban. Meglévő 
berendezések átalakítása. Elektromos fizemfi szivattyúk, tejgazdasági bereniezétek, emelő¬ 
gépek, ventilátorok, mezei vasutak, szántó-, esfpló-, aprító- és takarmánvotá-bertndexétek. 
Elektromos kis- és nagTrasutak. Bányarasntak. — Árjegyzékekkel ét kőluégnámitá 

tokkal szivesen szolgálunk. 
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ERKETZ ISTVÁN UTÓDA 
* * kelmefestő és vegytisztitó gyára * * * 

Budapest, IX. kér., Kinizsy-utcza 14. szám. Czégtulajdonos : Kovács Endre. 
B 

Kitüntetve: Parii, Béo«, = Gyüjtötelepek: 
- Budapest, Szegőd. - AndraMy-át 5O. 
Alapittatott 1864. Z*"^^" 

Telefon 63-36. Rákóozi-nt 78. «zánL 
Vidéki megbízások' ponto- Ullői-út 3O. szám. 

san téljesittetnek. Váozi-ntoza 51. «zam. 

LEIGHENBERG GYÓGYHELY 
Stájerország. 

Klimatikus gryóyyhely. Nyári üdülőhely. 
Javalva van a légzőszervek idült hurutjai, izzadmá-
nyok, elkérgcsedés, tuberkulózis (csakis kezdő, 
vagy idült, elhatárolt stádiumban), tüdötágulat, 
asthma, érelmeszesedés, szivbilleiityúbaj, skrofu-
losis, hólyaghurut, köszvény és csuzbnntalmak, 
nnibajok. idegbántnlmak esetén és lábbadozásnál. 
Tökéletes gyogyeljárás minden indiknczió esetén. 
Világhírű gyógyforrások. Idény: május 15-töl 
szeptember 30-!?. — Prospektusokat küld és min¬ 
den felvilágositassal szolgál a Fürdöigazfralósag. 

Szenzácziós alkalmi elárnsiíás. 
Tigris flanelltakaró 2 kor. 75 fiU. 

Q 

W 

F 
U9 
t -

Í 
W 

Jó, ezélszeru takaró, 130 cm. széles, 200 cm. hossza, tigrisbőr-
minlával és A l V d l m i á r a 9 TT 7 R utánvéttel, vagy a 
szegélylyel. űJJÍcUIIU 0,10, ú n . / \J pénz előzetes be-

kuláése ellenében. Nemtetsző áruért visszaküldjük a pénzt. 

ProdniüY- nnd Handels-Gesellschaft TSzSLSn-.,3!; 

fimmmmmmmmmmamíKmmmmmmam 

v 
egyi tisztítás, ruha-

festés, gozmosas 
czimü ismertető főzetet bárkinek bérmentve 

küld Halteuberger Béla, Kassa. A.A.A.A.A.A 
•«»SS«*»W»«S«S««IBIIII»IIII««III»II™ÍII«I«I« 

Anyát, óvjátok gyermekeiteket a hátgerlnaelgórbüléstol!! 

Nincs többé elgörbült test! 

Ha az én ától nem ért, a legismertebb orvosok által aján 
lőtt Orthopád-támasztó fűzőmet használja. Mesésen kön; 
nyü és hygienikus! Vattázás nélkül elfödi az egész elgör-
bülést. Ferdén növésre hajlandó iskolás gyermekeknek 
nélkülözhetetlen mentő- és óvóeszköze! 30 éve fennálló 
testegyenészeti müintézetemben a legtökéletesebb technikai 
kivitelben és mérsékelt árak mellett készeinek, továbbá: 
egyenestartók, árókésznlékek, mfilábak és mflkezek, 
cs. és Úr. ssab. KELBTI-féle sérvkötők, haskötik. 
Új! Gummi-görc ser harisnyák 
varrat nélkül, valamint a betegápoláshoz szükséges esz¬ 
közök. — Képe* árjegyzék ingyen és b érmen t ve 
Tf E I í E T I T orvos sebészi műszerek és 

~ •*• " * gnmmiárnk-gyára : : : : 
Budapest, IV., Koronaherczeg-utcza 17. szám. 

Mindenki 
l 
egy nagyított képet ha bármi¬ 
l y e n f é n y k e p é t és 8O fillért 
postabélyenkbfn hozzánk beküld, 
c s a k azért, h o g y intézetün¬ 

ket ismerősei körében 

ajánlja. 
Festészeti miiintézet 

Budapest, 
VI., N»gyme»ő-u. 66. n . 

Telefon 118—77. 

Soványság. + 
Szép telt alakot, gyönyörű keb¬ 
let 6—8 hét alatt érhetni el a 
törv. védett «Büsteri»> nevű 
arany éremmel (Paris 1900, 
Hamburg 1901, Berlin 1903) ki¬ 
tüntetett orientálta eröporunk 
használata által. 30 fontnyi hír 
zás biztosítva. Ártalmatlan. Fel¬ 
tétlen reális, nem szédelgés. 
Sok elismerolevél. Dob">z hasz¬ 

nálati utasítással 2 marka. 
Postautalványon v. utánvéttel 
(portó külön) Sysítninahn 
Iiurtitnt IX TISJU SMin.r 
k Co Berlin 57. Königgrátzer-
strass«66. Buda 
Török Jozsel 

dapesten kapható: 
fnél, Király-u. 12. 

LEGJOBB , .. 
ARCZSZEPITO 

SZER 

OLBRICH L, 
iiyerjjesi és toőröoelös 

Bpest, VI., Teréz-körút 6. 
Dús raktár lovagló-, hajtó-
vaüász-, utazási és sport-
::: czikkekbeu. ::: 

Alapítva 1875. Árjegyzék ingy. 

A kebel fejlődése. 
A művészet, melylvel szép keblet lehet elemi, Pa¬ 
ris asszonyai és minden ország elegáns hölgyei 
előtt, a kik a P i l u l e s - O r i e n t a l e s - t (keleti 
pilulákat) használják—jól ismert. Csak a b e l s ő 
kezelés fejt ki előnyös befolyást a kebel fejlődé¬ 
sére és erősítésére és ebben a tekintetben a P i -
I n l e s - O r i e n t a l e s oly hírnévre tettek szert, 
a mely kizárja, hogy ezeket más preparátumok¬ 
kal, mint: púder, liszt stb. hasonló megkísértett 
szerrel összehasonlítani lehetne. Kívülről alkal¬ 
mazott szerek, mint: balzsam, pomádé, frottiro-
zás és mindennemű készülékek hatástalanoknak 
bizonyultak; a szükséges ingert elő nem idézték 

mert a kebel fejlődése egyes-egyedül a tápsejtek különös belső funktió-
jától függ. A P i l u l e s - O r i e n t a l e s használata által, — ezeknek 
sajátszerii növényanyaguk következtében, a melyet tartalmaznak, — ezen 
funktió csak annál erősebb lesz, erősebb vér kering a kebel környékén, 
a mely a kebel fejlődését és keménységét előidézi. A fiatal leánynak tehát 
módjában van keble természetes fejlődését előmozdítani, az asszonyok¬ 
nak pedig, hogy keblük teltségét megszerezzék, vagy visszaszerezhessék. 
A P i l n l e s - Ö r i e n t a l e s különös hatással vannak a kebel szép for¬ 
májának előidézésére és teljesen eltüntetik a váll- vagy nyak csontelő-
ugrásokat. melyek graciózus teltséggel benkartatnak. 30 évi tapaszta¬ 
lásra támaszkodva kijelenthetjük, hogy ezen pilnlák teljesen ártalmatla¬ 
nok és hogy azokat az egészség legcsekélyebb veszélyeztetése nélkül le¬ 
het alkalmazni. Könnyű, diszkrét kezelés. Egy iivegecske használati uta¬ 
sítással 6 kor. 45 üli! franco ; utánvéttel 6 kor. 75 lill. J . R A T I E , 
gyógyszerész, 5 Passage Verdeau, Paris. Utánzatoktól megkímélendő, 
kérjünk határozottan franczia bélyegzővel U n i o n d e s f a b r i c a n t s > 
ellátott dobozt. Budapesti raktár: Török József gyógyszerész Király-
::: atcza. Prágai raktár: Fr. Witek & Co., Wassergasse 19. ::: 

OMOK ARANY 
A legjobb és legolcsóbb építőanyag a 
homokból ozementtel vagy méazszel készült 
falazótégla, tetőcserép, járda és padlólap atb. 
dr. Gaspary rendsz. szerint előállítva. Őr. Gas-
pary £é>i vagy erőhajtásra berendezett 
gépein vagy formáin a legkülönbözőbb 
árakban. A £28. számú ismertetési brosúra 
ingyen. Levelezés és nyomtatványok magyar 
nyelven. Lelpziger Cementindnstrie. Dr. 
Gaspary A Co. Markranitadt, Leipzig 

mellett (Németország). 

Technikum MittweidaL5*| 
Igugati: A. Kolzt , tanár. 12073 (Szasi tíriljBig.) Tj 

Magasabb technika i t a n i n t é z e t e lektro- é s ff épén-
mérnökök, technikusok és művezetők kiképzésére. Gazdagon fel¬ 

szerelt elektrotechn. *s gípípitö laboratorinm'ok. Gyári tanuló-
műhelyek. 3610 hallgató a 36. iskolai évben. 
Programra atb. díjtalanul a titkárság által, 

Ha őszül a haja. 
ne használjon mást, mint a 

„STELUMÍAJVIZET, 
mert ez nem hajfeBtő, de oly vegyi összetételű szer, 
mely a ha) eredeti színét adja vissza. Üvegje 2 K. 

ZOLTÁN BÉLA gyógyszertárában, 
Budapest, V/49, Szabadságtér, Sétatér-ntoza 

sarkán. 

Rozsnyay vasas china bora, 
Igen hatásos vérszegénység, sáp¬ 
kor, neurasthenia eseteiben. Egy 
Vi literes üveg ára 3.5O kor. 

A Rozsnyay-féle 
vasas china bor 

egyike a legelterjedtebb és leg¬ 
hatásosabb gyógyboroknak. 

A külföldi készítményeket felül¬ 
múlja. Vérszegényeknek különö-

nen ajánlható 12475 

Kapható: 
minden gyógyszertárban. 

Továbbá a készítőnél: 
Kozsnyay Mátyás gyógyszer-
lírában Aradon, SEabadság-tér. 

A jelenkor legkiválóbb bőrfinomitó 
találmánya a 

nSvényekből készült ^ \ 
kristályszerü Y ^ F ^ - ^ 1 ^ leiaetítnem 
massza, a ^ ^ Z L V ^ oiidálja ÓB nem lir-

gitja, mint a zsíros ««>5-
a p csök. Ellenben fehéríti, üdévé l 

bérsonysimává változtatja. Kapható mi»-
áen drogériában. Próbatégely 60 f. n. üvegdoboz 

3 K szappan l , púder l K. Főrakt. Bp. Barose-ntera 91. 

PLŐPATAK 
• • gyógyfürdő 
kiválóan jó eredményűvel használható l gyomor, vese, 
hó lyag és a m é n hnrutos b á n t a l m a i n á l , máj -
ég lopbajoknál , köszvény és csúznál , a l tes t i 
pangásokná l , v a l a m i n t b á r m e l y az idegesség 
a lapján fej lődd b e t e g s é g e k n é l . A nagyliini elopa-
t a k i g y ó g y v i z e k orvosi javaslat szerinti ivása, összekötv 
a megfelelő és itt feltalálható kisegitö pyógyeszköiökkel (melff 
és hidegfiirdök, vizgyógyiniézeti kezelés, másságé, svédtoros. 
diátikus étrend) r e n d k í v ü l k e d v e l ő e r e d m é n y t mu¬ 
t a t fe l . Fürdő-idény: m á j u s 15-től s zeptember 15-ig; 
Vasúti állomás: Földvar és Sepsiszentgyörgy, honnan állandó 
olcsó kocsiközlekedés van. Lakás.' ellátós olcsó és választékos. 
Az elő- és utóidénybfn (május 15-i6l jiinins 15-ig ésang.» 
szent 15-is) a gyógy- és zenrdijna'k fel« fizetendő, lakáson 
50%-al ésellátas is sokkal olcsóbb. A B é l ő p a t a k ! ásvány¬ 
víz, mely a szénsavdus; égvényes vasas vizek között «BO l 
lyel foglal el, mint gyógyeszköz, háznál is használható e 
üdí tő , k e l l e m e s i t a l tisztán \*fy borral vegyim, M 
kedveltségnek örvend. Itthon és a külföldön évenkinl egy miliu 
pjlaczknal több kerti forgilomba. Szélküldési hely Élőpatak, de 

kapható a legtöbb városban és nagyobb kereskedésben. 

Prospektust kívánatra ingyen kőid az igazgatóság 
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A BADACSONY A BALATON FELŐL.. 

hánykódó hajó födélzetóre. S láttam még eső¬ 
ben, napban, reggel, este, hajnalban és hold¬ 
világnál, de mindig más volt. A színe hol 
szőke, hol ezüstfehér volt, majd a zöld, kék 
és lila minden árnyalatában váltakozott. 

A múlt héten az ország különböző vidékei¬ 
nek hirlapirói ott tartották közgyűlésüket a 
Badacsonyon Szárai/ Gyula vezetésével. A gyű¬ 
lés előtt és után ott kalandoztak a Balaton 
körül. A kiránduló újságírók hajója Balaton¬ 
füred felől, a tihanyi félszigetet megkerülve, 
közelítette meg a Badacsonyt. Keleten az ál-
iiából fölébredt nap piruló orczáját a rejtel¬ 
mesen zizegő, kékes-zöld habokban mosta fé¬ 
nyes fehérre. S már jó magasra hágott égi 
útján, mikor a hajó a badacsonytomaji kő¬ 
zúzónál kikötött. A zúzó hatalmas és kemény-
fogú kávédarálóiba a magasan függő sodrony¬ 
kötélpálya csilléi szállítják a kőtömböket a 
Badacsony oldalában levő kőbányából. A suta 
kúpalakú hegyre, a mely közvetetlenül a part 
mellett s egyedül áll, a sodronypálya mentén 
kényelmesen lehet följutni. A hegy oldalát 
bizonyos magasságig szőlők borítják s a haj¬ 
dani tűzhányó lángja most ott csillog a bada-

A BADACSONY. 
VALAHÁNYSZOR LÁTOM a Balatont, mindig újra 

fölfedezem magamnak. Nem ugyan a maga 
egészében, mert együttes benyomása örö¬ 

kös emlékű, eltörölhetetlen varázszsal volt lel-
kemre, hanem csak részleteiben. De mióta 
először láttam, azóta minden egyes alkalom¬ 
mal láttam meg benne valami újat, valami 
szokatlant, valami eddig észre nem vettet. 
Nem csoda, hisz a Balaton valósággal a rej¬ 
tett szépségek kincsesháza. Csak annak tárja 
'öl igazi mivoltát, a ki szerető megérzéssel 
közeledik feléje. Ez a roppant, hatalmas víz¬ 
felület elragad, mert a miénk, mert magyar; 
mert tenger és mégsem az. Megvan benne 
a tenger minden szépsége, fönsége, ereje, de 
gyilkos kegyetlensége hiányzik. Nagysága be-
lathatatlan, zpld vize a messzeségbe vész, de 
negsem fólelmes, a bizonytalanság nyomasztó 

zése nem nehezedik a kedélyre, mintha a 
gyönge ember ki volna dobva a végtelenségbe, 

borzasztó elemek szeszélyes játékának. Pe-
lattam olyan viharban is, hogy a ha?.-

magasságú hullámok fölcsaptak az ide-oda 

A «KŐKAPU» EGYIK OLDALA, HÁTTÉRBEN A GULÁCS-HEGYGYEL. 
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(Franklin-TarvoUt nyomdija Budapest, TV., Egyetem utoza 4. saam.) 




