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R Ó Z S AT E J 
kiiiinö teint-á jiolószi-r t K 
liatalos lidi'Si'gft kölcsönöz a bőrnek. 
halzsamszapiian hoizá lio f. 

f«Káp«lw S7áj-
mK1.7MV>gP*"-SSf. 

b T A N N I N G E N E l l i l i feser 5 K 
Hetekig niejímnratl ós nőin engedi festékét. 

Söfcéls/ökére, .barnára és feketére 

ANTON J. CERNY, Wien, levelezi™ 
XVIII. Caxl Lndwig-str. 6. Lerakat I. Mazinilianstr. 9, 

Raktár: gyógyszertiirakbaa,.parfüineriúkbau stlj. 
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8/cnzác/ios alkalmi elárusilás. 
Tigris flanelltakaró 2 kor. 75 fill. 
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Jó. czélszerii takaró. 130 rm. széles. 201) cm. liosszn. ligriibör-
miniával és A l l r n l r TT IFi mátivéltpl. rajjy a 

IV / O pé„z. előzetes be¬ sze r ive l 
. . . r<-i». i-.ii/.un-> 

küldése ellenében. .Nemtelsző áruért viss/akiildjük a pénzt. 

ProdufctjY- nnd Handeis Gesollscbaft " S S t o S : " : 

Akar-e 
szép lenni? 

Akkor ne busz . 
páljon mást, 

mint a legjobb 
nak általában 
— elismert 

magyar pipere-boraxoí a melytőt rózsás, üde, selymes át ,5 bőrt nyer, eltünteti 
• ránczokat, szeplőt, májfoltot, pattanásokat, stb 

síltttfíl nem nélkülözhetjük, uierl 
t l & l l t l l a legkeményebb talaj 

n rnegpTihitjii. Kiváló házÍRzer torok-, szemgyul 
ladás, izzadás és ezájbfiz ellen. A fogak fehérítése ót 
épentartása tekintetében bámulatos hatásnál bir. Mint 
univerzális liáziszer gyermekápolásnál én háztartás 

bán a legjobb lelkiismerettel ajánlható. 
— Etjy fioboz w-m .W ex "í(t ftllér, — 
Rogatsy-fele borax-crem l H., bor»x-sz»ppan 8t> t. 
borax-poniler l K 2O f., borax-í'ogkrem ÖO fillér. 

ROGATSY KÁLMÁN drogériája, 
\ II.. k«r.. lt»«oczi-iu l". 4/,á;u 

iDMOK ARANY 
A legjobb és legolcsóbb építőanyag a 
homokból czementtel vafiy mészszel készült 
falazótégla, tetőcserép, járda és padlólap stb. 
dr. (iaspary remlsz. szerint előállítva. Dr. Gas-
pary kézi vagy erőhajtásra berendezett 
gépein vagy formáin a legkülönbözőbb 
órákban. A --'i8. száma ismertetési brosúra 
ingyen. .Levelezés és nyomtatványok magyar 
nyelven. Leipziger Cementindnstrie. Dr. 
Gaspary & Co. Markrrinsliiüt, Leipzig 

mellett íNéuii torszá;:). 

Telt kebel elérésére, 
Síép keblet szerez¬ 
ni, ma már nem ke¬ 
pei titkot a liökv-
világ előtt, a mióta 
a . P i l u l e s Őri¬ 

e n lalesi(ke-
leti labdacsok) 
csodálatos ha¬ 
tása ismeretes. 
Ezek a nilulák 

falóban 
azon tulaj¬ 
donsággal 

liirnak. 
t liogv a 

ki'blel kifejlesztik, megszilárdítják 
és mjáalakiiják, ép ügy a nyak és 
v;illos»ntok öregeit mess/öntetik 
az által, hogy a kebelnek kecses 
teliséget kölcsönöznek a nélkül, 
hogy a derekat kibővítenék. A 
kele t i p i l u l á k főleg keleti nö-
rénykivnnatokból készülnek s az 
ártalmas arzéntől teljesen mente¬ 
sek. Hatását nem szabad hasonló 
rzélú más külső vagy belső hasz¬ 
nálatra szol.-áló szerrel összeté¬ 
veszteni. Egy több mint 20 évi 
eredmény a P i l u l e s O r i e n t a -
les hírnevét megerősítette annyi¬ 
ra, nogy úgy a fiatal leánynak, 
mint az asszonynak az egyedüli 
eszköze arra. hogy telt s szilárd 
keheire tegyen szert. Könnyű és 
diskrét kezelés, tartós eredmény 
már 2 havi használat után. Egy 
live^erske használ.-ui utasítással 
6.45 kor., utánvéttel 6.75 kor. F6-
raktár üudapesten Törők József 
VI., Király-nu-za 12. Prágában 
Fr. \Vittek & Co.\Vassergasse 19 

gyorsgffzmosóyép 
fp ln lmnl m""ltMI m.jsogé-
leiUimUI p e l . bármely kon-
kiirrenaziához tartozzék (olya¬ 
nokat is. melyek nagy lármával 
és fiwrzi r«kls<!ii«al hirdet-
U'tnek) : 
mno hófehérre hármait »nnyi 
B H ' » iilöhen. mint azelfitt ; 

megtakarít LSütdo-, pénzt 
. - jt és 

OLCSÓ de jó 
>ok i-7.fr á II tizemben és ugyan-
: ennnyi az elisroerőlevel. 

t W Próbára is. - » 0 
Ti tan la - mángorló. 

17-fele 
Mgyiág-

ban i—:* 
kern<inyf;i-
-•hengi-m)!. 
minden ár-
fokozatban 
35 h-tói 

feljebb, öt 
évi jótállás 

T i t a n i a - f n r r ó f a c s a r ó . 
elsörendii paragummi henger¬ 
rel. Prospektusok, plakátok és 
referencziik ingyen. Képvise¬ 

lők kerestetnek. 
T I T A N I A - M Ü V E K 
W e l » , Felső-Ausztria á(). sz. 
liyártanak külőnlesresséfrek 
{.•villant mosógépeket, takar-
inany füllesztökel. Trtőgépe-
tet, széiianereblyéket. szegecs-
fecskendőket, kiilönzíiket. sth. 
lii'síletlizetések sziveden en-

C»iph , regyésieti Ugrtlto _é» t ertem e ti 
L (jyjr VIII., Baro««-iitoMB 85. 

Fióküzletek: IV., Kakil-úl 6, VI.. Andr&wT'úi 1*> 
VIII- Júzaef-körúl 2. IX, CalTin-tér 9, V„ Harmln 
- iTHil-iitnH 8. VI. Trréi-ktrAl *» -

Szenvedő hölgyek és urak 
ne mulasszák el legújabb árjegyzékem ingyen 
"S bei-mentes küldetése iránt hozzám fordulni. 
5 felettébb hasznos, mintegy 3(100 természethö 
ábrát tartalmazó könyvben'mii dennemn kötszer 
pontos leírása feltalálható. Minden altesti be-
•egség ellen szolgáló haskötő , mely köldök és 
has-sérv, vándorvese és hájasodás eŰen elönyö-
*en alkalmazható. Hölgyek számára pelig ki-
tönSen beválik az altést támasztékául szülés 

-i e l 5 t t i é s U t 4 n i időszakokban. 
V a r r á s n é l k ü l i gummiha r i snya görcsér, 
eres esombk, viszértágulá.snál, valamint dagadt 
és egyébként szenvedő lábakra a legradikálisabb 
hatályú szer. Mérték szerinti elkészítését lég-

jutányosabban eszközli: 

031. sz. Ke t tóny i ló ú t i t á s k a , barna tehén-
bőrből, finom..kulcscsal zárhutó zár, két tolózár, 
átkötő szíjakkal, ripsz bélés, belül elválasztó rekesz 

iróniáin táskával és lecsatoló szíjakkal. 
.losaza 4K 53 60 65 7(1 cm. 
ira K 39.— 44.— 48.— 5 3 . - 60.— 

523. sz. P n h a k é z i t á s k a , barna tehénbörből 
kulcscsal zárható zár, két tolózár,;fenek« ránczos 

Sí ripszbólés és helnl egy oldalzseb 
Hossza _ 3b^ 3 9 _ lj_ 45 ^"48 cm 
Ár K 1 9 . - 2O.— 21.— 2 2 ~ = T 2 ^ 4 

526. sz. B a r n a v a g y f eke te t o h é n b ő r -
ből, kr.n-íi-'.-al zárható, sárgaréz-zár és áthajtók-

kdl, finom bélés és belül egy oldalzseb. 
Hossza 40 4ö 50 33 60 65 70 cm. 
XraK 27.— 31.— 35- 37.50 42.- 46.- 5 2 7 
A n g o l t á s k a (ugyanolyan mint az 526. sz.), 
barua lu!. nyüstös vitorlavászonból, nikkel zár- és 

áthajtok. 
Hossza 40 40 50 55 cm. 
ArTK 16.— 18.— 2O.— 2 2 . -

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, belől 
külön rekesz felső ruhának, fehérneműnek és czipók-

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

.'ÍI7. sz. Ü t i k o s á r , finom vesszőből, két erős 
zár. födele vitorlaraszonnal borítva, belül vízhatlan 
kálrányozoit vászonnal kibélelve és lecsatolt övvel. 
Hossza 80 !H) 100 óm. 
Ara K 27.-

Herknlesz-koffer,valódi orosz fournir-lemei-
bó'l készült állvány, erős vilorlavászonnal bevonva, 
oiajfestékkel fe-tvi1. a léczek mellett barna sávok¬ 
kal, linóm biztonsági zárak, erős béléses uőrfegó. 
5Ol!ii oalymegtakaritás. Urak részére 

egy betéttel. 
Hossza 80 90 100 UOcm. 
Ara K 5 4 . - 6 2 . — 7O.— 7 8 . -
H ö l g y e k r é s z é r e í betéttel és egy kalap-

rekesz. Magasabb alak. 
Hossza 90 101) l III cm. 

5(7. Angol ruhabőrónd, finom disznó¬ 
bőrből, két fekszir-zár, belől egy betét, erős bélés. 
Hossza 60 65 70 cm. 

i r ~ 47— ftO.— 52.— 
54H. sz. (Ugyanolyan forma, mint az 547. szám.) 
A n g o l r n h a b ő r ö n d , barna vitnrlavászonnal 
borítva, valódi disznóbőrrel beszegve, finom zár, 

két zárvédő, belül egy betét, finom bélés. 
Hossza 60 65 70 cm. 
Ara K 24.5O 25.5O 26.5O 

Uti láda, hölgyek és arak részére, 
világos vízhatlan vitorlavászonnal bevonva, egy belét 
Hossza 80 90 100 cm. 

Üti láda, hölgyek és arab részére, 
világos vagy barna vízhatlan vitorlavászonnal be¬ 

vonva, erős börfogók és esy belét. 
HÓ 9ü 100 llossza 

ArTT 24— 26.— 3O.— 
Kérem ezen árlapot (összehasonlítás czéljából is) 
megőrizni és engem becses megrendelésükkel meg¬ 

tisztelni. 

HELLER M. Utóda bőröndös-mester 
B u d a p e s t , V I I . , K á r o l y - k ö m t 3 . Sürgönyczlm: «BŐRÖND • Budapest 

Budapesti Takarékpénztári és Országos Zálogkölcsön ü>T. 
Irodáii VI., Andrassy-nt 5 sz. a. (Baját házában), 

Befizetett rénvenytöke 10 millió korona. Ellugid betéteket, leszámítol váltakat ** elólegt* 
nyvjt értékpapírokra. 

BL kir. nab. o»xt.-sorsj««k f&tlánuntó h«ly.: VL, Andrasay-nt 5- Ké 
5i l«t« l : IV. Károly-karut « . , IV, Ferenestiek tért 4 (Iránvi-utna. tarok).. VII.. 

VÍCM 57 VW.. Jnitet-knrw I.. VtlI. ÜtM-Ht 

29. SZ.1909.(56. ÉVFOLYAM.) 
SZERKESZTŐ FŐMUNKATÁRS 

HOITSY PÁL. MIKSZÁTH KÁLMÁN. BUDAPEST, JÚLIUS 18. 
Szerkesztőségi iroda: IV. Reáltanoda^utoza'5. 
Kiadóhivatal: IV. Egyetena-ntcza 4. 

Egyes szám 
ára 40 fillér. 

Fin fi f ' ( Egész évre _ _ 16 korona. A t Ví/ágkroníítd»-val 
Félévre _ _ _ 8 korona, negyedévenként 80 fillérrel 

feltételek: ( Negyedévre _ _ 4 korona. több. 
Külföldi előfizetésekhez a postailag meg¬ 

határozott viteldíj iá csatolandó. 

A KŐMŰVES-UTCZA. 

kedvezéséből ezalatt szépen vagyonosodtak, 
gazdagodtak s vendéglőikben a romantikát ke¬ 
reső kirándulóknak olyan idegenforgalmi ára¬ 
kat szabtak, hogy méltóvá tették magukat a 
legkiválóbb uzsoraczégek elismerésére. 

Mert hiába nevezik hivatalosan Eácz-
városnak a főváros eme területét, a ráczok-
ból egy templomon, néhány egyházi em¬ 
beren és a várost jelölő rácz vagyis szerb 
szón, Tabán-on kívül nem maradt más hír¬ 
mondó semmi sem. Valamikor nagy élet¬ 
csaták dúlhattak az itt élő törzsökös szerbség 
és a beözönlő svábok között. A háborút nem 
ágyúkkal, puskákkal és kardokkal vívták, ha¬ 
nem veszedelmesebb fegyverekkel. Szorgalom¬ 
mal, szivóssággal, telekkönyvi be- és kitáblá-
zásokkal. És ebben a csatában a magyar vir¬ 
tus sokféle tulajdonságával jeleskedő szerb 
faj a rövidebbet húzta. Holott nagyon jól ér¬ 
tett az emberfejek levágásához, háborús, kato¬ 
nás fajzat volt ő is és a viadalokban megál-
lotta jól a helyét. De olyan idő következett 
nemsokára, különösen a törököknek Buda¬ 
várából való kiűzetése után, mikor a hatalmi 

í Franklin-Társulat nyomdája Budapest, IV., 

A TABÁN. 
K I S E B B TÉPÁZÁSOK után, melyek festői tol-

lazatától azért egészen mégsem tudták 
megfosztani, a főváros tanácsa most 

földrengésszerű apparátussal megy neki a Ta¬ 
bánnak. Eddig csak csipkedte. Egyszer kimet¬ 
szett belőle egy keskenyebb húsdarabot. Ez 
még nem ártott a Tabánnak túlságosan. Aztán, 
mint mikor a beteg embernek a fogát húzzák 
vagy a fájós tagjait operálják, Tabán gyön¬ 
gyeiből leüttetett egy-egy különösebb darabot 
a szabályosság elve érdekében. A Tabán azért 
megmaradt nagyjában az ő régi, kedves, külö¬ 
nös és furcsa mivoltában. Mindannak, a mi 
szabályszerű, csökönyös tagadásával, keresztül¬ 
kasul, össze-vissza és rapszodikus rendetlenség¬ 
ben kanyarogtak az ő ódonságot kiáltó utczái 
és ezekben az utczákban olyan házak, melyek 
semmiféle sablont nem ismertek. A pesti kő-
rengetegekből idetévedt utas úgy járt ebben 
* festői labirintusban, mint a meseország 
kalandozója. Eomantikát, antikvitást vagy a 
hogy a pesti költők mondják, levendula illa¬ 
tot kellett éreznie minden lépésére és a tabáni 
svábok, a kik persze semmit sem éreztek ezek¬ 
ből a fellengző impressziókból, a pesti ember 

A JAKAB-LEPCSŐ. 

A PUSZTULÁSRA Í T É L T TABÁNBÓL. — Balogh Rudolf fölvételei. 
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A PUSZTULÁSRA ÍTÉLT TABÁNBÓL. —Az a ház, hol Virág Benedek meghalt. 

felsőbbség biztosításának eszközei módosultak. 
A mit azelőtt és egy darabig még ezután is, 
a személyes bátorság kiválóságával, vakmerő¬ 
séggel, vagy fegyveres készséggel vivtak ki, 
a békés idők beálltával pótolni kellett ügyes¬ 
séggel, ravaszsággal, szívós munkával, kitar¬ 
tással és számítással. S ebben a bonyolult 
feltételű csatában a budai rácz elvesztette az 
ütközeteket a svábbal szemben. 

Tabánban már évtizedek óta a sváb elem 
jutott túlsúlyra, az egykori rácz élet viszont 
annyira kiapadt, hogy ittlétét és virágzását 
kulturemlékei nyomán kell nyomozás tárgyává 
tenni. Ilyen mindjárt maga a név, melyről a 
fővárosnak ezt a részét ma is ismerik : Tabán. 
Mi ez? Micsoda vonatkozása van a szerbek¬ 
kel vagy az ebben a városrészben végbement 
élettel? II. Endre oklevelei között, melyeket 
Fejér György közölt az ő Codex Diploma-
ticus-ában, találunk kettőt, hol ilyen utalá¬ 
sok vannak: «Tabenra mons ad Budám.» To¬ 
vábbá egy 1212-ből való oklevélben: «... ét 
inde ascendit ad médium montis, qui dicitur 
Tebenra (alias Tabenra),» a következő szin¬ 
tén ezen évből valóban pedig ez t :« . . . ét inde 
ascendit ad médium montis Tabcnra*. Ez a 
Taben(ra) hegy Buda és a héwizek között lé¬ 
tezett volna, de hogy a mai Tabánra vonat¬ 
kozik-e vagy másra, ki tudja. Nyelvészek nem 
döntötték el, historikusok nem tisztázták, geo¬ 
gráfusok pedig az egykori elnevezéseknek meg¬ 
felelő mai nomenklatúrát nem állapították 
meg. A Tabán magyarázatához más nyomok 
Ígérnek valószínűbb eredményeket, mi tehát 
ezen a nyomon indulunk. A szerb nyelvben 
Tabán valaminek az alját, talpát jelenti, pél¬ 
dául a czipő vagy csizma alját és annak is 
azt a nyerges részét, mely a talptól a sarokig 
terjed. Esküt ugyan nem mernénk tenni erre 
a magyarázatra, de nagyon valószínűnek lát¬ 
szik, hogy a Tabán elnevezés hegi/alja, eset¬ 
leg váralja értelemmel birt s ez adta igazi 
jelentését. 

A magyar nyelvforgalomban ez a városrész 
állandóan kétféle elnevezéssel élt. Egyidejű¬ 
leg Eáczvárosnak és Tabánnak nevezték és 
az irodalmi emlékezések között is ezt a két¬ 
féle megjelölést találjuk. A tizenhetedik szá¬ 
zad közepén már erős rácz kolónia volt és a 
tizennyolczadik elején egyik-másik nevezetes¬ 
ségével a pesti krónikások figyelmét is felkel¬ 
tette. A ráczvárosi sörház és a ráczvárosi ká¬ 
véház a tizennyolczadik század első éveiben 
olyan nevezetességek voltak, melyekről Gaal 
György «Furkáts Tamás levelein czímű humo-
risztikus újságjában több ízben megemlékezik. 
A tabáni kiválóságok között pedig az iroda¬ 
lom emlékezik meg Vitkovics Mihályról és 
Virág Benedekről Mind a ketten itt laktak, Vi¬ 
rág egykori lakóháza ma is megvan az Árpád 
utcza 10 szám alatt. Ennek az emeletén élt 
évtizedeken át az a kiváló jámbor lélek, ki¬ 

nek földi sanyarúságait egyedül azok a lel¬ 
kiek enyhítették, melyekkel tüzesítette és vi¬ 
gasztalta magát a múlt századeleji kopár és 
sivatagszerű kulturátlanságban. 1810-ben a 
Tabánt hatalmas tűzvész dúlta és majdnem 
egészen elpusztította. Egy régi emeletes ház 
rácsos terraszának a felirata ma is őrzi ennek 
a nagy tűzvésznek az emlékét. Nagyobb ese¬ 
mények még csak a szabadságharcz alkalmá¬ 
val vonultak el a Tabán fölött. A Gellérthegy¬ 
ről, melynek aljában hegyes-völgyes talajon 
meglapult, egy-egy osztrák ágyú mindig pis-
lantott rá egyik szemével, ha netalán rendet¬ 
lenkedni akarna. De nem tette. Békésen vi¬ 
selte magát s a szerint, hogy a vár a Hentzi 
vagy a Görgei kezében volt, a többségi-párt 
nézeteivel azonosította magát. Ekkor már él¬ 
tek okos németek benne nagy számmal, a 
kik nagy piano és langzam modorban a ta¬ 
báni politikát úgy vezették, hogy a lakosságra 
lehetőleg minél kevesebb konfliktus hára-
moljon. Az Attilla-körút építésekor a főváros 
egy Ízben már mélyében belenyúlt bonczké-
sével a Tabán gyomrába, de ezt az operácziót 
szerencsésen kiheverte. Lapályos része fejlő¬ 
dött szépen és gyorsan. Hátán a villamosok 
egész tömege iramlik a Hűvösvölgy és Zugli¬ 
get felé, de a dombos és hegyes részeken hú¬ 
zódó utczák érdekesnél érdekesebb házaikkal 
változatlanul maradtak évtizedeken át. 

Elképzelhetetlenül sajátságos építkezés tette 
aztán festőivé és érdekessé az emelkedettebb 
pontokon egybe zsúfolt házakat. Törvénysze¬ 
rűséget vagy szabályosságot egyiknél sem le¬ 
het tapasztalni. A talaj viszonyai szerint épült 
itt egy ház a másik hátán. Állandó azonban 
bennök a virágnak és a fának patriarkális kul¬ 
tusza. Talán egyetlen olyan ház sincs, még a 
legszegényebb fajták között sem, mely leg¬ 
alább a virágdíszt nélkülözné, de viszont egy 
sincs olyan, a melynek építkezése modoránál 
fogva valami ódonos kuriozitása ne volna. 
Még a törökös építkezés nyomait is lehet ta¬ 
lálni például a Hadnagy- és Kör-ntcza sarkán 
levő házon, mely olyanszerű, mint azok a rodos-
tói török épületek, melyeket fotográfiák után 
ismerünk. Egy-két ilyen törökös vonatkozásra 
mutató házon kívül a törökvilág emlékeinek 
más hírmondói a fákon kívül itt már alig van¬ 
nak. Ezek között is csak kettő olyan, mely¬ 
ről egészen biztosan meg lehet méretei után 
állapítani, hogy gyökereit három-négyszázad 
előtt, talán valamely jámbor török rokonunk 
bocsátotta a föld alá. Eperfa mind a kettő, 
egyik a Kör-utcza 17. számú ház udvarán, 
nyolcz-kilencz, a törzsből kinyúló vastag ággal, 
melyek az egész udvart betöltik. A másik tö¬ 
rökvilágbeli eperfa a Kőműves-utcza 11. számú 
ház udvarán látható. Az Aranykakas-utczában 
az egykori Három nyúl kaszárnya ócska falai 
tűnnek elő. Valamikor az utczát is így ne¬ 
vezték s ettől kapta a nevét a kaszárnya, 

mely elköltözött ugyan rég innen, de a neve 
azért ma is megmaradt. 

A Hadnagy-utcza 35. szám alatt úgynevezett 
földszintes-emeletes házat látunk. Mi lehet 
vájjon ez? Tabáni építkezés, mire csak Tabán¬ 
ban vannak más példák. Magas ház, mely 
emeletesnek indult, de aztán úgy látszik meg¬ 
gondolta építője a dolgot. Miért csináljon ő 
emeletet? És ha már emeletet nem csinál, 
mi szükség van egyáltalában ablakokra is? 
Elég lesz neki kettő, egy az egyik sarkon, 
másik a felvezető utczába kiütő sarokra. Olyan, 
mintha hátat akarna fordítani az egész pesti 
világnak. De az udvar felé annál több ab¬ 
laka van. A befelé való építkezési stílus itt 
már követelte az ablakokat. Van olyan ház 
is, (Hadnagy-utcza 14.) biedermayeres fajta, 
mely felerészben emeletes, felerészben föld¬ 
szintes, aztán olyan is, melynek ablakfölötti 
fülkéjében a ház védszentjének szobra van 
kitéve (Orbán-u. 7.). Aztán ha jól körülnéz 
az ember, lát más furcsaságokat is. Házak, 
melyeknek a tetőzete is egészen a földet éri. 
Ezek a leghitelesebb dokumentumai annak a 
sok bontásnak, töltésnek és ásásnak, melyek a 
nagyobb utczák mentén végbementek. S mi¬ 
közben közelükben paloták emelkedtek, azalatt 
ők a földbe sülyedtek. A Fehérsas - utcza 
4. szám alatt az egykori hires «mély pinczex, 
hajóslegényeknek és halászoknak hires csár¬ 
dája volt, fent a magasságban pedig egy be¬ 
meszelt falból kiütköző felírás bizonyítja, hogy 
itt volt a hires Alpekker Antal-féle vendéglő, 
az első halászlé csárdája Budának, hova írók 
és művészek jártak leggyakrabban. Az udvart 
egy gesztenyafa díszíti, a mi ezen a vidéken 
ritkaság. 

Egész lekerülve az Ybl Miklós-térre (7. sz. a.) 
és a Döbrentei-utczába, két érdekes empire 
stilű ház jelenti a tehetősebb tabániak egy¬ 
kori jó ízlését. Különösen a Döbrentei-utcza 
15. szám alatt levő kétemeletes ház érdekes 
tiszta stílusával, faldíszül alkalmazott figuráival 
és két hivatalos jelzésével, melyeknek egyike 
az 1838-iki, másika az 1795-iki árvíz magas¬ 
ságát mutatja. Ez az utcza egyelőre nem fog 
bontás alá kerülni, mert már korábban sza¬ 
bályozták, de az Attilla-körút torkába eső 
«Vig déli vasutastól* végig az Árok-utczán, 
továbbá a balra (pesti irányból) oldalt eső zeg¬ 
zugos, kanyargós, egymás fölött húzódó ut¬ 
czák az új építkezéseknek mind áldozatául 
esnek. A főváros tanácsa ezt az öreg város¬ 
részt immár sommásan elintézi. Nem egyes 
házak lebontásával, ócskaságok kiczifrázásá-
val, hanem az összességnek lehengerelésével. 
Tabán többé egyszerűen nem lesz. S épen 
azért, mert a főváros halaszthatatlan kiirtását 
határozta el, jól tenné, nagyon is jól tenné, 
ha a lehengerelés előtt a Fővárosi Múzeum 
számára hozzáértő tnűvészszel a régi Tabánt 
rekonstruálná. Másutt isnugcselekszik ezt, a 
hol törődnek a fővárosok hagyományaival. 

Zuboly. 

A RÉGI UDVARON... 
A régi udvaron a régi léptek 
Halk kopogását hallgatja szivem, 
Míg az alkony, mint apám idejében 
Leszáll fáradt fejemre szelíden. 
Itt járt ő egyre lassúbb lépkedéssel 
S nézte a néma, fénytelen eget. 
Kihunyó tüzek méláztak szemében, 
Neki oly korán csönd és este lett 

Most én rovom a régi kövek útját 
És régi léptek neszét hallgatom 
És rámragad a régi szomorúság 
S eszembe jut egy régi, bús dalom. 
És körülvesz a magányos gyerekség 
S árva ifjúság minden árnya ma 
S szivemben fölsír minden régi esték 
Vigasztalan zsongású dallama . . . 

Juhász Gyula. 

AZ ELSŐ NAPSUGÁR ITTLENN. 
Napsugár társak körbe-körbe . . . 
Ottlenn az igaznak az útja de görbe ! 
Hajnalra ma vígan a földre futottam: 
Ó de fehérré, de szomorúvá 
Bágyadt szivem ottan. 
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Napsugár társak körbe-körbe . . . 
Úgy várta a jöttöm a trágyagödörbe 
S hogy zegzugos úton odáig elértem, 
Már kukorókolt a kakas-ember: 
Övé csak az érdem. 

Napsugár társak körbe-körbe... 
Úgy élnek azok derekukba letörve, 
Míg rongy, nyomorult, buta éltüket élik, 
Félig az égnek vetve szemük föl 
S a sírba le félig. 

Napsugár társak körbe-körbe . . , 
Halljátok, az emberi fajta de törpe. 
Megtört az utamba' ma már levegőjük! 
Úgy menekültem, alkonyidőben, 
Bujkálva előlük. 

Gellért Oszkár. 

A FEKETE VAROS. 
REGÉNY. (Folytatta.) 

Irta MIKSZÁTH KÁLMÁN. 

Görgey elmosolyodott s ügyet se vetve 
egyébre, — folytatta a fölvetett thémát. 

— De vegyük, hogy igazad volna, ámbár 
nincs, hogy nem szereted az Istent, mert az 
se szeret téged, akkor sincs a következtetéseid¬ 
ben semmi és/szerűség, semmi rendszer, semmi 
logika, mert engem sem szeretsz, holott én 
meg szeretlek téged. No hát, erre felelj kis 
ördög! 

- Ha szeretne az apuczi, — felelte a leány, 
hirtelen átcsapva gyerekes modorába, - - hát 
bizonyosan hozott volna valamit. 

— Iszen hoztam is, hogy ne hoztam volna, — 
jutott eszébe Görgeynek s kikiáltott az abla¬ 
kon. - - Hej, Preszton; hozd be csak azt a 
rimaszombati paksamétát. 

Varga uram még mindig nem került elő. 
Görgey már aggodalmasan kezdett az ajtóra 
tekintgetni, léptek közeledtek, de bizony csak 
Preszton lépett be csomagot hozva, melyet 
mohón bontott fel Eozáli az asztalon s aztán 
csalódva tolt félre. 

- Oh te bohó apuczi, - - kiáltá gyerekes 
fejcsóválással, — hiszen nem vagyok már én 
olyan kis leány, a kinek nyalánkságokat szo¬ 
kás hozni. 

- No és mit akartál volna ? 
Felhúzta a vállait pipesen: 

- Hát szövetet, selymet, pántlikát, mit tu¬ 
dom én. 

De e közben még se birta megállni, hogy 
két pár összefüggő szárú vérpiros cseresznyét 
fel ne akaszszon a füleire s meglóbálván szép 
fejét, gyönyörködjék a lityegésükben. 

— Ohó, Rozália barátocskám, — fakadt ki az 
alispán, tettetett megbotránkozással. — Mikor 
az én tervembe vág bele, hogy nagy leány légy, 
akkor azt mondod, hogy te még kis leány 
vagy, mikor meg neked vág be úgy a terveidbe, 
akkor egyszeribe nagy leánynak csapsz fel. 
így nem alkuszunk, te kis róka. 

— Ne bántsa szegénykét, — mentegette újó¬ 
lag Zsuzsi asszony, — ne haragudjék rá a tekin¬ 
tetes úr. Hiszen a rózsa is tarthatja magát 
bimbónak, mikor még zöld burokban van a 
'ele és a bimbó is rózsának számíthat, mikor 
^ár kíhasadt a szines selyme. 

De ezt az ékes hasonlatot már nem volt al¬ 
kalma megszívlelni Görgeynek, mert behallat¬ 
szott az ajtólepedőn keresztül a gazda szava. 

- Immáron készen vagyok. Mehetünk, ha 
a tekintetes úr úgy parancsolja. 

Görgey vette a kalapját s kimenve ugyancsak 
atrahőkölt, midőn a pitvarban, mely a tűz¬ 

hely fazekai alatt lobogó rőzse-tfiztől meg volt 
szemben találta magát egy fehér 

A PUSZTULÁSRA ÍTÉLT TABÁNBÓL. — Török-kori ház a Kereszt-utcza és Aranykakas-utcza sarkán. 

turbáno's, máj szín kaftános törökkel. Már szinte 
a kalapjához nyúlt, mikor megszólalt az illető 
nevetve. 

— Én vagyok csak. Én, Varga János. 
- Kegyelmed az. Nem hittem volna. Hát 

mitől jó ez ? 
- Ez bizony arra való, kérem alásan, hogy 

az öreg Mahomed prófétát bolonddá tegye ve¬ 
lem a basa, ha ugyan hagyja magát bolonddá 
tenni. Hogy t. i. a Korán tiltja az idegen hitű 
környezetet az ájtatos muzulmánoknál. Azt 
hiszi tehát a gazdám, hogy ha török ruhában 
lépek be a kastélyába, Mahomed rá nem sza¬ 
gol a kálvinista voltomra. 

- Nem lehet az igaz, — jegyezte meg Gör¬ 
gey. — Vagy mért tűrik meg akkor a keresz¬ 
tény leányokat a háremeikben? 

— Hja, az asszonynak nincs lelke ő náluk. 
Elhagyván a házat, jó sintelt ösvényen in¬ 

dultak el s balra kanyarodván egy odvas fánál, 
melyből lassú zümmögés hallatszott, (vadmé-
hek lakhattak benne) természetesen a basáról 
beszélgettek. 

— Vallásos ember lehet, — gondolta Gör¬ 
gey, — hogy ilyen kicsiségekben is formulákat 
keresgél. 

— Nem túlságosan bigott, megiszsza a borocs¬ 
kát, — védelmezte Varga — inkább csak furcsa. 
A mellett azonban kedélyes, minden gőg nél¬ 
kül való; nem olyan, mint a mi nagy uraink. 

— Hány éve van már nála, Varga uram ? 
- Ez a negyedik. 

— Azt mondják, csak néha jön ide. 
— Egyszer-kétszer évenként rövid időre. 

- És hol lakik, a mikor itt nincs? 
Varga uram vállat vont. 

- Tudja a szösz. 
— Hát nem küldenek neki soha levelet, 

vagy üzenetet? 
— Nem. 
— Sem ő? 
— Sem. 
— Hogy lehet az ? Hiszen előadhatná magát 

olyan eset, hogy értesíteni kellene. 
— Azt már én is mondtam neki egyszer, 

de a következő szavakkal torkolt le. «Ne kívánj 
tőlem fölösleges dolgokat, édes fiam. Mikor az 
ember elalszik s a lélek elhagyja az otthonát, 
vagy visszatér reggel magától, vagy vissza nem 
tér, de a test nem tudakozódik utána. Már 
most, ha a test hagyja el az otthonát hasonlóan, 
vagy visszatér, vagy vissza nem tér, de mi 

szükség, hogy az otthon érdeklődjék utána. 
Allah nem kívánja ezt. Azt mondod, híradással 
akarsz lenni, ha szükségesnek látod, de mire 
való volna az? Vagy valami jót tudsz mon¬ 
dani és ez esetben hagyd akkorra, midőn me¬ 
gint találkozunk, hogy azzal is jobban örül¬ 
hessünk egymásnak, vagy pedig valami roszat 
üzenhetsz s ezt hagyd kérlek, minél későbbre, 
mert minden idő nyert idő, a melyből a gon¬ 
dokat ki lehet tolni egy későbbi időre.» 

- Irigylem ezt a filozófiát, — jegyezte meg 
Görgey elmélázva. — Csak egy basa koponyá¬ 
jában nőhetett ilyenre. De mégis különös, hogy 
a kocsisa, vagy az inasa nem fecseg valamit 

- Egyedül jön s rendesen éjjel, úgy lát¬ 
szik maga hajtja a lovakat kis kocsijában, 
mert senkit sem hoz magával. Ugyancsak éjjel 
távozik. Én csak arról tudom meg, hogy me¬ 
gint itt van vagy már nincs itt, hogy a minaret 
tetején egy kis zászló jelzi az ittlétét. 

- Valóságosan úgy fest a dolog, mint va¬ 
lami titok, — monda az alispán élénkülő érdek¬ 
lődéssel — s a míg itt van, természetesen ki 
nem mozdul a kastélyából. 

— Dehogy. Sétálni szeret az erdőben, né¬ 
melykor átjön hozzám is. Most egy pár napja 
majd mindennap meglátogatott, például ma is 
leült a ház előtt uzsonnatájt s egy pohár tejet 
kért a feleségemtől s Eozáli kisasszonynyal 
beszélgetett, tréfálgatott. 

- Tud e szerint magyarul is? 
— Tud valahogy törökösen, de velem néme¬ 

tül beszélget. 
— Akkor hát ne igen beszéljünk hango¬ 

san, — tanácsolta Görgey - - mert hátha itt 
sétálgat vagy üldögél valamely fa alatt és hallja, 
hogyan szapuljuk. 

Attól, sajnos, nincs mit tartani, mert 
otthon van, ilyenkor a meleg esti órákban, 
mikor a hold kezd feljönni, fürödni szoktak az 
odaliszkjai künn a kertben, a tóban, ezeknek 
a nézésében gyönyörködik. Ez a legkedvesebb 
szórakozása. 

— Terringette! csettentett a szájával 
Görgey, egészen neki pajkosodva. 

— Hiszen épen ez a baj, mert olyankor 
meghalt rá nézve az egész világ s nem vagyok 
biztos, szóba áll-e most velünk. Hogy alkal¬ 
matlanok leszünk neki, abban ellenben biztos 
vagyok. De mindegy. Bátor ember a templom¬ 
ban is fütyül. . 

- S milyen korú lehet a basa? 
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BAROK STILŰ KAPU. 

- Fogatlan kecske. 
Észre sem vették beszélgetés közben, mikor 

már ott álltak a hatalmas fehér falnál, mely 
a basa kéjpalotáját körülkeríti oly magasan, 
hogy csak a legszálasabb fák tetejéről lehetett 
volna belátni a palota udvarára és kertjébe. 
Mondják, hogy a rimaszombati nyalka ifjúság 
közt többen akadtak, a kik nem átallották oly¬ 
kor felmászni egy ott a közelben álló óriási 
gyertyánfa tetejére, hogy a kertben sétáló oda-
liszkokat meglessék. Száz év előtt az ifjak fe¬ 
jét vágatta volna le ezért a basa. Most már 
Hilil basa csak a szemérmetlen fát vágatta ki. 

Vaskos, roppant vaskapu egészíté ki a falat — 
no ezt ugyan Botond se tudná bezúzni. Irdat¬ 
lan kalapács lógott le rajta erős lánczon. Ez a 
kalapács adhatta az egyetlen hangot, mely a 
külvilágból ebbe a paradicsomba behatolt. 
Varga uram háromszor vágott vele a kapura, 
de a szörnyű csattanásra sem jelentkezett 
senki. Ekkor aztán kivett a kaftánja zsebéből 
egy sípot, s belefujt. Különös éles hangja volt, 
mely szinte áthasította a fákat és falakat, a 
rigófüttyből, a bika bőgéséből és a kigyó szi-
szegésóből összerakott sipítás tódult ki a kis 
szerszámból. 

— Hát ez mi ? - - szisszent fel az ideges 
Görgey a füleit befogva. 

— Ez afféle házi jelzés, a mire okvetle¬ 
nül előjön valaki, s vagy beereszt bennünket 
vagy nem. 

— Nekem is be kell mennem? 
•—• Nem tudom. Talán a nélkül is elhiszi a 

basa, ha beviszem az Írást s alájegyezi. 
Egy félperczig sem kellett várni; a vaskapu 

egy koczkája csikorogva mozogni kezdett, majd 
egy turbános fej lett látható bent a támadt 
nyilasnál. 

- Te vagy az, Varga effendi ? - - kérdezé 
egy kappanhang. — Mit akarsz ? 

- 0 nagyságával, urunkkal szeretnék beszéln, 
Járj közbe jámbor Juszuf, hogy fogadjon. 

— Ha össztszid, te léssz az oka, Varga ef¬ 
fendi. Azt fogom mondani, hogy fenyegettél. 

- Jó jó, csak eredj Juszuf s meglásd, nem 
történik semmi bajod. 

Juszuf erre visszatolta a vaskoczkát és el¬ 
csoszogott. 

— Ki volt ez ? — kérdezte Görgey, kit most 
egyszerre érdekelni kezdett ez a keleti roman¬ 

tika. Úgy tetszett neki, mintha ambra-illat szi¬ 
várogna ki belülről. 

- Egy eunuch, tekintetes uram. 
- Igazi eunuch? 
- Természetesen igazi. 
- Kutya meg a macska, — csodálkozott az 

alispán, — nem adnám egy vak lóért, ha egy 
kicsit körülnézhetnék odabent. 

- Bizony nem lehetetlen, hogy része lesz 
benne. 

De mi a basa engedélye nélkül is megtehet¬ 
jük, hogy odaviszszük az olvasót, a hova tilos 
a belépés. Mindenekelőtt ámulatba ejt egy szép 
kastély kis erkélylyel, kiugrókkal, kupolás elő¬ 
csarnokkal, a balszögletben karcsú minarettel. 
Nem volt megvilágítva, mindössze egy kis 
lámpa égett misztikus vörös fénynyel a lépcsős 
feljáratnál. A hold sarlója szabadon játszhatott 
a maga sejtető színeivel s olyannak tüntette 
fel, mintha barnás-fehér sókoczkákból építet¬ 
ték volna az Aladin csodalámpájának szellemei. 
A fantasztikus holdfény (a törökök e kedves égi¬ 
teste) még a kastélynál is szebbé bűvölte a ker¬ 
tet, mely az épület hátterében kezdődött. A buja 
növényzet mintegy pihegni látszott, a langyos 
este páráit beszíva és a magáét kilehelve. Virá¬ 
gok, bokrok összefolytak sötét, bodros hullá¬ 
mokká s mintegy zsámolyául szolgáltak a nagy 
fáknak, melyekhez függő ágyak és hinták vol¬ 
tak erősítve. Az egyiken nyúlánk termetű hölgy 
ült, testhez tapadó fehér, csalánszerű szövet¬ 
ben, mintha asszonyalakká formálódott bárány¬ 
felhő úsznék sötét alapon. Egy eunuch állt 
mellette s egyet-egyet lódított a hintán, mely 
fehér sávot irt le röptében a kúszó növények¬ 
nek a földön vonszolt palástjára. 

Távolabb, a lombozatok rostólyzatán keresz¬ 
tül egy kékes, csillámló lap volt látható, mint 
az égnek egy odaesett darabja, melyből a csil¬ 
lagok följebb tolódtak. Egy tükör, kardpengék¬ 
ből összeállított rámában. Milyen bohókás csaló¬ 
dás. Nem tükör az, hanem tó, a ráma kard¬ 
pengéi sások körülötte s a kardpengékre szúrt 
csillagok felnyúló fehér liliomok . . . Hát azok 
a többi mozgó, hajladozó fehérségek? 

. . . Nyisd ki még jobban a szemedet, vagy 
talán hunyd be egészen, jámbor halandó, ha 
nyugodtan akarsz aludni az éjjel, mert azok a 
basa odaliszkjai, a kik most a fürdéshez vet¬ 
keződnek . . . 

A tavon innen egy kis tűzszikra piroslik. 

A hol a tűzszikra pislog, ott van a basa csi-
bukja, s a hol a csibuk van, ott keresendő maga 
a basa is; egy puha zsölleszékben elterpesz-
kedve ül, lehajló lombmennyezet alatt s nézi 
a mámorító jelenetet. Sárga papucsokba bujta¬ 
tott lábait kényelmesen egymásra rakva, mi¬ 
után turbánját egy csonka gallyra akasztá, 
izzadó homlokát meg-megtörli a fehér bur-
nusza ujjával, húsos, duzzadt szemhéjai alul 
fáradtan merednek apró, kiégett fényű szemei 
a tóra, inkább csak megszokásból, mert a gon¬ 
dolata másutt jár. 

Hiába, úgy van az ember alkotva, hogy min¬ 
dent megun. A paradicsom is pusztán kis ideig 
paradicsom, azután már közönséges kert s vé¬ 
gül csak ugar. Hilil basának új vágyai támad¬ 
tak s ez nem csoda. A kor illendő méltánylást 
érdemel. Egy öreg embert, a ki okos, le nem 
köthet egyetlen vonzalom, mint valami fiatal 
szeleburdit. Annak már-joga van a válogatás¬ 
hoz. Az már filozóf, a ki nem az élvezeteket 
keresi, hanem az összehasonlításokat, a tapasz¬ 
talatokat, szóval a tudást. Az nem pazarolhatja 
az idejét akármire, mert ő neki már kevés 
ideje van. 

Egy süldő leánykát pillantott meg az erdő¬ 
mesternél, egy ártatlan gyermeket, a ki még 
semmit se tud s épen azért felette ingerlő ő 
előtte, a ki már mindent tud. Egy-kétszer be¬ 
szélt vele s azóta igézet alatt áll, folyvást fejé¬ 
ben motoszkál a képe. Főzi a terveket, miképen 
nyerhetné meg. Az a kérdés, kiféle-miféle leány? 
A bimbónak mindenekelőtt a tőjét kell meg: 

nézni. Mert ha egy .kicsit magasan nyílik, öreg 
embernek nagyon nehéz felnyúlni érte. De 
hátha alacsonyan van? Lehajolni az öreg em¬ 
ber is tud. Eziránt, persze Vargától lehetne fel¬ 
világosítást kapni s esetleg egyéb hasznos út¬ 
mutatást és segítséget. (Csak ne volna olyan 
becsületes és goromba.) Okokon és módokon 
faragcsált, furfangos elméje. Vargával bajos 
beszélni, Varga gyanút kapna és eltávolítaná 
a leánykát. Talán Vargáné útján lehetne bol¬ 
dogulni ? Hátha szegények a szülej, és könnyel¬ 
műek ? Nem ajánlkozhatna-e, hogy kineveli, 
mondjuk, énekesnőnek? Hiszen így szokták 
ezt a maeczenások. Vagy nem alkalmazhatná-e 
nagy fizetéssel valaminek? A pénz:,végre is 
nagy kerítő. Igaz, még gyermek, talán csak 
tizennégy éves, . de hát nem természetes-e, 
hogy egy öreg ember ilyenben lelje gyönyörű-
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Hiszen emlékszik rá, mikor fiatal gyer-
kő'cz volt, az érettebb menyecskék vonzották, 
a harmincz évesek, vagyis a kik annyinak 
mondták magokat, t. i. a harminczöt évesek, 
most im' elérve a tisztes kort, a természet szent 
törvénye az akkori eltávolodást a maga kora¬ 
beli fehérnéptől egy hervadó generáczióhoz, 
elmésen behozza ismét egy eltávolodással a 
maga korabeli fehérnéptől (Isten ments tőle) 
egy serdülő generáczióhoz. Gyönyörű kiegyen¬ 
lítés ez s minden normális és becsületes ember 
tartozik vele. 

(Folytatása következik.) 

SZÉCHENYI-EMLÉKEK 
Bertha Sándor, Parisban élő honfitársunk, 

lapunknak régi munkatársa nemrég felolva¬ 
sást tartott Széchenyiről a párisi magyar 
egyesületben. A közvetlen benyomásokon ala¬ 
puló érdekes felolvasásnak itt közöljük leg¬ 
érdekesebb részét: 

Első pillanatra kegyetlenségnek látszhatik 
a ((legnagyobb magyar» nevével a tréfaság fo¬ 
galmát párosítni. Őt csak mint a nemzet ve¬ 
zérét szeretjük felidézni emlékezetünkbe és 
ilyen minőségében természetesen mindig ma¬ 
gán viseli a feladata megoldásával járó komoly¬ 
ságot, gondolatokba merülést. 

Ámde Széchenyi is ember volt és ember 
volta őt is kitette a gyarlóságoknak. De más¬ 
részt még e gyarlóságokban is világosan nyi¬ 
latkozik meg lángesze, éber hazafisága, s így 
a helyett, hogy lefokoznák mythoszi alakja 
óriási méreteit, ellenkezőleg még inkább ki¬ 
domborítják. 

Ily meggyőződésből indulva ki, igen könnyű 
volna elmondanom azokat a Széchenyi-adomá¬ 
kat, melyeket gyermekségem óta ismerek. Újabb 
nehézségül erre nézve azonban az a kényes 
körülmény forog fenn, hogy az, ki által azok 
elmondattak, szegény boldogult atyám volt. 
Ennél fogva hát kénytelen vagyok folytonosan 
róla beszélni, mi nálam, fiánál, szemérmet-
lenség számába mehetne, a mennyiben neki, 
bár inkább csak a színfalak mögött, de mégis 
igen szép szerep jutott Széchenyi meghittéi 
között. 

Egymással 1825 óta voltak összeköttetésben, 
mikor is a fiatal távollevő mágnás követe, -
ábsentium ablegatus, - - a miatti felbuzdulá¬ 
sában, hogy Andrássy György, Károlyi György 
és Vay Ábrahám hozzájárulásával, Széchenyi 
István megalapította a Magyar Tudományos Aka¬ 
démiát, — egy dithyrambus megírására ragad¬ 
tatta el magát, s azt Magyarország újjáterem¬ 
tőjének személyesen adta át. Ebből az érint-

kezésből kifolyólag Széchenyi azután boldo¬ 
gult atyámhoz is fordult későbben munkái 
irodalmi átnézését illetőleg, miután nem sze¬ 
rette volna, hogy magyartalanságok fordulja¬ 
nak elő bennük. Ezek elkövetésére pedig biz¬ 
tosan kárhoztatta az a szomorú körülmény, 
hogy Bécsben születvén, és németül neveltet¬ 
vén, a magyar nyelvet csak úgy, könyvekből 
és tanártól tanulta. 

1831-ben ez a viszony még bensőbb lett, 
miután Széchenyi azt akarta, hogy édes atyám 
társa legyen tervezett legközelebbi külföldi 
utján, minél fogva egyelőre elvitte magával 
Czenkre, hol körülbelül két hónapot töltöttek 
együtt. De a tervezett utazás elmaradt a kho-
lera kitörése következtében. Nagy-czenki éle-
menyeiből boldogult atyám a következő rész¬ 
leteket beszélte el. 

Széchenyi nagy bámulója levon az angol 
nemzetnek, angolosan minden kétséges kér¬ 
désre nézve fogadni volt hajlandó, így egy 
szép délután séta közben édes atyám azt je¬ 
gyezvén meg, hogy az uradalomban korán 
kezdik az őszi szántást: 

- Honnan tudja azt? - - kérdezte tőle kí¬ 
váncsian a gróf. 

- Mert látom, hogy azon a dűlőn ott ja¬ 
vában szántanak. 

- Már hogy láthatná azt maga, Bertha? -
felelte vissza kétkedő hangon Széchenyi, kinek 
szemei kissé gyöngék voltak. - - Hiszen vagy 
egy félmértföldnyire vagyunk attól a dűlőtől! 

- De bizony ott szántanak! Sőt mi több, 
a leghátul szántó béres most meg is állt az 
ekéjével. Bizonyosan pihen és uzsonnázik! Az 
ám ! még pedig szőlőt eszik ! 

- Istenugyse ! már ez még is sok, - - in-
dulatoskodott erre Széchenyi huszárosán. -
Hogy állíthat ilyet? Az mégis képtelenség, 
hogy láthassa, mit eszik a béres, mikor én 
alig látom az ekét és az elébe fogott ökröket! 

Pedig a dolog így van, méltóságos 
uram! -- válaszolta atyám, erősen összevonva 
szemöldökeit, hogy még jobban meggyőződ¬ 
hessék a távolban történtekről. 

- No én nem hiszem, hogy ilyesmi lehet¬ 
séges legyen! Merne-e fogadni egy aranyba, 
hogy a béres eszik, s mi több, szőlőt eszik ? 

- Fogadni nem fogadok, mert biztos va¬ 
gyok benne, hogy nem csalódom! 

- Majd meglássuk! De én úgy tekintem a 
dolgot, hogy a fogadás áll. — E szavak kimon¬ 
dása közben Széchenyi már a kérdéses dűlőnek 
tartott. Kis idő múlva végre felismerte a tár¬ 
saitól elmaradt béres körvonalait, ekéjével és 
ökreivel, meg azt is, hogy az utóbbi észre¬ 
vette gazdája jövetelét, s ugyancsak iparko¬ 
dik utolérni a szántók csoportját. De mind 
hiába! a két gyors menetű gyalogos tiz-tizenöt 
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perez múlva már mellette volt s Széchenyi 
rögtön megkezdte a kihallgatást: 

- Jó napot! Hát ti már hozzáfogtatok az 
őszi szántáshoz? 

- Igen is, méltóságos gróf úr! Dolgozunk 
már hajnal óta! 

- Úgy hát el lehettek fáradva s méltán jól 
esett egy kis pihenés. De te nemcsak pihen¬ 
tél, hanem uzsonnáztál is, ugy-e ? 

A szegény béres erre megijedt: 
- Igen is, méltóságos gróf úr! Haraptam 

valamit! 
- Ne tagadd! megdézsmáltad kissé azt a 

szomszéd szőlőt ott! 
- Kérem alázattal, ne tessék haragudni! 

Nagyon melegem volt, hát nem állhattam meg, 
hogy ne szakajtsak egy fürtöcskét? 

Széchenyi nem folytatta tovább a vallatást; 
eleget hallott már s nem akarta tovább kí¬ 
nozni a szegény bérest De boszusan nyúlt a 
zsebébe az arany után. 

- Itt van, fogja Bertha; mert megnyerte! 
- Bocsássa meg a gróf, de én a fogadást 

nem tartottam! - - válaszolta atyám. 
- Egyébiránt az sem igaz, hogy láttam, 

mit evett ez a jó ember. Csak annyi áll, hogy 
észrevettem messziről is : mily gyorsan vitte 
kezét a szájához. Már pedig ily gyorsan enni, 
különösen igy az ősz kezdetén, csak szőlőt 
szokás. 

Ilyesformán Széchenyi sokszor fogadott a 
kefelenyomatok kiigazítása közben is. Mert 
édesatyám igen gyorsan és pontosan tudta 
észrevenni a sajtóhibákat. Ha tehát átfutott 
egy-egy nyomtatott ívet, nyugodt lélekkel en¬ 
gedte át Széchenyinek fölülvizsgálat végett. 
A gróf pedig nem szűnt meg fogadni, hogy 
talál még hibát az édes atyám által kiigazítot-
takon kívül is. Ha azután nem talált, rá tuk¬ 
málta az aranyat az élesszemű revizorra, azt 
állítván, hogy ellenkező esetben könyörtelenül 
megvette volna rajta ő is. 

Volt eset, a mikor meg lehetett kissé tréfálni 
a ^legnagyobb magyar* anglomániáját, mi¬ 
után Széchenyi irás közben azt találta mon¬ 
dani egyszer édesatyámnak, hogy nálunk any-
nyira nem tudnak semmit se csinálni, hogy 
neki még a tintát is Angliából kell hozatni, 
s hozzá tette, ostorozni akarván elmaradottsá¬ 
gunkat : 

- Ti nem találtatok fel egyebet, mint a 
töltött káposztát, meg a fa-kilincset! 

Már ezt boldogult atyám még sem tűrhette. 
Hozatott a gróf komornyikjával gáliczkövet, 
gummi arabicumot meg gubacsot és keveré¬ 
kükből egy pint vízbe a legfelségesebb korom¬ 
fekete tintát készítette. Midőn több heti állás 
után egészen leszűrődött, édesatyám titkon a 
gróf tintatart ójába öntetett belőle, így azután 
a legelső alkalommal azt mondta Széchenyi¬ 
nek, hogy a tintája csakugyan kitűnő. 
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- Az ám! mert egy ezüst forintért hoza¬ 
tok belőle egy-egy üvegecskét Londonból. 

Erre boldogult atyám közömbös arczczal meg¬ 
kéri csöngetné be Szemadámot, a komornyikot. 
Ehhez azután a gróf előtt azt a kérdést intézte 
a, magyar rögtönzött chemikus, hogy honnan 
is való hát ez a kitűnő tinta? 

- Abból a pintből való, a melyet a tekin¬ 
tetes úr csinált! 

- És mennyibe került ez az egy pint tinta? 
- Tizenhat ezüst krajczárba! 

Széchenyi erre szokásaként heves, érthetlen 
kiáltásban tört ki, mely ha felindulásba jött, 
nyilvánvalóvá tevén rendkívüli idegességét, min¬ 
dig meg szokott ismétlődni. Mint például ak¬ 
kor is, midőn azt erősítette boldogult atyám 
előtt, hogy hangzatos nevek kellenek a nagy 
embereknek, mint például Bonaparte, Buona-
rotti, Londonderry, Larochefaucauld! 

- És - - Pitt vagy - - Fox! - - tette hozzá 
édes atyám incselkedve. Mert Széchenyi ép 
ezeknek a rövid nevű angol államférfiaknak 
volt a legmeggyőződöttebb bámulója. Az em¬ 
lített felkiáltást ezúttal egy erőszakos kar-
megrázás is kisérte, bizonyítván, hogy a 
helyreigazítás helyességét, kissé megsértődve 
bár, de mégis elismerte. 

Ha meg ellenkezőleg valami olyant mondott 
neki édes atyám, a mi kedvére volt, akkor 
barátságosan átölelte bal karjával, így tett 
vele, hogy mást ne említsek, midőn meg azt 
vitatta, hogy a nagy emberek fiai rendesen 
nem atyáikhoz méltók, s erre igy felelt atyám: 

— Hát gróf Széchenyi Ferencznek, a nem¬ 
zeti múzeum megalapítójának, nem gróf Szé¬ 
chenyi István-e a fia? 

A paradoxális nyilatkozatok általában soha¬ 
sem hiányoztak ez utóbbi szájából. De élük 
mindig a legnemesebb érzelmek tulozásából 
került ki. Széchenyi nem tűrhette például a 
viseletbeni elhanyagoltságot. Ezért mondta bol¬ 
dogult atyámnak, mikor Szerencsyt, az al-ná-
dort, egy nyári napon ebédjénél pongyolában 
lepték meg: Nem lehet az jó hazafi, ki ing-
ujjban ebédel! - - azt akarván ezzel bebizo-
nyítni, ki a jó ízlést a kényelem kedvéért 
megsérti, feláldozhatja a haza érdekeit is, ha 
ezt tenni előnyére válik. Ily véleménynyel 
volt azokról is, kik nem maguk borotválták 
magukat. 0 maga néha kétszer is borotvál¬ 
kozott napjában, szakálla igen fekete lévén. 
Elmés megjegyzései közül felemlítem azt, me¬ 
lyet akkor tett, mikor édes atyám pesti házát 
kezdte építtetni a volt Országút, most Múzeum-
kőrúton. Először csak két emeletesre tervezte, 
keskeny, ~- mindössze hét ablakos — hom¬ 

lokzata miatt. Mikor erről a szándókáról érte¬ 
sítette Széchenyit, ő így felelt neki: 

— Ne tegye azt, vigye fel három emeletre: 
építsen Tasnert! - - Tudni kell ugyanis, hogy 
Tasner Antal, mindvégig hű titkára és boldo¬ 
gult atyám jó barátja, igen magas, de igen 
vézna ember is volt. Ennél fogva a csakugyan 
három emeletre emelkedett keskeny ház igazán 
Tasnerként is nyúlt fel az ég felé a sokáig 
alacsony szomszédházak között. Az épület most 
Bráeay Kálmán úr birtokában van, ki két ab¬ 
lakkal kibővítette s így a mellette levő négy 
emeletes házak sorában nem Tasner már 
többé, hanem rendes bérház. 

Széchenyi atyámat mindenfelé magával vitte, 
így a Nemzeti Kaszinó-b&, a magyar Lovar-
Egylet-be, melyeknek első évkönyveit azután 
ő is szerkesztette. Szóval Széchenyi bizalma¬ 
sának lehet nevezni őt, kinek kedvóért a gróf 
közlekedésügyi minisztersége korában a kiépí¬ 
tendő vasutakat tréfálkozva a Mátra alatt fekvő 
Maczonka nevű palócz falucskáig is el akarta 
volna vinni, boldogult anyámnak levon ott 
egy kis birtoka. Édes atyám viszont meg any-
nyira Széchenyivel tartott, hogy mikor báró 
Wesselényi Miklós, az erdélyi Herkules, meg¬ 
támadta a «legnagyobb magyar» politikáját, 
egészen meghasonlott vele, pedig azelőtt igen 
benső viszonyban éltek egymással. 

Atyám levelezésben is állott Széchenyivel; 
a nagy hazafinak hozzá irt levelei közül azon¬ 
ban csak négy maradt fenn, mert a többit 
atyám a Bach-korszakban kénytelen volt meg¬ 
semmisíteni. E leveleket atyám halála után 
az Akadémiának ajándékoztam; meg is jelen¬ 
tek a «Vasárnapi Ujság» 1877-iki évfolyamá¬ 
nak 9-ik számában. 

Döblingből 1860-ban január 1-én írt leve¬ 
lében Széchenyi meghívta atyámat, látogassa 
meg, ha alkalmilag Bécsben jár. Atyám e levél 
vétele után rögtön elhatározta, hogy engedve 
ez oly szeretetteljes meghívásnak, a közelgő 
tavaszon vagy nyáron minden esetre felmegy 
Bécsbe. Egyszersmind szeretett volna bemu¬ 
tatni a grófnak engem is, miután én akkor 
már művészi és irodalmi dolgokkal bíbelődtem. 
A szép tervet azonban nem lehetett megvaló¬ 
sítani ! Húsvét első ünnepén, április 8-án este 
felé édes atyám azzal a lesújtó hírrel tért haza, 
hogy Széchenyi nincs többé ! Első gondolata 
természetesen az volt,: hogy bálványozott ve¬ 
zére temetésén meg fog jelenni. De másnap, 
egy álmatlanul és izgatottságban töltött éj 
után, már nem érezte magát elég egészséges¬ 
nek, hogy kiállja a nyomorú utat, s részt ve¬ 
gyen a halotti szertartáson, így hát engem 
küldött el egy gróf Széchenyi Bélához, a jelen¬ 
legi koronaőrhöz intézett levéllel. 

Április 10-ikón, kedden reggel utaztam el 
Pestről Bécsbe. Ugyanazon a vonaton, melyre 
ón szálltam, mentek báró Kemény Zsigmond s 
még több más magyar úr is. Waggonba egy 
Kovács Sándor nevű jogászszal ültem, ki szinte 
a temetésre sietett. De a gyászoló gyülekezet 
csak másnap, 11-ikén reggel verődött össze 
a dólivasut bécsi pályaudvarában, hol Tasner 
Géza, Tasner Antal idősebb fia, volt megbízva 
a vendégek fogadásával és elhelyezésével. Kö¬ 
rülbelül féltizenegykor értünk Sopronba s onnan 
mindjárt ebéd után valami ötven kocsin vitet¬ 
tünk el Czenkre. Én nem akarván alkalmat¬ 
lankodni, csak egy kocsis mellé húzódtam a 
bakra s ott bizonyosan alaposan meg is hűl¬ 
tem volna, ha Pompéry János, a «Pesti Napló» 
szellemes és jó lelkű tudósítója, nem gondos¬ 
kodik rólam s nem béreltet ki velem egy jó 
meleg pokróczot. Mert az idő hűvösre vált 
és borongós lett, bár nem esett egy csöpp 
eső sem. 

A kocsik az úton minden előre kiszabott 
rend nélkül mentek egymás után. Emlékszem, 
hogy az előttünk haladó kocsiban Károlyi 
György és Festetics Leó grófok ültek. Ezt 
tudta a mellettem ülő kocsis is, és fontos 
képpel azt jegyezte meg, hogy «nagy két marha 
megy ebben a kocsiban!» Megjegyzését az 
alkalom komolysága daczára, persze csak el¬ 
fojtott nevetéssel vettem tudomásul, nem tudva, 
hogy azon a vidéken a nép nyelvén «nagy 
úr» és «marha» hason értelmű szavak! 

Midőn Czenkre értünk, első dolgom volt 
édes atyám levelét átadni a nagy halott fiá¬ 
nak. Ö megismert, igen szívélyesen fogadott, 
s elérzékenyülésében oly görcsösen szorította 

meg kezemet, hogy majdnem felsikoltottam. 
A gyászszertartás a grófi mauzóleum előtt 
tartatott meg s bevégeztével a család fiatalabb 
tagjai, - - számszerint nyolczan, — vették vál-
lukra a koporsót és vitték le a sírboltba. 

Ezután kis vártatra ismét kocsira ültünk 
és az éj beálltával értünk vissza Sopronba, 
hol a vacsoránál a vendéglő éttermében az 
egész, mintegy száz személyből álló halotti 
gyülekezet összejött. Én ahhoz az asztalhoz 
telepedtem le, melynél Deák Ferencz ült. De 
nem mertem megszólítni őt, ő meg sokkal 
inkább el volt foglalva környezetével, semhogy 
velem törődhetett volna. Ezért azonban nem 
felejtkezett meg rólam. Ugyanis, midőn a ne¬ 
vezett Kovács Sándorral visszatértünk szobánkba, 
nem sokára utánunk küldte Pompéryt, hogy 
tudja meg szoba-társam nevét s azt követelte 
a laptudósítótól, mint később hallottam, hogy 
engem is felvétessen a jelenlevők fényes név¬ 
sorába, fiatalságom daczára. Ezt édes atyám 
iránti barátságából s rokoni szeretetéből tette, 
mert Bertha Klára volt anyai nagyanyja, Sib-
riknó. így azután az a szerencse ért, hogy 
Széchenyi István nevéhez kötötten, s Magyar¬ 
ország legkitűnőbb emberei sorában jutott ne¬ 
vem legelőször a nyilvánosság elé a «Pesti 
Napló* április 13-iki számában, mely a czenki 
gyászünnep leírását közölte. 

Bertha Sándor. 

A POLGÁRHÁBORÚ. 
Elbeszélés. — Irta Szebenyei József. 

— Most pedig áttérünk fiúk az Egyesült-
Államok történetének egyik legtragikusabb fe¬ 
jezetére. Nemzetet nagyobb csapás nem érhet, 
mintha a saját határain belül a nép osztá¬ 
lyokra oszolva egymás ellen folytat öldöklő 
harczokat és megsemmisíti azt, a mit békés 
egyetértés idején felépített. Áttérünk a 65-iki 
polgárháborúra. 

Mrs. Stirling, az őszhajú, gyönyörű fehér 
asszony mint egy márványba vésett szobor, 
mozdulatlanul, szomorúan ült a katedrán és 
a mint beszólt, a szemei mind jobban kigyul¬ 
ladtak, majd szinte tüzeltek, fehér arczbőre 
is kipirult, mi pedig némán, szorongva, valami 
nagy szenzáczió érzetével ültünk a padokban 
és lestük a szavait. 

Hónapok óta vártuk titkolt, kíváncsi reme-
géssel, hogy eljön az óra, a mikor a polgár¬ 
háborúhoz érünk. Számláltuk a történelem¬ 
könyv lapjain, hogy mikor érünk oda és már 
deczemberben tudtuk, hogy márczius közepén 
Mrs. Stirling, a történelem tanárnője, majd 
leül az asztalhoz egy órán és elkezdi: 

- Most pedig áttérünk fiúk, a polgárhá¬ 
borúra . . . 

Ennek az izgalomnak nagy és mély oka 
volt. Tudott az iskolában minden tizennégy 
éven felüli fiú egy mesét Mrs. Stirlingről és 
a polgárháborúról. Egy szomorú, megindító 
históriát, a melyet húsz év óta minden tör¬ 
ténelem óra előtt, — míg a tanárok és tanár¬ 
nők a folyosón diskuráltak - - ezer változat¬ 
ban mondtak el az öregebbek a fiataloknak. 
Egy történetet, a mely korán megőszítette a 
mi szép öreg asszonyunkat és a mely tün¬ 
döklő glóriát font simán fésült, dús ősz haja 
közé. 

* 

Mrs. Stirling a 65-iki polgárháború idején 
csodaszép fiatal asszony lehetett. A férje Stir¬ 
ling kapitány volt. Stirling kapitány neve pe* 
dig ott van a 256-ik oldalon, a hol a West 
Orleansi ütközetet írta meg a történelemkönyv 
írója. 

Az amerikai polgárháború a néger rabszol¬ 
gák felszabadításának a háborúja volt. Az 
Egyesült-Államokból a felszabadító kongresz-
szusi határozat után tizenegy déli állam, a 
melyeket a rabszolga - felszabadítás legsúlyo¬ 
sabban érintett, kiváltak az Egyesült-Államok¬ 
ból és konfederált államok néven új köztár¬ 
saságot alapítottak, elnököt választottak, had¬ 
sereget szerveztek, alkotmányt hoztak és da-
czosan ellentálltak Lincoln Ábrahám czivili-
záló törekvéseinek. Ebből keletkezett aztán az 
északi és déli államok közt a polgárháború. 
Véres, nemzetgyilkoló, áldatlan háború, a mely-
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ben fanatikus hittel és gyűlölettel rontottak 
egymásnak a déli és északi amerikaiak. 

Stirling kapitány a déli hadsereg egy külö¬ 
nítményével West Orleansnál, ezer emberrel, 
csupa déli vadlovassal oldalban támadta Grant 
tábornok északi seregét és ez az ezer ember 
egy szálig, Stirling kapitánynyal együtt ott 
maradt a csatatéren. A vakmerőségnek és az 
önfeláldozásnak páratlan esete volt ez. Stir¬ 
ling kapitány a maga és az ezer embere fel¬ 
áldozásával akarta elérni azt, hogy az északi 
sereg ne vonulhasson be teljes erejével a déli 
határokon át az új köztársaságba. Nem sike¬ 
rült neki, de példát mutatott és az ő nevével 
indultak harezba azután mindig a déli ka¬ 
tonák. 

Mrs. Stirling, a mi oszhaju tanárnőnk pe¬ 
dig fekete gyászruhában, katonasapkával a 
fején, a boszú, az elkeseredés és a mámor 
tüzével szolgálta aztán a déliek ügyét a férje 
helyett Azt mondják, ő volt a déli sereg leg-
vakmerőbb és legügyesebb kémje, posta-vivője 
és a legfontosabb megbízásokat ő végezte az 
operáló déli hadsereg csapatai között. 0 lőtte 
le az északi sereg egy Jenkins nevű őrnagyát, 
mikor el akarták fogni és lóháton vitte a 
híreket, az üzeneteket, hihetetlen bátorság¬ 
gal és ügyességgel, mert méltó özvegye akart 
lenni Stirling kapitánynak. 

Mikor a háború véget ért és az északi se¬ 
reg diadalmasan vonult végig New-York ut-
czáin, Stirling kapitány özvegye visszament 
leánykori kenyeréhez, az iskolába. A tanügyi 
tanács az ellentétek elsimítása végett az északi 
tanítókat és tanárokat le a déli Államokba, a 
délieket pedig az északi iskolákba helyezte át 
és így került Mrs. Stirling, a déli sereg félel¬ 
metes kéme, a mi iskolánkba, a new-yorki 
Grammar School No. 79-be. 

Ereztük a helyzet abszurd nagyszerűségét. 
Vártuk feszült figyelemmel, hogy mit mond¬ 
hat az északi gyerekeknek a polgárháborúról 
a déli sereg hősének özvegye, a déli ügy vak¬ 
merő harczosa, a szelíd arczú, őszhajú, szép 
öreg asszony. A szenvedelmek már elcsitultak, 
a gyűlölség megszűnt, de — édes Istenem -
az emlékek mégis csak emlékek maradnak, -
a hős Stirling kapitányt pedig nem felejtheti 
el soha Stirling kapitány özvegye ! 

A mint csendesen, minden felindulás nél¬ 
kül, beszélni kezdett és a mint lassan-lassan 
belemelegedett, a hangja szinesebbó vált, szinte 
éreztük a fojtó tragikumot, a mely szemeiből 
áradt és mindig vártuk, hogy mikor csordul 
ki a könnye arra a lapra, a hol Stirling 
kapitány hőstette van leírva, szárazon, lelke¬ 
sedés nélkül, mint a hogy le szokták írni az 
ellenség hőstetteit épen csak azért, hogy az 
események sorrendjét regisztrálják. 

Mikor a háború okaival és előzményeivel 
végzett, rátért a két hadsereg hadműveleteire. 

- Az északi seregek fővezére Grant táb9r-
nok volt, a ki Lincoln után az Egyesült-Ál¬ 
lamok elnöke lett, a déli seregeket pedig 
Jefferson tábornok vezette. Itt a könyvben az 
áll, hogy rebellis, vérszomjas ember volt, a ki 
haragudott Lincoln elnökre, mert mellőzte őt 
az előléptetéseknél. Hát, fiúk, ezt ne higyjé-
tek. Ez nem igaz. Jefferson tábornok déli em¬ 
ber volt. És mikor a hazája veszélyben volt, 
oda sietett a maga helyére. 

Jim Mc. Langhlin nem állta meg, hogy 
ne szóljon. 

- Ezredes volt a hadseregben. Tehát el¬ 
hagyta a helyét és az ellenséghez pártolt 
Áruló volt ő, Mrs. Stirüng. 

A tanárnő felállt, odament a fiúhoz és sze¬ 
líden kérdezte: 

- Mit csináltál volna te, Jim Mc. Langh-
™. ha te az ő helyében lettél volna? Ha 

L hívott volna a hazád? Mit árultál volna 
;l inkább, a hadsereget, vagy a hazádat? 

a osztály hirtelen két pártra szakadt Össze-
ssza hangok hallatszottak és felerészben az 
zonynak, felerészben Jimnek a pártjára 
\f A ?°}°8 t e n á t eldöntetlen maradt, 

egv TÍ\ „^D8 visszaült a katedrára, lapozott 
•-kettőt, aztán dühösen, kipirulva becsapta 

a Könyvet és eltette az asztal szélére, aztán 
iMen kelt fel és megint a Jim elé állt, 

- Mikor egy nemzet két táborra szakad, 
akkor csak igaz és igaztalan ügyről lehet szó. 
Árulásról nem. Érted, Jim Mc. Langhlin? 

— A ki az igaztalan ügyhöz pártol, az 
áruló! 

— De kié volt az igaztalan ügy? - - kérdó 
Mrs. Stirling. — Ez itt a kérdés ? És ezt nem 
mi döntjük el, fiúk. 

Most hirtelen nagy zaj kerekedett az osz¬ 
tályban. A fiúk minden oldalról hangos vitába 
elegyedtek és egy pár perczig kusza zaj töltötte 
be a termet. Az ajtó hirtelen kinyílt és az 
igazgató, a jóságos arczú Mister Litchfield 
lépett be rajta. 

- Mi történik itt, fiúk? 
Mrs. Stirling adta meg a választ. 

- A polgárháború, Mister Litchfield. 
- Vagy úgy ? akkor értem. Csak folytassák. 

Betette maga mögött az ajtót és ment tovább. 
Benn újra csend lett és folyt tovább az elő¬ 

adás. Az az ötven elszánt fiú védte az igazát, 
a szép őszhajú asszony pedig támadta az erős, 
nagy sereget, elszántan, fanatikusán, mint vala¬ 
mikor West Orleansnál Stirling kapitány. 

HALOTT ÍRÓK MEGRÁGALMAZASA. 
(Párisi levél.) 

Jules Lemaitre tavaly vagy tavaly előtt Jean-
Jacques Bousseauról tartott egy nagyon szép, 
de nagyon pártos fölolvasás-sorozatot. Lemaitre 
nagy ember s nagy íróművész, a ki mindeze¬ 
ken fölül érző, nagy, intellektuális lény is, te¬ 
hát korának fia. Lemaitre komolyan hiszi, hogy 
a mai ember tanácstalanságának, önmaga-meg-
nem-lelésének, az egész mai társadalom bol¬ 

dogtalan ingatagságának egyik okozója Jean 
Jacques volt. Tehát valamennyiünk szenvedé¬ 
séért az Emilé íróját, a genfi polgárt vonta 
felelősségre, kíméletlenül, mint, egy inkvizitor. 

Halott, régi írókkal kegyetlenkedni szinte 
olyan régi divat, mint az - - élőkkel, de a 
Lemaitrek-nek egyéniségükben megadatik az 
enyhítő körülmény. Azonban mit szóljunk 
azokhoz az epigonokhoz, a kik Parisban egy év 
óta egyebet se tesznek, mint nagy író-halotta¬ 
kat gyaláznak? Jules Lemaitre, még ha sokkal 
nagyobb ember volna is, mint a milyen, ne¬ 
hezen feledtethetné el, hogy ezt az epidémiát 
ő indította meg. 

Helyes, ma már tudományos dogma lett, 
lio«;y a história alakjait ki kell vetkőztetni a 
legenda díszruhájából. De csak akkor, ha okot 
adnak rá, ha módokat kapunk rá, ha minden 
egybevetés és adat szerint igazunk van. Csak 
azért, hogy szenzácziósat mondjunk, nem sza¬ 
bad ráfognunk Madame Eecamier-re, hogy tit¬ 
kosan és sokszor bűnözött az ő állítólagos fe¬ 
hér házasságában és azután George Sandról, 
a kiről úgyis lehet mondani és mondtak is 
már elég roszat, miért hazudjunk újabbakat 
és roszabbakat? George Sand Michel nevű 
barátjáról s e barátságáról, minden adat nélkül, 
egy ifjú kritikus vórlázító, vad ostobaságokat 
hordott össze most. 

Az öreg Rochefort megírta egyszer, hogy ő 
Musset-t fiatal újságíró korában az utczán 
látta, a mint Musset részegen összeesett s egy 
kőbe verte a fejét. Bebizonyították, hogy Ro¬ 
chefort soha életében nem találkozott Musset-

• vei, tehát ez állapotában se láthatta. Lehet, 
hogy Musset járt így egynéhányszor, de ho¬ 
gyan szabad ezt szemtanuként állítani vala¬ 
kinek, a ki csak hallott valamit dörögni? 

LESBEN. — Neogrády Antal rajza. 
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Növendékek a tanulóteremben. 

Most, hogy Parisban Jeanne d'Arc-ot és egy 
sereg legendás nemzeti nagyságot, valóságos 
terror védi a történelmi kritika ellen, jó volna 
a halott író-nagyságokra is gondolni. Az epi¬ 
démia már olyan nagy, hogy a tegnap vagy 
tegnapelőtt meghalt írók sem kaphatnak ke¬ 
gyelmet Eddig legalább annyi kannibáli hu¬ 
mánizmus volt az élő írókban, hogy megsze¬ 
rették azt, a ki hirtelen elmúlt közülük s csök¬ 
kentette a konkurrencziát. Zoláról nem beszé¬ 
lünk, mert őt a Dreyfus-ügyben való szerepe 
miatt alig engedték még nyugodtan eltemetni 
is. De például szegény Henry Beck nem csi¬ 
nált politikát s mégis, mikor a mellszobrát 
fölállították, egy dandárnyi ezikk becsmórelte 
az újságokban. Ráfogták, hogy Összes érdeme 
az, hogy a darabjait a nagy közönség nem 
akarta elfogadni. De hiszen így, ha Ibsen 
fiatalon halt volna meg, Ibsenről még kegyet¬ 
lenebbeket lehetett volna állítani. 

De mégis csak az a legszennyesebb dolog, 
a mikor halott írók privát életéről irnak, mon¬ 
danak bizonyságok nélkül rettenetességeket. 
Nekik nem árt, nekik nem fáj, de ez, hogy 
úgy mondjuk, valósággal saját genus humá¬ 
numunk, saját társadalmunk megfertőzése. E 
sorok Írója sohse bocsájtja meg magának, hogy 
egyszer leirta ama gyanúját: Petrarca és Lau¬ 
rája nem voltak tiszta szerelmesek. Mert e 
gyanút semmi se támogatja s mert így min¬ 
den emberi szennyet rá lehet mázolni minden 
volt és való emberre. 

írók és minden rendű emberek gyarlók, tele 
bűnökkel, vagy legalább azokkal, a miket ko¬ 
ronként bűnöknek nevezünk. Minden alkotó 
élet egyszersmint eseményes, de legalább is 
szokatlan, nem átlagos, polgári szabású élet. 
De a milyen bűn a legcsillogóbb ideálok orvé 
alatt gyarló embereket isteníteni, épen olyan, 
sőt nagyobb bűn megrágalmazni halott nagyo¬ 
kat, a kik már nem önmagukéi s inkább a 
jövendőéi, mint a mieink. Különben pedig az 
ember évezredeken keresztül nehezen akar 
megváltozni. Mikor a kő táblákat beírják neki, 
megsemmisíti az aranyborjút s aztán a kő-
táblákat töri össze, hogy ötvösei újraöntsék a 
halványt, Diősadi. 

A BUDAPESTI SZENT ANGELINA GÖRÖG-
KELETI SZERB LEÁNYNEVELŐ-INTÉZET. 

Tiz év előtt alakult fővárosunkban Jovano-
vics Istvánná szüL Dungyerszky Olga kezdé¬ 
sére a Szent Angelina görög-keleti szerb női 
közművelődési egylet abból a czélból, hogy 
felejthetetlen boldogult Erzsébet királynénk 
dicső emlékére Budapesten görög-keleti szerb 
leánynevelő-intézetet alapítson és tartson fenn 
és^ hogy az intézettel, mint leány-otthonnal 
előmozdítsa azoknak a szerb leányoknak a 

kiképzését, a kik a fővárosi közép vagy felső 
iskolákban tanulnak. Alapszabályai értelmében 
ez a legújabb fővárosi nevelő-intézet növen¬ 
dékeit a görög-keleti szerb egyház tanai és 
a szerb család szokásai szerint neveli, alapos 
oktatásban részesítve őket a szerb, magyar, 
német és franczia, esetleg még az angol nyelv¬ 
ben is, nemkülönben a zenében, továbbá mind 
azokban a has/nos tudnivalókban, melyekre 
művelt nőnek szüksége van. A czél, melyet 
az intézet kitűzött, az, hogy a növendékek 
derék, szerény, művelt asszonyokká és szor¬ 
galmas gazdasszonyokká váljanak, hogy éle¬ 
tükben megelégedettek és szerencsések lehes¬ 
senek, esetleg hogy tisztességesen meg tudják 
keresni kenyerüket. 

Dungyerszky Lázár nagybirtokos 1904-ben 
százezer koronát adományozott az intézet ala¬ 
pítására. Nagy alapítványát ezzel indokolta 
kísérő levelében, melyet leányának, Jovano-
vics Istvánnénak, a Szent Angelina nőegylet 
derék elnöknőjének irt: «Tapasztaltam hosszú 
életemben saját magam és láttam sok más 
embernél is, hogy a derék asszony az ember¬ 
nek a legnagyobb kincse, hogy az értelmes 
anya a gyermekek legnagyobb szerencséje — 
és hogy a derék asszony és a jó anya együtt¬ 
véve azon szilárd alapkő, melyen a háznak 

és a családnak a fentartása és felvirágozása 
nyugszik.» 
l*. Bogdanovics Luczián, az akkori budai görög¬ 
keleti püspök elfogadta a leánynevelő-intézet 
védnökségét s maga is ezer koronás adománynyal 
gyarapította alaptőkéjét; Brankovics György 
szerb pátriárka az ifjú nevelő-intézet fővéd-
nökségére vállalkozott, sőt a pesti görög-ke¬ 
leti szerb egyházközség váczi-utczai házában 
az intézet részére ideiglenes helyiséget bérelt 
évi 3200 koronáért. 

A nevelő-intézet az 1905—1906-iki iskolai 
óv kezdetén kilencz növendékkel nyílt meg. 
Látva az intézet hazafias működését és szép 
haladását, az intézet alapítója, Dungyerszky 
Lázár 1906 karácsonykor megtoldotta előbbi 
nagylelkű adományát még 150,000 koronával, 
hogy a nőegylet a nevelő-intézet számára a 
váczi-utczai városháza átellenében vett telken 
megfelelő házat építhessen magának, mely ház 
örök időre mint Dungyerszky Lázár és Zsófia 
alapítvány előmozdítsa a hazai szerb leányok¬ 
nak fővárosunkban való nevelését. 

A leány-intézet az 1908—1909 tanévben 
költözött új otthonába, mely fővárosunknak 
egyik legezélszerűbben épített leánynevelő-in¬ 
tézete. Az intézet helyisége a csinos ház 
második és harmadik emeletét foglalja el és 
30 növendéknek és nevelőiknek nyújt kényel¬ 
mes lakhelyet. 

Dicséretreméltó az, hogy a növendékek három 
csoportban egyesítve külön hálótermekben van¬ 
nak elhelyezve, külön-külön mosdóval és für¬ 
dővel és hogy mellettük egy külön a háló¬ 
terembe nyíló szobában egyik nevelőnőjük la¬ 
kik. Az intézet épületének egész teteje játszó¬ 
kertnek van berendezve, mely gyönyörű kilátást 
nyújt a budai hegyekre. A nevelő-intézetet 
kezdettől fogva terszteniczái Borotha Milicza 
igazgatónő vezeti, a ki mellett még az inté¬ 
zetben lakó három nevelőnő és hét bejáró 
tanárnő és tanár működik. 

Említendő még az is, hogy a magyar nyelvre 
az intézetben lakó, de nyilvános iskolákba 
nem járó növendékeket Alkér Eóza tanárnő 
tanítja és hogy a svéd tornászatot egy svéd 
származású tanárnő, Hultenberg Tora gyako¬ 
rolja. A Szent Angelina nőegyletnek az 1908. 
évben 225 nőtagja volt, a kik dicséretreméltó 
buzgósággal működtek közre az intézet fel¬ 
virágoztatásán. A nőegylet főtitkára kezdettől 
fogva Popovics V. István udvari tanácsos, a 
budapesti Tökölyánum igazgatója, a ki a ne¬ 
velő-intézet hazafias működését is irányítja. 

A most elmúlt tanévben az intézetben húsz 
növendék volt, köztük négy leányka Szerbiából, 
nyolcz Horvát-Szlavonországból, a kik buzgón 
tanulták a magyar nyelvet. —PP-~~ 
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MISS RANDOLPH UTAZÁSA. 
REGÉNY. (Folytatás.) 

Irta C. N. és A. M. Williamson. 

U. I- Nem akartam postára adni nápolyi le¬ 
velemet. Attól tartottam, elolvasása után azt 
fosod hinni, hogy mindannyian automobilostul 
a tenger mélyére sülyedtünk, mivel nincs el¬ 
mondva, hogyan végződött a kaland, melyre 
készültem. Most tehát kövér útóiratban kell 
pótolnom a hiányt. Ez az utóirat, igenis, való¬ 
ságos torkig jóllakott óriás kígyó. 

Legelsőben is a kikötőben senki nem akarta 
elhinni, hogy komoly szándékunk Capri szi¬ 
getére automobilt vinni magunkkal, és mikor 
nem lehetett kétség, hogy a leghatározottabban 
azt akarjuk, olyan zsibongás támadt körülünk, 
mintha dongó méhraj és nem izgatott emberek 
csoportja venne körül. Minden jelenlevő, akár 
tartozott rá a dolog, akár nem, a lehető leg-
emeltebb hangon tárgyalta az ügyet és érveit 
élénk taglejtésekkel hímezte ki, de e mellett 
egyik sem hallgatott a másikra. Nem is tet¬ 
tünk kísérletet, hogy a nagy személyszállító 
gőzösök valamelyikére vétessük fel magunkat, 
mert tudtuk, hogy lépéseink nem vezetnének 

Kézimunkázás a fűthető tornáczon. 

zethez legillöbb lett volna a tapsot hajlongás-
sal és kézcsókhintéssel meghálálni. 

De mindez még semmi ahhoz képest, a mi 
Capri szigetének Grandé Marináján várt reánk. 
Ha a nagyobb gőzhajók valamelyikén szállítjuk 
az automobilt, azt a szigethez érve, kis csó¬ 
nakra kellett volna helyezni, vagy tán valami 
módon két csónakra erősíteni; de a Sirena 
oly apró, hogy egészen közel jöhet a parthoz, 
és épen ez volt egyik oka annak, hogy Brown, 
ki alaposan tudakozódott minden körülmény 
után, nem átalta a baromfi- és zöldségszállító 
hajón való átkelést. Minél közelebb jutottunk 
a szigethez, annál szebbpek látszott ez. Mikor 
egészen odaértünk és Brown épen Tiberius 
palotáiról mesélt és magyarázta, hol emelked¬ 
tek azok, nagy kiabálás hangzott fel a rakodó¬ 
ról, hol tenyeres-talpas némberek csoportba 
verődve, nagy nevetéssel mutogattak kocsink 
felé. Caprinak egy amazonfajához tartoznak 
ezek a nők, kiknek napi foglalkozásuk súlyos 
csomagokat a hajóról a partra és a fejbúbjára 
helyezett ládákat a rakodó végén várakozó bér¬ 
kocsikhoz hurczolni. Alig hogy megállt a Si¬ 
rena, mint a farkasok a kocsira rohantak a 
nők, nagy nevetéssel és csacsogással, és Brown-
nal együtt sikerült nekik az automobilt a si¬ 
kamlós kis rakodóra vonszolni. 

A tornateremben. 

Zeneleczke. 

A BUDAPESTI SZENT ANGELIKA GÖRÖG-KELETI 8ZERB LEÁNYNEVELŐ-INTÉZETBŐL. 

eredményre; de van egy kis, vizimadár-féle 
hajócska, La Sirena, mely naponta a szigetre 
és vissza élelmiszereket, podgyászt és oly uta¬ 
sokat is szállít, kik az olcsóságra súlyt helyez¬ 
nek. Ezt a haj ócskát lefoglaltuk, és a mennyi¬ 
ben oly törvényt, mely a gépkocsiknak hajón 
való szállítását tiltaná, még nem hoztak, egy¬ 
szerűen, mivel ily abnormális dologra nem 
gondolhatott senki, mióta Tiberius a szekereit 
szállíttatta a szigetre, az automobilt akadály¬ 
talanul vihettük a hajóra. 

Nápoly összes járdataposói gyülekeztek a 
rakodóparton és valószínűleg meg se indul¬ 
hattunk volna, ha Brown nem kezd egész 
hidegvérrel utat törni a tömeg között. Nekem 
előzőleg azt ajánlotta, hogy, menjek még reg¬ 
gel Mary nénivel együtt az Éjszaknémet Lloyd 
hajójára, mely kirándulókat szállít a Kék Grot-
tába, a hol villásreggelit is kaphatni. De én 
egészen máskép képzeltem a dolgot; nekem 
kaland kellett. Épen ezt akarta Mary néni 
mindenáron kikerülni; ő tehát magában Lloyd 
hajóra szállt, de én, mikor a legpáratlanabb 
chauffeur a kocsit lassan a kis Sirena fedél¬ 
zetére terelte, ő mellette ültem. A rakodón egy 
pillanatig a félelem elnémított minden hangot, 
de mikor Brown ügyes manőverrel a fedélzet 
alkalmas helyére vitte Balzac-ot, a kételkedés 
és roszalás moraját a gyönyörködő bámulat 
kitörő hangja váltotta fel. Én és Brown olyast 
ereztünk, mint a Varieté-artista, kit valamely 
sikerült mutatványáért megtapsolnak, és a hely-

Játszótér az intézet tetején. 

A BUDAPESTI SZENT ANGELINA GÖRÖG-KELETI SZERB LEÁNYNEVELŐ-INTÉZETBŐL. 
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RÉSZLET AZ ÁROK-UTCZABÓL. LEBONTANDÓ HÁZAK, ÉÉEE AZ ÚJ KÖKÜT JUT. KÉSZLET A HADNAGY-UTCZABÓL. 

Annak híre, hogy egy automobil érkezett a 
szigetre, ott mintha bűvös telegráf továbbította 
volna, villámgyorsan terjedt el, mert az embe¬ 
rek, sőt emberek rajai, annyian, hogy nem is 
képzelhette volna senki oly sűrű lakosságúnak 
azt a kis Caprit, mindenfelől szaladva csődül¬ 
tek össze, hogy kocsink indulásának tanúi 
lehessenek. Fent a rakodó vége felé, a merre 
utunkat kellett vennünk, vagy féltuczat omni¬ 
busz állt, és elegáns victoriahintók hosszú sora, 
igen csinos lovacskákkal, melyeknek feje, talán 
a felette nagy szemvédők miatt, hihetetlenül 
kurtának látszott. A lovak fején tollak lengtek 
és a szerszámot ezüst- és sárgarézdiszítmények 
borították. Kedves, kényeztetni való állatkák 
voltak, kész lett volna az ember a szobába 
vinni őket, hogy a szőnyegre fekhessenek. 
Balzac láttára mindannyian elkezdtek horkolni 
és reszketni, majd hogy el nem ájultak. A ko¬ 
csisok — kemény, fehér, a mi rendőreink sisak¬ 
jára emlékeztető kalapok voltak rajtok, — oda¬ 
rohantak a szegény állatok fejéhez és részint 
nevettek, részint aggodalmasan vagy boszúsan 
néztek bennünket. 

Nyilván ártatlan, békés életet éltek ezek a 
lovacskák éveken át Capri szigetén és semmit 
sem tudtak vasutakról, gőzmozdonyokról — és 
még kevésbbé automobilokról. Nagyon sajnál¬ 
tam őket és szántam-bántam makacsságomat, 
mely nem engedte, hogy Brown tanácsára Ná¬ 
polyban hagyjam a Balzac-ot. Ámde a rako¬ 
dón sem hagyhattuk, tehát ráültünk és Brown 
megindította a motort. Oh, szent Isten, vala¬ 
mennyi ló bomlani kezdett, mintha hisztériás 
rohamokat kaptak volna. A kocsisok nem bír¬ 
tak velők, nem használt sem csitító, sem ká¬ 
romkodó szó; a kis állatok kirúgtak, ágaskod¬ 
tak és csomókba verődtek össze, ámbár Brown 
oly lassan és ünnepélyesen hajtott el mellet¬ 
tük, mint a Halotti Menet Saul-bán. Azt hit¬ 
tem, sohasem érünk már túl rajtok, de a leg-
roszabb még csak most következett, mert mere¬ 
dek úton a szirtre fel kellett kapaszkodnunk 
és már messziről láttuk, hogy néhány fiákerló 
üget lefelé. Kértem Brownt, hogy állítsa meg 
a kocsit, míg a lovak elhaladnak, mert még 
nekiszaladnak a világnak. A kocsi meg is állt 
és így nagynehezen sikerült a bérkocsisok segít¬ 

ségével a holtra rémült lovacskákat az automo¬ 
bil mellett elvinni. Ez a jelenet elég volt ne¬ 
kem. Brown hiába mutatta a távolban Anacap-
rit, mely a tulajdonképeni Capri felett igen 
messze szirtfokon emelkedik és csak egy kes¬ 
keny, de nagy mérnöki tudománynyal terve¬ 
zett, vékony gyaluforgácsként felkunkorodó 
úton, vagy a phoeniciaiak által évezredekkel 
ezelőtt a sziklába vágott lépcsőn érhető el. 

«Nem, — mondtam szomorúan, — Anacap-
riba nem megyünk automobilon. A míg Capri 
szigetén^ leszünk, nem használom többé Bal¬ 
zac-ot. És ha a hajóra viszszük, jó lesz ezalatt 
az összes lovakat az istállókban tartani, hogy 
meg ne rémüljenek.* 

A rakodótól Capri városáig nagyon szép volt 
az út. Élvezetesnek kellett találnom, noha oly 
hangulatban voltam, mint a kinek lelkiismere¬ 
tét gyilkossági szándék terheli. Élvezetet talál¬ 
tam volna benne, azt hiszem, még abban az 
esetben is, ha a vesztőhelyre vezetne. Az út 
balra kanyargóit és kigyóvonalakban emelke¬ 
dett a szigetnek hegynyergéig, melynek két 
oldalán a sziklákat oly festői romok koronáz¬ 

ták, minőket még sohasem láttam. A merre a 
tekintet fordult, festői képre esett, és mily 
nagyszerű színe volt az égnek, a tengernek, a 
galambszürke szirtnek. A városból, míg közvet¬ 
len közelébe nem érünk, majdnem semmit sem 
láthatunk; azután hirtelen szemünkbe ötlik a 
nyüzsgő piazza, itt egy-két régi palota és egy 
igen szép torony. Minden jellegzetesen olasz, 
még a verőfény is, mely oly ragyogó, hogy 
valóságos fény-tócsát képez. Itt is nagy izgal¬ 
mat keltett megjelenésünk, midőn az ódon 
árkádok alá gördült kocsink, majd a két oldalt 
vidám boltocskákkal szegélyezett, kövekkel bur¬ 
kolt meredek utczán lebocsátkozott az ennek 
végén levő hotel udvaráig. 

Tudom, Apuskám, hogy te csak közönséges 
kirándulókkal jártál Capriban, a kék Grottát 
nézni. Igazán sajnállak, szegény Apuska, mert 
ámbár a grotta oly sajtságos és szép, én azt a 
legkevésbbó érdekes tárgynak találom. Csak 
gondoljuk el, még annyi időt sem töltöttél a 
szigeten, hogy a nap lementét élvezd, mely az 
olvadt réz ragyogó színét árasztja a smaragd-
színű mélységből kibukkanó Faraglioni szir¬ 

tekre, midőn mintegy rózsaleveleket hintenek 
a tengerre az aranyozott felhők! Nem voltál 
az ódon szürke Certosában, és ez még sze¬ 
rencse, mert bizonyára megvetted volna, hogy 
restauráltasd és alkalmilag nyárilaknak hasz¬ 
nálhasd, mint azok az érdekes, Ouida könyvei¬ 
ben szereplő regényhősök, kik barátjaikkal 
yachton utazva, nagyszerű palotákat látnak a 
Földközi Tenger vagy az olasz tavak partján 
és kétkedve odavetik: «Azt hiszem, — mellé¬ 
kesen mondva, — hogy ez is az enyém»; any-
nyira elfelejtették, mi a tulajdonuk. Te bizo¬ 
nyosan nem jártál a körülbelül tizenkét hü¬ 
velyk szélességű meredek ösvényen, mely szé¬ 
dítő hegyszakadék mellett vezet az Arco Natu-
rale felé. Valószínűleg én sem jártam volna 
ott, ha Brown nem visz magával. Szörnyen 
féltem, de szégyeltem volna ezt elárulni, tehát 
csak előre törtettem valamikép és dicső lát¬ 
ványt élveztem. Sétánkat azzal végeztük be, 
hogy a sziklába vágott számos lépcsőfokon le¬ 
mentünk a Mitromania grottába, a hol hajdan 
a napistent imádták, kinek élő állatokat, sőt 
némelykor emberi lényeket áldoztak fel. Még 

láthatni az oltárt és a vályút, melyen a vér 
lefolyt — huh! — és a rejtett szobákat, a hol 
az áldozatokat őrizték. 

Egy napot és két éjszakát töltöttünk Capri 
városában és szívesen ott maradtunk volna, 
míg csak búcsút nem veszünk a szigettől, mert 
a hotelünk igen kedves, van nagy kertje, hon¬ 
nan elragadó kilátás nyílik. De fejembe vet¬ 
tem, hogy valamennyi lépcsőfokon — van vagy 
nyolczszáz — felmászom Anacapriig, mellőzve 
az oda vezető utat, bármennyire szép ez. Mary* 
nénit természetesen nem bántotta ekkora dics¬ 
vágy, és minthogy azt hallotta, hogy a lépcső¬ 
ket megmászni ép oly fáradságos, mint az 
egyenes falra felkúszni, bajtól tartott, ha egye¬ 
dül próbálok a tetőre feljutni, tehát helyeselte, 
midőn Brownt felkértem, hogy elkísérjen. A reg¬ 
geli után indultunk, és hogy valamennyi lépcső¬ 
fokon végigmehessünk, mindenekelőtt le kel¬ 
lett szállnunk a tenger partjáig, Tiberius egyik 
palotája közelébe, mely minden kincsestől a 
tenger hullámaiba van temetve. Nem úgy hang-
zik-e ez, mint egy tündérmese ? Azután mindig 
feljebb kezdtünk emelkedni; e közben folyvást 

Az Árok-utcza, a leendő áj körút helye. Az Attila-kőrút. A Sándor-lépcső. Az Apród-utcza 

A P U S Z T U L Á S R A ITÉLT ' Balogh Rudolf fölvételei. 
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találkoztunk a hegyről vígan leszökellő bocs-
koros parasztlányokkal, kik kórusban énekel¬ 
tek, boldogan, mint a madarak, nem is érintve 
kezükkel a fejükre helyezett terhet. Oly szé¬ 
pek voltak, hogy inkább színpadi, mintsem 
valódi parasztlányoknak látszottak. Szemeik 
csillagként ragyogtak és áttetsző olajbarna 
arczbőrük oly kameára emlékeztetett, mely 
mögé égő gyertyát helyeztek. A legegyszerűbb 
gyapotruhákban jártak, melyek rózsa-, kék és 
bíbor színei, bár művészi kontrasztra való tekin¬ 
tet nélkül kerültek egymás mellé, oly kellemes 
hatást tettek, mintha egy gyönyörű szép kert 
virágai volnának. 

Eleinte én is igen vidáman lépkedtem, de a 
nap mind tüzesebben sütött és nagyon mele¬ 
gem kezdett lenni. Mindamellett folytattuk 
utunkat, a szirtfalon felfelé haladva, és a hány¬ 
szor rövid pihenőt tartottunk, új és csodálatra¬ 
méltó kilátás tárult fel. Lassankint oly ma¬ 
gasra jutottunk, hogy a kék grotta felé tartó 
evezőesónakok kis vizibogaraknak, evezőik a 
bogarak lábainak látszottak, a hullámokat, bár 
robajjal csapkodták a sziklákat, nem különböz¬ 
tethettük meg és a viz oly simának tetszett, 
mint egy óriási zafir padló, melyet kifényesí¬ 
tettek volna, hogy a szirének tánczoljanak 
rajta. Mindez oly elbűvölő volt, hogy csak a 
szép látványnyal törődtem és észre sem vet¬ 
tem, hogy majdnem napszúrást kapok; de ki 
is gondolna napszúrásra január hóban, ha 
bármi nagy a forróság. Brownnak feltűnt, hogy 
az ajkam sáppad, de azt mondtam, hogy csak 
kissé fáradt vagyok. 

Valamivel több időre volt szükségünk, egy 
óránál, hogy a tetőre felérjünk, a hol Anacapri 
fekszik. Fájt a fejem, ezért betértünk egy res-
taurant-ba, mely - - mint csakhamar kitudó¬ 
dott - - igen híres. Egy terrasz falán ültem és 
lenéztem a lábam alatt tátongó ezer lábnyi 
mélységbe. Addig ültem, míg némileg kipihen¬ 
tem magamat, és ekkor egy csinos, valószínű¬ 
leg szaraczén eredetű leány pompás marsalai 
bort hozott. Már útban voltunk Anacapri felé, 
mikor forogni kezdett velem a világ. Szeren¬ 
csére: közel volt egy házikó, kupolás fedelű és 
tiszta fehér, repkénynyel befutott pergolával, 
«Bella Vista» felirattal a kapu fölött. Brown 
karjára kellett támaszkodnom, midőn belép¬ 
tem és abból, a mi ezután történt, csak arra 
emlékszem, hogy egy nyájas arczú férfi sietett 
az ajtóhoz. Mikor magamhoz tértem, már egy¬ 

szerűen bútorozott, de csinos és tiszta háló¬ 
szobában feküdtem. Mihelyt elájultam, orvos 
után küldtek. Ez rögtön megjelent. Később 
megtudtam, hogy nagyhírű ember, a Capri-
szigetbeli cAntonio doktori). Megmondta, hogy 
a nap okozta a roszúllétet. Nem ettem eleget 
a reggeli alkalmával, azután ki voltam téve a 
nap hevének; ez ugyan korántsem oly ártal¬ 
mas, mint a napszúrás, de mindenesetre nyu¬ 
galomra van szükségem. 

Teljes készséggel alávetettem magamat az 
orvosi rendeletnek, mert már beleszerettem a 
kis házba és nagyon óhajtottam egy pár napot 
ott tölteni. Szobám négyablakos volt. Minden 
egyes ablakból oly gyönyörű kilátás nyilt, me¬ 
lyet otthonülő emberek szívesen megfizettek 
volna több száz dollárral. A szoba ajtaja felette 
kedves magánterraszra nyilt. Brown azzal az 
üzenettel ment «a lépcsőn le» Capriba, hogy 
Mary néni csomagolja be holmiját és jöjjön 
fel a «Bella Vistá»-ba, a mi meg is történt; 
és itt két napot töltöttünk együtt. Alig pár óra 

múlva már egészen jól éreztem magamat, de 
a világért sem kívánkoztam conventionálisabb 
kényelmű helyre. Anacapri és a mi kis házunk 
mintegy más világban van, magasan fent a 
felhők között. 

Mikor reggel az első itt töltött éjszaka 
után felébredtem és az üvegajtót kinyitva, a 
terraszra léptem, hogy a tengerben, meg az 
ernyőalakú fenyvekben és a cziprusfákban gyö¬ 
nyörködjem (melyeket, a mint rajok nézek, 
haliam is vélek, mint mikor igen magas hang¬ 
jegyeket lát az ember), négy-öt fehér felhő fel¬ 
kerekedett a terraszról, a hol idáig gomolygott 
és mellettem elsiklott, be a szobába, ép úgy, 
mint azok a tehenek, melyeket az istenek az 
Olympuson tartottak, hogy ambróziát tejelje¬ 
nek. És milyen gyönyörűen nyugszik le a nap! 
A Vezúv olyan, mint egy nagy kúpalakú, lán¬ 
goló rubint és topáz dicsfénybe foglalt ametyst. 
Ez a látvány elég ok, hogy Anacapriba láto¬ 
gassanak. De ha te jönnél, a Bella Vistában 
nem kellene puszta alkonypírral és felhöhab-
bal táplálkoznod. A kis gazda és felesége jó¬ 
voltából nagyon kitűnő a kosztunk és a kiszol¬ 
gálás. Oly finom ételeket «kreál »-nak, melyek¬ 
nél jobbat még nem ízleltem. 

Látni itt naplementén, fenyveken és czip-
rusokon kívül még mást is. Minden irányban 
nagy sétákat tehetni a szigeten. Lépten-nyo¬ 
mon versengő korcsmákat találunk, hol szin¬ 
tén versengő szépek a tarantellát járják és a 
gazda el akarja hitetni, hogy épen ezen a he¬ 
lyen mulatott Tiberius azzal, hogy zsarnoksága 
áldozatait a tengerbe dobatta. Oh, itt minden 
Tiberius körül forog. A parasztok egészen mo¬ 
dern személynek tekintik, a ki sötét éjjel 
utunkba is akadhat, ha nem imádkoztunk a 
kivilágított sziklabarlangban a szép fehér Mária¬ 
kép lábánál. Az anyák gyermekeiket ijesztik 
Tiberiussal: «Ne tedd, mert elvisz Tiberius*; 
és a szigetbeli angol gyarmat tagjai a császár 
jelleméről vitatkoznak, melyre nézve éles nézet¬ 
eltérések vannak. 

A legszebb ház, melyet valaha láttam, Ana-
capriban, a mély hegyszakadék szélén épült. 
Olyan az, mint egy álomkép; vagy talán vala¬ 
mely tündér varázsolta oda. Hosszú, alacsony 
és fehér; tele van bámulni való kincsekkel, 
melyeket a tulajdonos a tenger fenekén talált, 
Tiberius elmerült palotáinak maradványául. 
A padló megbecsülhetetlen értékű színes már¬ 
ványmozaik, melyet Tiberius messze földről 
hozatott magának; a márványfalra egy vörös 
sphinx kuporodik, melyet Tiberius Egyiptom¬ 
ból küldetett, onnan nézegeti a szirteket és a 
tengert; Tiberius márvány- és bronz-szobrai 
díszítik a boltozott, két végükön nyitott folyosó¬ 
kat. Mai nap ehhez hasonlót nem igen talál¬ 
hatni ezen a világon. Kevés ember érdemes 
arra, hogy e házat birja és lakja; de azok után 
Ítélve, a miket a jelenlegi lakóról hallottam, 6 
valóban érdemes arra, hogy itt éljen. 

Ebben a levélben egy rózsát és egy jázmin-
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találsz. A rózsát én szakítottam le szá-
a a pergolában, a jázmint a háziasszony 
Szeretném, ha ezen tündérsziget szép¬ 

több tanujelót mellékelhetném so-

Molly. raimh°z-Elbűvölt lányod, 
(Folytatása következik.) 

ÖTVENÉVES TALÁLKOZÓ. 
Öten élnek még azok közül, a kik 1854-ben 

tettek érettségit a nagykőrösi főgimnázium¬ 
ban valamennyien a közélet valamely terén 
tisztelt helyet elfoglaló öreg urak: A dám Kál¬ 
mán esperes, Baki/ István esperes, Mezey Ká¬ 
roly közjegyző, dr. Warga László fővárosi 
kerületi orvos és Sigray Pál, a pesti hazai 
első takarékpénztár igazgatója. Sőt még egyik 
volt tanáruk is él még: Szarka Mihály kir. 
tanácsos, most már nyugalomban élő mathe-
geos-professzor. Ők hatan úgy jöttek össze az 
ötvenedik évfordulón, mint maradványai an¬ 
nak a nemzedéknek, melynek Arany János s 
a magyar irodalom annyi más jelese volt a 
tanára. A kedves összejövetel Sifjray Pál ven¬ 
dégszerető házában folyt le lelkes, vidám, em¬ 
lékezésekkel teljes hangulatban. 

• 

AZ ELSŐ VONAT BALATONFÜREDRE ÉR. 

SZTERÉNYI ÁLLAMTITKÁR ÉS KOHL MEDÁRD PÜSPÖK BALATONFÜREDEN A HERCZEGPRIMÁSTÓL JÖVET. 

a rendőrigazgatóság által aggályosokul jelzett 
helyein semmi olyas irány át nem vonul vagy 
kifejezés elő nem fordul, mely lefoglalva tar¬ 
tására csak távolról is alkalmul szolgálhatna 
s azt még a jelen hazai viszonyok mellett is 
komolyan igazolhatná. Ugyanezért a kérdéses 
munkát feltétlenül szabadon bocsátandónak 
találta. 

* 
A következő évben a honvéd-Petőfi ijesztett 

rá egy kicsit a hatóságra. 
Az 1865-dik év őszén Oszterlam pesti 

könyvkereskedő Erzsébet-téri könyvesboltjának 
kirakatában egy Petőfi-arczkép jelent meg. 
A kép a költőt honvéd-egyenruhában ábrázolta, 
e;$yik kezében papírlapot tartott, a melyen 
«1849» felírás volt, a másik kezével kardjára 
támaszkodott. 

A rendőrigazgatóság átirt a kanczelláriá-
hoz, hogy az «ismert és hírhedt költő» képe 
eltávolítandó a kirakatból, mert félő, hogy 
politikai tüntetésekre ad alkalmat. A kanczel-
lária utasította a főtárnokmestert, hogy a ké¬ 
pet távolíttassa el, a mit a főtárnokmester, 
Sennyey Pál báró, meg is cselekedett. Jelen¬ 
tésében megjegyezte, hogy a kép létezéséről 
neki ezideig tudomása nem volt s egyszers¬ 
mind megkérdezte a rendőrigazgatóságot, hogy 
a kép feljelentésével mért késett? A rendőr¬ 
igazgató erre azt a felvilágosítást adta, hogy 

A BALATONI VASÚT MEGNYITÁSA. — Az első vonat fogadtatása Szabadbattyánban. 

PETŐFI EGY LEFOGLALT ÉLETRAJZA 
ÉS ARCZKÉPE. 

A segesvári csatamező ismeretlen sírjában 
tizenöt éve pihent már Petőfi. Szállongó le¬ 
gendák a szibériai ólombányákban görnyedő 
rabul siratgatták . . . Szóval mindenképen ár¬ 
talmatlan és csendes ember volt már, mikor 
egyszerre csak megjelent kisérteni azokat, a 
kiket a szabadság leszögezett koporsója mellé 
önállókúl állított az abszolút hatalom. 

Nem személyesen, csak az életrajza és az 
arczképe jelent meg a fővárosban s ez okozta 
a hivatalos ijedelmet. 

Zilahy Károly, a fiatalon elhunyt esztéti¬ 
kus 1864-ben kiadta «Petőfi Sándor életrajza* 
czímű művét. A könyvet a pesti rendőrigaz¬ 
gatóság olvasta el legelőször. Észrevételeit 
nyomban közölte gróf Pálffy Móricz helytartó¬ 
val, a ki a rendőri jelentésben felhozott «nyo¬ 
mós érvek» tekintetbe vételével azonnal lefog¬ 
lalta a könyvet s szabaddá tételét csak a 
"meggáncsolt hely ék» kihagyása mellett he¬ 
lyezte kilátásba. 

A könyv szerzője Zilahy Károly megfelleb¬ 
bezte azt az ítéletet. Az ügy így a kanczellária 
elé került. A kanczellária azután arról értesítette 
az aggodalmas helytartót, s még aggodalma¬ 
sabb rendőrigazgatóságot, hogy a nyomtatvány 
gondos átolvasása után meggyőződött arról, 
hogy a munkában sem átalán véve, sem annak 

AZ ELSŐ VONAT KENÉSÉN. 

A BALATONI VASÚT MEGNYITÁSA. — Jelfy Gyula fölvételei. 
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AZ ELSŐ VONAT A KIINDULÓ PONTNÁL, A VERŐCZE-KATALINPUSZTA ÁLLOMÁSON. 

a képet ő is csak három nappal előbb vette 
észre s először meg akarta figyelni az általá¬ 
nos hatást, melyet a kép a közhangulatban 
kelteni fog s csak azután szándékozott jelen¬ 
tést tenni. Arról győződött meg, - - mondja 
a rendőrigazgató, - - hogy a képet csak keve¬ 
sen méltatták figyelmükre s a közönség köré¬ 
ben Bemmi különösebb érdeklődést nem keltett. 

A képet azért mégis eltávolították. 
A daczos honvéd azonban deczemberben 

ismét megjelent, ezúttal a Lauffer-féle könyv¬ 
kereskedés kirakatában. 

Természetesen a rendőrség is résen volt s 
onnan is csakhamar eltávolították. Egyúttal 
azt is kiderítették, hogy a képet mind a hét 
könyvkereskedő Demjén László kolozsvári 
könyvkereskedőtől kapta, a ki Berlinben készít¬ 
tette. 

Sennyey kanczellár ekkor felhívta az erdélyi 
főkormányszéket, hogy a nevezett kolozsvári 
könyvkereskedőnek tiltsa meg a kép további 
terjesztését s egyszersmind megindult az eljá¬ 
rás a kép általános eltiltása iránt is. 

A rendőrség e tárgyban azt a véleményt 
adta, hogy a képet azokban a német, horvát 
és szláv tartományokban, ahol az 1862. decz. 
17-iki sajtótörvény van életben, még nem is¬ 
merik és nem terjesztik. Félő, hogy annak ál¬ 
talános betiltása a nagy közönség figyelmét 
épen felkeltené a kép iránt s ez okból az ál¬ 
talános betiltás egyelőre mellőzendő. 

E vélemény alapján a honvéd-Petőfi képét 
csak Magyarországon foglalták le és tiltották 
be az Úrnak 1865-ik esztendejében. 

Lampérth Géza. 

A HÉTRŐL. 
Az új vasút. A gyémántot is foglalatba kell tenni, 

hogy ékszer legyen belőle. A természeti szépségek 
foglalatja — az élet, viruló, lüktető, modern élet. 
Ennek a természeti szépségekkel oly gazdagon meg¬ 
áldott országnak csodálatosabb és értékesebb drá¬ 
gasága alig van, mint a Balaton. Igazságtalanság 
lenne azt mondani, hogy idáig teljesen használat 
és foglalat nélkül maradt volna ez az ezüstös csil¬ 
lanni, bársonyos vizű nagy tó, a magyar tenger, a 
hogyan mi jogos büszkeséggel nevezni szoktuk. De 
egész a legújabb időig sajáSjágos sors jutott osztály¬ 
részéül. A virnlás, a fejlődés, a haladás csak az 
egyik oldalát borította el a szépségéhez méltó ele¬ 
venséggel. A másik oldalán és pedig a festőibb, 
változatosabb felén méla csönd lakott és egy moz¬ 
galmasabb kornak sápadt emlékei. Úgy festett a 
dolog, mintha jövő és múlt megosztoztak volna a 
Balaton két partján: holott nyilvánvaló, hogy a 
hol a természet örökkévaló szépet alkotott, ennek a 
szépnek a gyönyörűsége nem lehet csupán egy le¬ 
tűnt korszaké. És végre valóban elérkezett a jelen, 

a mely a Balaton egész szépségét birtokba vette a 
jövendő számára. Ennek a hódításnak, ennek a 
birtokba vevésnek az eszköze: a vasút, a mely a 
minapában futott végig először a Balaton fölső 
partján, hogy ezentúl szakadatlanul szállítsa erre a 
bűvösen szép vidékre is az embert, az elevenséget, 
a fejlődést. Az új balatoni vasút lokomotívjának 
első fütytye a haladásnak és a virulásnak ezer meg 
ezer alvó energiáját ébresztette föl, hogy munkába 
lássanak. A modern élet, a mely idáig csak az egyik 
felén lüktetett teljes erővel a magyar tengernek, 
most már medret kapott, hogy a másik részét is 
eláraszsza, körülgyűrűzze. Mi sem érthetőbb, mint 
az az újongó, boldog öröm, a melylyel a zalai part 
népe az új vasút megjelenését köszöntötte; hiszen 
már évtizedek óta várták fájdalmas vágyakozással. 
Vigyen nekik az új vasút annyi hasznot, a mennyi 
gyönyörűséget a varázsos vidék látása ad az uta¬ 
zónak ! 

* 

Szerelmi dráma. A szerencsétlen kapitányné tra¬ 
gédiája talán nem is olyan rejtelmes, mint a mi¬ 
lyennek a magyarázói megvilágítják. A ki ennek a 
véres szerelmi regénynek az indítékait fürkészi, je¬ 
lentékenyen megkönnyíti a dolgát az, hogy egy 
ismeretes mennyiség áll a rendelkezésére. Ez az 

ismeretes mennyiség — a férfi, a kinek az ilyen 
drámákban a csábító a szokványos neve, a mi kü-
lömben nem kötelezi arra, hogy a csábítás művele¬ 
tének csakugyan ő legyen az aktív szereplője. Erről 
az emberről, a ki mielőtt végzetévé lett égj nőnek, 
a ki a más felesége volt, már boldogtalanná tett egy 
másik asszonyt: a saját feleségét, mi is tudunk 
annyit, a mennyiből a lelke, az erkölcse, az értéke 
faj súlyát megállapíthatjuk. Nem kell hozzá semmi¬ 
féle animozitás, hogy ezt az értéket sokra ne tak¬ 
sáljuk. Gonosz ember aligha volt ez az úr abban az 
értelemben, a mely a roszra való eredendő hajlamot 
és eltökéltséget jelenti. De léha és könnyű lelkű, a 
kinek az ura a pillanat és az érzése a szenvedelem. 
Már most, hogy az egész tragédiát megérthessük, 
semmi egyéb se kell, mint az az igen valószínű föl¬ 
tevés, hogy a tragédia másik szereplője, az asszony 
külömb érték volt a férfinál. Ez a szerencsétlen 
asszony érezte és tudta: ki az, a kit boldogtalan 
érzése sorsává tett. Hiszen ha nem így lett volna, 
sehogy se találhatnék meg a feleletet erre a kér¬ 
désre : miért kellett a halálba vágyakoznia ? A sze¬ 
relem nem a halált esdi, hanem az életet. Leküzd¬ 
hetetlen akadályok, vagy olyanok, a melyeket a 
szerelmes szem lebirhatatlannak lát, közöttük nem 
állottak. A férfi szabad volt és az asszony számára 
se volt lehetetlenség, hogy szabaddá tegye magát. 
Ha az asszony olyannak tudja a férfit, a kinek rab¬ 
jává lett a lelke, hogy mellette a boldogság biztos¬ 
sága vár rá, akkor nem a halált keresi, hanem a 
szabadulást. De ez a szerencsétlen teremtés érezte, 
hogy útja a romlásba vezet. Tudta, hogy csak csa¬ 
lódás, szenvedés és gyötrelem várakozik reá. Tudta, 
hogy nemsokára semmije se lesz annak, a kit ő 
mindenkorra a maga mindenségének érzett. Se 
Űzni benne, se — megválni tőle nem tudott Világo¬ 
san érezte, hogy a kiért mindenkit elhagy, egy idő 
múlva őt fogja elhagyni, így, ebben a rettenetes 
vergődésben termett meg a helyzet, a melynek más 
megoldása nem lehetett a halálnál. Éhez csak egy 
pillanat kell és egy pillanatig tudott uralkodni a 
szerencsétlen asszony a férfin, a kit egy egész életre 
képtelen volt a magáénak remélni. 

* 

Az élet. Egy nagyon bájos fiatal asszonykától 
hallottam egyszer ezt a kijelentést: 

— Én kimondhatatlanul szeretem az életet! Any-
nyira, hogy igazán — meg se tudnék lenni nélküle! 

Nagyon hihető, hogy a legtöbb ember így van 
vele. Az élet nélkül nem igen tudna meglenni. Ez 
azonban még nem jelenti azt, hogy mindenki egy¬ 
formán vagy hogy mindenki nagyon szeretné az 
életet. Ezzel is úgy van az ember, mint minden 
mással. Van a ki nagyon szereti, van a ki csak el¬ 
viseli, van a ki még elviselhetőnek se találja és me-
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nekül belőle. Kétségtelen dolog, hogy az élet érté¬ 
két vagy értéktelenségét, gyönyörűségét vagy tűr-
hetetlenségét általában az ember egyéni sorsa, kö¬ 
rülményeinek alakulása adja meg: a kinek jó sora 
van, az szebbnek, kellemesebbnek, drágábbnak érzi, 
mint a kinek csak küzdelem, gond, bánat és szen¬ 
vedés jutott osztályrészéül, de azért ez a tétel nem 
föltétlen és kizárólagos érvényű. Ha azoknak a so¬ 
rát és a sorsát vizsgáljuk, a kik nem tudták be¬ 
várni, míg a halál eljön értük, hanem maguk vetet¬ 
ték át magukat az élet korlátján, meggyőződhetünk 
róla, hogy nem csupa olyan ember emészti el ma¬ 
gát, a kivel az élet mostohán és kegyetlenül bánt. 
Egy igen nevezetes hányada az öngyilkosoknak 
olyan ember volt, a ki, mint mondani szokás, élhe¬ 
tett volna, vagyis nem volt olyan sorban, a mely az 
elhatározását megérthetó'vé tenné. Ilyen eset pél¬ 
dául azé a fiatal orvosé is, a ki a héten megmér¬ 
gezte magát. Fiatal volt, módos ember volt, egész¬ 
séges volt, szerelmi bánat se ölte, tehát, a mi a 
sírba vitte, nem lehetett akkora ok, a melynél sok¬ 
kal nehezebbet is ne hordanának a leikükön em¬ 
berek a nélkül, hogy ezért a halált keresnék. Mi 
tehát a forrása az ilyen elhatározásoknak ? A lege-
gyenesebb magyarázat kétségtelenül az, hogy ezek 
az emberek nem szeretik eléggé az életet. Ez a je¬ 
lenség és az ilyen ember nem olyan nagyon ritka, 
hogy ez a magyarázat hihetetlen lenne. Bizonyos 
vallási és erkölcsi fölfogások egész nagy emberi kö¬ 
zösségek általános tulajdonságává tudták tenni az 
élet értéktelenségének vagy kisértéküségének meg¬ 
győződését, a mi nem lenne lehetséges, ha ennek a 
meggyőződésnek az emberi lélek eredendő össze¬ 
tételében nem lennének fejleszthető — természete¬ 
sen vissza is fejleszthető — föltételei. Az embereket 
nemcsak arra kellett megtanítani, hogy túl ne be¬ 
csüljék, hanem arra is, hogy le ne becsüljék az élet 
értékét. 

«Heves vita.o Az olasz képviselőháznak a nyári 
szünet előtt tartott utolsó üléséről azt jelentette a 
római hivatalos távirat, hogy azon a kamara a kor¬ 
mány elnapoló javaslatát «heves vita» után elfo¬ 
gadta. Másnapra azután kiderült, hogy ebben a he¬ 
ves vitában egy egész sereg ember — megsebesült. 
Az olasz miniszterelnöknek a jobbkezét, a tengeré¬ 
szeti miniszternek a homlokát vérezték meg, a köz¬ 
oktatásügyi minisztert pedig a földről szedték föl, a 
hová nem pusztán az ellenzék argumentumainak a 
terhe alatt roskadt. Hogy az egyszerű képviselők 
közül hányan terültek el a parlamenti tanácskozás¬ 
ban, arról nem kaptunk statisztikát. A verekedés a 
parlamentekben nem újság többé. Épen a héten 
halt meg Badcni gróf, a ki osztrák miniszterelnök 
korában olyan csatákat látott a bécsi képviselőház-

DRÉGELYPALÁNK VIDÉKÉN. 

bán, a melyek az orosz-japán háború harczaival 
vetekedtek. A franczia kamarában is épen a mina¬ 
pában esett meg egy kis csattanós tettlegesség, a 
melynek a franczia pénzügyminiszter volt a szen¬ 
vedő szereplője. A római parlamentben is volt már 
rá eset pár esztendővel ezelőtt is, hogy a törvény¬ 
hozó urak az öklükre bízták az ellentétes vélemé¬ 
nyek egymással való közvetítését. A mi tehát a 
mostani dologban új és szokatlan, az nem maga az 
eset, hanem a — meghatározása. Idáig azt, ha a 
parlamentben véresre verték egymást meg a mi¬ 
nisztereket, a törvényhozók legenyhébb szóval is — 
skandalumnak nevezték. Most a római tudósítás 
egyszerűen: heves vitának minősíti. Ez kétségte¬ 
lenül haladás a formák megfinomodásának irányá¬ 
ban, mert ez a definczió, hogy: heves vita sokkal 
szelídebben, műveltebben hangzik ennél, hogy: 
véres skandalum vagy botrányos verekedés. De 
azért ennek a megcsiszolódásnak kissé kétséges az 
értéke. Mert ha Eómában az ilyen jelenet már csak 
heves vitának számít, ugyan minek kell történnie az 
olasz parlamentben, a Monté Citórión, mikor az 
olasz lapok például viharos ülésről adnak tudósí¬ 
tást ? Hány miniszter marad akkor halva az ülés¬ 
teremben ? 

NÓGRÁD VÁRA A NÓGRÁDI ÁLLOMÁSRÓL. 

A Z Ú J D U N A - I P O L Y V Ö L G Y I V A S Ú T M E G N Y I T Á S A . — Jelfy Gyula fölvételei. 

A ROMHÁNYI ELÁGAZÁS DIÓSJENŐ MELLETT. 

AZ ÚJ DUNA-IPOLYVÖLGYI VASÚT MEGNYITÁSA. — Jelfy Gyula fölvételei. 

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
A hét szilvafa árnyában. Szikra finom és disz-

tingvált tollából egy szép kötet új novella jelent 
meg: tizenöt különféle formájú, tárgyú és hangú 
elbeszélés. Akármennyire különböző darabokból 
van is azonban összerakva a könyv, mégis egységes 
hatást tesz, mert egységbe foglalja az Írónak mind¬ 
egyikben tükröződő világfelfogása, úgy, hogy az 
egyes novellák a kötet elolvasása után úgy tűnnek 
fel, mint megannyi egy s ugyanazon középpontból 
kiinduló sugár. Alapja ennek a felfogásnak: harcz 
minden megcsontosodott előítélet, de különösen a 
családi előítéletek ellen, melyek nevében az öregeb¬ 
bek, a szülők, az ifjabbakat, a gyermekeket elnyom¬ 
ják. Ez a tárgya a kötet czimét adó első novellának 
(A hét szilva/a árnyában), a melyben már-már ki-
fejlik, nagy művésznővé érik egy falusi gentry-
leány, ósdi, korlátolt anyja rémületére, de mikor 
gazdag kérője jön, hiúban ellenkezik, anyja kény¬ 
szerítése győz rajta, cserben hagyja még az is, a ki 
szemét a szebb, tartalmasabb, értékesebb élet szá¬ 
mára kinyitotta; le kell vetnie álmai csillogó szár¬ 
nyait. Teljes keserű ereje vei s mégis diszkrét, finom 
kézzel van ez a felfogás kifejtve a Grisaille és Az 
ősök czimű novellában. Az elsőben egy gazdag gróf 
története van elmondva: beleszeretett egy nagyon 
csinos parasztleányba, el is akarta venni, de barátja 
ravaszul eltántorította tőle. Mert mi lenne velük, 
szomszédokkal, a kiknek nejei fogadni volnának 
kénytelenek a parasztfruskát ? A gróf unott, megtört 
emberkép hal meg negyvenéves korában, a leányt 
nyomorékká veri boszuálló régi szeretője, a gye¬ 
reke — a gróf gyereke — újságot árul a Rákóczi-
utón, — de mindenki így tartja helyesnek, mert az 
előítélet köde úgy befogja a szemeket, hogy nem 
látják meg, mily jogtalanul, mekkora kegyetlenség¬ 
gel öltek itt meg néhány jobb sorsra méltó életet. 
Az osztály - előítéletek ridegségét ritkán rajzolta 
nálunk valaki olyan bátor kézzel és mégis olyan 
írói eszközökkel, mint ebben a novellában Szikra. 
Az ősök vére szatíra az ős-kultusz ellen; a kama¬ 
rás-utód előtt, a ki keservesen vívódik azzal, hogy 
elvegye-e az adótárnok szép kis leányát, mámoros 
álmában megjelennek az ősök és ősnők szellemei, 
valamennyi körül az egykori szeretők sokszor 
ugyancsak rusztikus szellemei s ebben a vízióban 
meglátja az utód, mit ér az ősi faj tisztasága, 
mennyi plebejus-vér vegyült titokban a nyíltan, oly 
nagyúri, gőgös kék vérbe. Efféle a novellák túl¬ 
nyomó része s valamennyi ott markolja meg a té¬ 
mát, a hol kell s úgy, a hogy hatásos. A kitűnő író¬ 
nőben a pompásan fejlett szatirikus hajlam mellett 
mindig volt egy jókora adag moralizálás; régebbi 
novelláiban ez néha kissé kirívóan, morálprediká-
czió-szerüen érvényesült, most azonban diszkrétül 
félrevonul a sorok mögé s legfeljebb egy-egy alaknak 
túlzott színezésében ütközik ki. Ez pedig nagy fej¬ 
lődés jele. Vannak azonban a társadalmi szatírákon 
kívül tiszta irodalmi, lírai témái is, ezek közt a 
Későn czimfi igazságával, nemes asszonyi melan-
choliájával a kötet legerősebb és legzavartalanabb 
hatású darabja. Az asszony, a ki későn jut saját 
egyénisége öntudatára, későn fej lik ki teljes szép¬ 
ségében, későn ismeri meg a szerelmet, még a ha¬ 
lottas ágyához is későn, a halál után érkezik szerel¬ 
mese, — mennyi ilyen mindenről lekéső emberi, 
különösen asszonyi alak él és pusztul el a világon! 
A ki szereti az okos, felvilágosult, írói kézzel iér 

! 
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szült asszony! Írásokat, annak igaz öröme telhetik 
Szikra új könyvében. 

A • Budapesti Szemle* júliusi füzete első helyén 
Wlassics Gyula ír tartalmas tanulmányt a német 
birodalom negyedik kanczellárjáról, Bülowról, a ki 
most nagyon aktuális sokat vitatott bukása révén. 
Takáts Sándor folytatja Komáromi daliák a XVI. 
században czimű történelmi czikksorozatát, egyikét 
azoknak az új adatokkal, a régi magyar katonai 
élet új megvilágításával nagyérdekű képeknek, me¬ 
lyekkel a jeles szerző eddig is oly sikereket aratott. 
Hatt Caine A főbíró czimű regénye Ballá Mihály 
fordításában, A kalapács, Zempléni Árpád költői 
elbeszélései adják a füzet szépirodalmi olvasmá¬ 
nyait. Gragger Bobért tanulmánya a magyar szár¬ 
mazású Beck Károlynak a német politikai költé¬ 
szetben elfoglalt helyéről, Lanson francziából for¬ 
dított tanulmánya Voltaireről s a két magyar köny¬ 
vet ismertető Értesítő rovat zárják be a füzetet. 
Á. t Budapesti Szemlet Gyulai Pál szerkesztésében 
s a Franklin-Társulat kiadásában minden hó elején 
jelen meg, előfizetési ára félévre 12 korona, egyes 
füzet ára 2 korona. 

A középiskolai matematikai tanítás reformja. 
Á.Z országos középiskolai tanár-egyesület a közép¬ 
iskolai matematikai tanítás előmozdítása czéljából 
bizottságot alakított, melynek elnöke Beké Manó, 
jegyzője pedig Mikola Sándor. A bizottság foczélja 
az volt, hogy a matematikai tanítás ügyét, külö¬ 
nösen az egész világon folyamatban levő reform¬ 
törekvések szellemében beható tanulmány tárgyává 
tegye. Két év alatt el is végezték a munkát, mely¬ 
nek eredménye az a tartalmas kötet, mely a fen¬ 
tebbi czim alatt Beké Manó és Mikola Sándor szer¬ 
kesztésében megjelent Tizennyolcz a matematikai 
tanítást különböző oldalairól néző tanulmány van 
benne, továbbá a hazai matematikai tanítási tervek 
fejlődését feltüntető bevezetés és a bizottság hatá¬ 
rozatairól és javaslatairól beszámoló jelentés. 

Vergődés. Egy kis füzet vers, előszót Ignotus írt 
hozzá, szerzője pedig Bakti Gyula «új ságárus». 
Vagyis: pesti nyelven szólva egy rikkancs versei 
vannak előttünk. Ez is egyik jele annak, hogy a 
magyar főváros élete kezdi már a maga jellemzetes 
típusait kiformálni s ezek a tipusok megnyilatko¬ 
zást keresnek minden módon, a mely erre alkal¬ 
mas. S a kis füzet nagyon érdekes is volna, ha a 
benne levő versek, bármi kezdetlegesen azt monda¬ 
nák el, mit egy rikkancs-költőtől várnánk: az em¬ 
beri érzésnek azokat a moduláczióit, melyek a. buda¬ 
pesti utcza fiának lelkén átszürődnek, szóval ha 
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csakugyan a budapesti utcza-gyerek belső életét 
tükröznék. Bakti Gyulában, sajnos, erre csak a tö¬ 
rekvés van meg. A hiba úgylátszik ott van, hogy ő 
nemcsak árulja az újságokat, hanem el is olvassa s 
a mit bennük olvas, az az irodalom aztán megköti 
a gondolatát, idegenné teszi a szavát, úgy, hogy 
mikor magamagát akarná énekelni, akkor is csak 
másoknak a visszhangja. Ha a csak félig-meddig 
megemésztett olvasmányokat tökéletesen el tudná 
felejteni, akkor talán érdekesebb verseket is tudna 
írni, mert kezdetleges strófáiban nem egyszer lük¬ 
tet valami, a mi kifejezésre jutni nem tudó érzés¬ 
nek látszik. Aligha ő az, a ki meg fogja csinálni a 
budapesti utcza költészetét, de talán előfutárja 
annak, a ki egyszerre csak meg fogja szólaltatni a 
budapesti aszfalt lelkét. Ezért érdemes egy pilla¬ 
natra megállani mellette, mint szimptomatikus je¬ 
lenség mellett. 

Két színdarab. A «Fővárosi Színházak műsorát 
czimű vállalatban, mely eddig megjelent 235 köte¬ 
tében magában foglalja mindazt, a mi a legutóbbi 
évek színpadi életében fontos és érdekes, most két 
új füzet jelent meg. Az egyik Ilauptmann Gerhard 
A bunda czimű tolvajkomédiáját, a másik Biró 
Lajos Férfiak czimű drámai játékát tartalmazza. 
Mindkét színdarab színpadi hatásán kívül nem 
mindennapi irodalmi értékével is kiválik, a most 
letűnt színházi évad legjelentékenyebb darabjai 
közül valók s nagyon is érdemes velük színházi 
előadásuk után is foglalkozni. 

Új könyvek: 
A hét szilvafa árnyékában. Elbeszélések, irta 

Szikra. Budapest, Singer és Wolfner ; ára 4 kor. 
A középiskolai matematikai tanítás reformja. 

Az országos középiskolai tanár-egyesület matemati¬ 
kai reformbizottsága megbízásából szerkesztik Beké 
Manó és Mikola Sándor. Budapest, Franklin-Tár¬ 
sulat ; ára 5 korona. 

Vergődés. Irta Bakti Gyula újságárus. Budapest; 
ára 50 fillér. 

A bunda. Tolvajkomédia négy felvonásban, irta 
Hauptmann Gerhard, fordította Sebők Zsigmond. 
(Főv. Színházak Műsora 232—233. sz.) Budapest, 
Lampel-Wodianer részv. társ.; ára 60 fillér. 

Féi-fiak. Drámai játék 3 felvonásban, irta Biró 
Lajos. (Fővárosi Színházak Műsora 234—235 sz.) 
Budapest, Lampel-Wodianer részvénytársaság • ára 
60 fillér. 

HALÁLOZÁSOK. 
Elhunytak a közelebbi napokban: . 

LAJOS volt 48-as honvéd 80 éves korában Budapes-
ten. — BERZÁB ANTAL törvényhatósági főállatorvos 
53 éves korában Budafokon. - - NAGY SÁNDOB a 
«Pécsi Napló» és a Pécsi Irodalmi és Könyvnyom¬ 
dái részvénytársaság igazgatója Eekawinkelbea. -
SCHMITT JÓZSEF pénzügyi fogalmazó, tartalékos hon¬ 
védhadnagy 33 éves korában Borsod-Mezőkeiesz-
tesen. — GEBBERT GDIDÓ gyógyszerész, Hunyadvár-
megye törvényhatósági bizottságának tagja, 66 éves 
korában Déván. — KBISZTEN BOBÉRT Mária domon¬ 
kos-rendi szerzetes, áldozópap 28 éves korában 
Budapesten. — Idősb BOTTMAYER ISTVÁN nyugalma¬ 
zott székesfó'városi mértékhitelesítő hivatali igaz-
gató G7 éves korában Budapesten. — MATAKICS 
PÉTER nyűg. dályoki plébános 74 éves korában 
Zomborban. - - DBAGOLLOVICH MIKLÓS kereskedő, 
görög egyházi főgondnok, 45 éves korában Kecske¬ 
méten. — JUHÁSZ GYULA nagybirtokos, a gör. kel. 
egyház tanácstagja 68 éves korában Kecskemé¬ 
ten. — MOLNÁR FEBENCZ fehérnemtítisztitó-intézet 
tulajdonos 43 éves korában Győrött. — Kis-satlói 
SAKLAY KÁROLY megyei vándor-tanár 56 éves korá¬ 
ban Komáromban. — MANZ FÜLÖP nyomdász 38 
éves korában Budapesten. 

Özv. SBHBH-TOSS HERMANNÉ szül. Sprachwitz Olga 
grófnő 82 éves korában sziléziai Dobrauban. Az 
elhunytban Apponji Lajos gróf magyarországi 
udvarnagy felesége édesanyját gyászolja. — TÓTH 
ISTVÁNNÉ szül. Babocsai Bozália 47 éves korában 
Szigetváron. — Özv. MÓRICZ FERENCZNÉ szül. andrás-
hidi Stefanovics Ilona Pozsonyban. — PAP ENDBÉNÉ 
szül. bogáti Hajdú Klára 62 éves korában Karcza-
gon. — Poroszlói GBABFL JENŐMÉ szül. nagybányai 
Horthy Paula 45 éves korában Budapesten. -
MÁBKÜS JÓZSEFNÉ, szül. Haász Olga, Márkus József 
temesvári tüzérfőhadnagy felesége, Haász József 
udvari tanácsos és neje, kamjonkai Goriupp Emília 
leánya, 25 éves korában Budakeszin. — BÁCZ FÁ-
BIÁNNE szül. Bozó Jolán 57 éves korában Budapes¬ 
ten. - - ZÖLD KÁBOLYNB szül. Nagy Lila 56 éves 
korában Toldalagon. — Özv. HACSAK IGNÁCZNE szül. 
Lővinger Hermina 67 éves korában Budapesten. — 
Özv. DBOHOBBCZKY JÁNOSNÉ szül. Koflanovics Márta, 
a pápai arany érdemkereszt tulajdonosa 82 éves 
korában Kőrösön. — Özv. HÓDI JÓZSEFNÉ született 
Kenéz Sára 84 éves korában Hódmezővásárhe¬ 
lyen. — LOBMAYEB PAULA, Lobmayer Géza dr. és 
felesége szül. Knuth Paula négy éves leánykája 
Budapesten. 

Messaline-
Radium -
Luisine -
Taffet - Selyem 
an Seidenfabrikt, HeüOeberg Í11 Zürich. 

és tHennebergi-selyem l K 
35 f.-tol félj. bérmentve 
és vámmentesen. Minta 
postafordultával. Megren¬ 
delések bármily nyelven 
o i> Intézendok: o o 3 ÍSVAIGZI SELYEM 

A Bor- és Lithion-unaliDu 

Salvator-
forrás 

kitünó sikerrel használtatik 
wesebajoknál, • húgyhólyag bán 
(almainál és köszvénynél, nézőkor-
betegségnél, &z emészted és l elég-

tési szervek hurutjainál. 
Húgyhajté hatású! 

tou»itt«t«> 
ttuUt 

BnktftT CtaMr L u * . 

három titka! 
Paradisia Az előkelő hölgy¬ 

világ a r c k r é m é 
4 korona. :: :: 
Az ár ózon látha¬ 
tatlan rizsvirág; 
púder, f«hér vagy 
testszin (naturelle) 
_ _ 6 korona, 

mandulaliazt, 
kedvelt mosdó-
por szappan he¬ 
lyett, 3 K 50 f. 

Kapható 

régi készítmény _ 

Marmora 
Egy kísérlet meggyőzheti. 
M, & Mme, Czartoryski 
kozmetikai intézet, cs. ésklr.íőbertzegi udv. szállító 
ÍN7., Yáczi-utcza Í2. szám 

BÚDHPEST 

A LÉG-
JOBB. 

Kérjen mintákat újdonságainkról feketében, fehérben és 
színesben: Eolienne, Cach emir o, Shantung1, Duchesse, 
Crépe de Chine, Cőtelé, Messaline, Monsseline 120 
cm. széles, méterenként K 1.20 és feljebb ruháknak és 
blúzoknak stb., úgyszintén hímzett blnzok és ruhát 
batisztban, szövetben, vászonban és selyemben. Bársony 
és plüs. Csakis szavatoltan szolid selyemszöveteket áru¬ 
sítunk közvetlen a magánvevőknek bérmentve és mar 

elvámolva. 

SCHWEIZER & Co., LUZERN U. 23 . (Svaicz.) 
Selyemszövet kivitel. — Királyi udv. szállító. 

Eh mit, nem kell a lejét lehorgasztani! ^Üí0inlp,ls„ 
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friss lesz és a túrát velünk együtt megteheti, ha félturzat Fáy-féle valódi 
lodeni ásvány-pastillát vesz be forró tejben. Azonkívül még néhányat 
szopogathat is, a mi aztán teljesen helyreállítja, íme néhány darab, tes¬ 
sék elfogadni; én nyári utazásomra mindig ellátom magamat Fay-féle 
sodenival és könnyen átengedhetek Önnek néhány darabot. Különben 
nem is drágák, egy doboz csak 1 K 25 f- be kerül és minden gyógyszer¬ 
tárban, drogueriában és ástányvizkereskedésben kapható. Bárminemű 
utánzat visszautasítandó. Vezérkégviselöség Ausztria-Magyarország ré¬ 

szére : W. Th. Gnntzert, Wien IV/1, Grosse Neogasse 37. 

FAR 
Ás előkelő hölgyek csak a 

CRÉME :: :: 
ILLAT :: :: :: 
POUDER :: 
SZAPPANT 

-j-fc Főraktár B A T E R A N T A L gyógylira Buda¬ 
pest. Andrissv-út 84. n . — Kapható azonfelül KartschmirofT, 
_ Lm, Kémia, Molnár és Moser él ülasi utóda drugueriikban. — 

Steckenpferd-
Liliomtejszappan 

= legenyhébb szappan = 
:: a bőr részére. :: 

• 

CHINA-BOR VASSAL 
Hygienikns kiállítás 19O6. Legmagasabb k i " 
Erósitószer gyengélkedők, vérszegények ei 
láboadozók számára. Étvágygerjesztő,ideS* 
12666 erősítő él vérjavitó szer. 
Kitínő íz. 6000-nél tőhb orvosi vélemény-
I. Serravallé, * » te, idnri miutó Trieste-BarMM* 

Vásárolható a gyógyszertárakban félliteres üregekbe* 
i K 2.60, égési litere* üvegekben i K 4.80. 
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EGYVELEG. 
*A modern és az indiánus nők. A modern kultúra 

tagadhatatlanul káros, degeneráló hatással van az 
ember testszervezetére. A gyermekszülések nagyobb 
része a kultur-népek lég! öbbjénél, sajnos, csak or¬ 
vosi beavatkozással mehet végbe. Mily különbség 
van e tekintetben a modern és az indián nők kö¬ 
zött l A szabad természet e lakóiról érdekes adato¬ 
kat a közöl Dr. Ménager, az északamerikai indián 
területnek egyik orvosa. Mikor épen ily területen 
levő jezsuita kollégiumban időzött, keresztelésre 
hívták az egyik jezsuita atyát Az anya két napi 
utat tett meg lóháton s ezen útja alkalmával szülte 
gyermekét. A mint megkereszteltette, rögtön tovább 
folytatta lóháton nehéz útját. - - Egy másik nő 
18 km. utat tett meg lóháton közvetlen gyermek¬ 
szülés előtt. Lovaglás közben megszülte gyermekét, 
s miután azt maga vitte megkereszteltetni, újból 
lóhátra ült s visszahajtott otthonába. — Az assibon-
indus asszonyok sohasem fekszenek le gyermekszü¬ 
lés után, hanem ép úgy folytatják munkájokat, 
mint azelőtt. 

BE1MÉS 
Világpatent. 

(D. R. P. 210,225.) 

ónozott vasból van készítve. Ára 4 korona. Soha új 
dolog oly gyorsan nem vált népszerűvé, mint a «Rops« 
főző. Tették pedig azzá, nemcsak olcsó ára, hanem 
valóban kiváló előnyei. Mindenütt kapható. Lásd 
hirdetést. 

SAKKJÁTÉK. 
2650. számú feladvány Gamage F.-tol. 

(A «British Chees Federation» versenyén az I. díjat nyerte.) 

«Vr*T. 

1.IM 

Magyar 43775. Osztrák 
37053. Angol 18770. Franczia 389702. 

^ és a légző-
IfflCaJ szervek MIJWy i d . . l t 

(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 P u l m o -
geu-vállalat, B u d a p e s t , VII., Dohány-utcza 7. sz. 

Prospektus díjtalan. 
Diana sósborszesz mint háziszer kapható az 

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

A Szent I s t v á n tornyánál is magasabb az él¬ 
vezet, mit az az étel nyújt, a mely a Kálmán-féle 
szab. Biborpaprikával van főzve. Árjegyzéket ingyen 
küld Kálmán József paprikanagykereskedő Szeged, 
Dugonics-tér 16. 

A tRops» biztonsági gyorsfőzőn a tűzveszély tel¬ 
jesen ki van zárva; a szesz belőle ki nem folyhat 
s amellett keveset fogyaszt. Kivitele tartós és szolid,* 

8 nap 

• b e d o t g h 
VILieoB. 

Világos indul és a harmadik lépésre mattot ad. 

Most a megfejtés a következő: 1. Vc3 Kd8 2. Bxd5 stb. — 
l — ... .. Hxc8 4. Ba7 f stb. — 1. . . . Hb7 
•>. -\ b4 stb. — 1. . . . _ Hxf7 2. Bxd5 stb. (Fenye¬ 

getés: 2. Ba7 |.) 

Szerkesztői üzenetek. 
Első lopás. Egyike a legkezdetlegeaebb kísérletek¬ 

nek, melyek az utc'bbi időben kezünk alá kerültek, — 
ez pedig már nagy szó. 

Dal. Megcsalt egy lány. Önképzőkörben is le-
CBepülnék, nem hogy lapba való volna. 

Változatok. Csakugyan változatok: százszor és ezer¬ 
szer megénekelt dolgoknak eredetiség nélküli válto¬ 
zatai. 

A rombolás. Tétova, zavaros romantika; nagyon sej¬ 
telmes, mystikus akarna lenni, pedig csak banális. 

A halál hívása. Nem bolygók a régi kertbe már. 
Igaza van, a magyar Parnasszusra csak protekczióval 
lehet feljutni, még pedig egy igen nagy úrnak pro-
tekczií'javai, a kinek a neve: tehetség. Versei közül 
az elsőben van két-három elfogadható sor, de ez még 
nem elég bizonyíték arra, hogy azzal a bizonyos 
nagyúrral jó viszonyban MIM. 

Zene. Mncius, a balog stb. Nem jó versek, de 
érdekesebbek nem egy közepes jónál, mert vívódást 
érzünk benne saját kifejezési módokkal, eredeti for¬ 
mákkal, a melyek még nem tudnak kialakulni. De 
hátha majd ennek is megjön az ideje. 

A 2626. sz. feladvány megfejtése Gamage P.-től. 
Világos. Sötét. 

1. Ha3-b5 f6xg5 (a, b) 
2. Ve3xg5 _.. t. sz. 
3. H t matt. 

b. 
1. f6xe5 
2. Ye3xd3 Ke6—d4 
3. h7xg8 t matt. 

KÉPTALÁNY. 
Világos, a. Sötét. 

1. __. — — I6-Í5 
2. Ve3xe4 ___ t. sz. 
3. H t matt. 

1. . - g8xh7 
2. Ve3xd3 . . . c4xd3 
3. Hg4-e3 t matt. 

A 2627. sz. feladvány megfejtése SdrasteT Zsigmondtól. 
(E feladvány tévesen 2626 szám alatt jelent meg.) 

Ezt a feladványt a «Vasárnapi Ujság»-b61 átvette a legte¬ 
kintélyesebb sakkorgannm, a iDeutsche Schachzeittirgt is, 
amelynek a feladvanyrovatát Berger János, a világhírű felad¬ 
vány szerző szerkeszti. A rendkívül érdekes feladványnak ez 
a főjátéka a szerző intenciója szerint: 1. Vc8, Kh5 2. Be5. 
Azonban 2. . . . . . . Bg8-cal meg lehet akadályozni a 
mattot. Erre a szerző vitólag rájött és azért igy alakította 

át a feladványt: 
Világos: Ka8; Vf3; Ba5 és e5 ; Fe6; Hc8 ; gyalog; f2, Í7, g2 

t Sötét: Kc7; Vh2 ; Bc6 éa d5; Íc2 és f6; Hd6 és f5. 

A 25-ik számban megjelent képtalány megfej¬ 
tése : Az igazság felemelt fejjel szokott járni. 

Feleifis szerkesztő: l io i t sy Pá l . 
Szerkesztőségi iroda : Budapest, IV., Reáltanoda-n. 5. 

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

elegendő ahhoz, hogy kezei hófehérek, 
tiszták, simák, puhák s bársonyszerüek 
legyenek. A ki a DIANA szappant és 
DIANA krém hatását ismeri, az tudja 
jól, hogy ezeK a legjobb Rézfmomitók. 

Előkelőbb urak és hölgyek nem is tudnak mosakodni csak L)IÁN.V szappanual. 

EREÜETILEVELEK: 

Tisztelt Gyógyszerész úr l 
Sokat halloltam m á r az Ön DiaDt-»ippanirAI és eddig mindeafiU csak dicséretet MM**, 

megpróbálnom én is vele tehát. Tessék küldeni egy darab Ü.ana-szappant, de « V ™ ™ 
den Weplöm és pattanásom elmúljon tőle. Hajónak baonyul a ylaDa-?zaPP™' 
bet hozatok és a ánlnni is fogom mindenkinek, ügy mmt ahogy nekem 
ml küldje a Diana-szappant6 K»«o té te lé 

Kedves Gyógyszerész úr l 
Miután egyszerre elláttam magam Diana-crémmel, N " * ^ 

zamosabb időre, ezúttal nem kérek ugyan semmit, de amsen, •"* Önnek né hány 
telen kellemes Tallózásról, mii az Ön bo'rápoló szereinek WBritobetjt Tud ? \ e d ' " 
engem igazán egész boldoggá tett, m-rt Tagsággal szegj eltem pár héttel 
oly8an vörös volt az arczon, és kezem tele volt s a bőröm pattanásai, ma ped 
dottság nélkül merem mondani, hogy kifogástalan szép a borom. Hazahas 

nden 

Igen tisztelt Uram l 
Eddig még mindég alaposan becsapódtam a sokat hiidctett holmikkal, de ti ön Diana-

szappanával Tégtelennl meg vagyok elégedve. Alig rgy hete, hogy hasznáhm s minden csúnya 
pattanásom eltUnt. sőt az orrom sem vörös azóta, ilár számtalan szert kipróbáltam, de eredmény¬ 
telenül. Méltán nevezhetik a Diana-szappant a szappanok királyának, mert tényleg csoda hatása 
van. Nem mulaszthatom el. hogy (zekét önnel ne tudassam. N e n s c h a t t e l C la r i&se . 

Tisztelt Gyógyszerész őr l 
Nagyon s/.ivcs<>n venném, ha néhány sorral megnyugtatna, hogy szállit-e ön ide Abbáziába 

Diana-specialitásokat, mert félek nagyon az utánzatoktól s azt hiszem, önnek is előnye, ha t 
vevők megmaradnak azon jó véleménynél, mint az Önnél beszerzett Diana-szerek elhasználása 
után bátran terjeszthetnek. Mindeddig remeknek bizonyult nálam és egész családomnál a Diana-
crém és szappan, mióta ezeket a kellemes illatú szerekel használjuk, nincs szeplős an-z közöltünk. 
Tárom sorait s vagyok tisztelője Dr. S. J.-iié. 

DIANA-PÚDER 
Egy nagy darab Diana-szappan Egy üvegtégely Diana-crém (nappali és éjjeli 

használatra) ltn'ál;̂ ^^a^ ' EÍÍV nagv doboz Diana-púder szarvasbőrrel együtt 
Egy üvegtégely Diana-erem ( !Sak ^ " 5 0 fül. (fehér, rózsa, vagy sárga színben) l kor . 5O f Ül. 

Kaphatö egész Euröpában a gyögytáraRban, drogé, likban és parfümériákban. Aki nem tudja saját he.ységében beszerezni, az rendelje meg a kbzpontböl : 

ERÉNYI BÉLA gyógyszerész Budapest, Károly körút 5. 
(A legkisebb megrendelés is fordulópostával utánvéttel eszközöltetil 
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t H a fáj a feje ne tétovázzék, hanem 
= használjon azonnal Bcrctvás 

mely 10 perez alatt a legmakacsabb migraint és fejfájást elmulasztja. — Ár01 l korona 20 fillér. Kapható minden gyógyszertárban. 
Kfs?Ati B . : y á s T a m A sí gyógyszerész K i ^ p o ^ t e n . * * * * * * Orvosok által ajánlva. — Három doboznál ingyen postai sz;'illitás 

BÚTOR 
ízléses és szolid kivitelben, 
teljes lakberendezések kész¬ 
pénz vagy részletre kapható 

SÁRKÁNY I. 
bntoriparosnál, Budapest, 
VII., Erzsébet-körűt 26. sx. 

műhely és raktár. 

BÚTOR készpénzért és részletre. 
3 szoba teljes berendezés 360 írt, 
mely áll: l háló, ebédlő és szalonból. 
100 szoba állandóan készen raktáron 
a legegyszerűbb kiviteltől a legfino-

mabbig. Képes árjegyzék ingyen. Album 50 £11. bélyegekben. 

N A G Y I M R E lakberendezési vállalata, 
l imlapes t , Váczi -körut i>. sz. (SzerecHen-u. sarok.) 

OLBRICH L. 
nyerges és l>ör-öii«l<>» 

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

Alapítva 1875. Árjegyzék ingy. 

A „Titania" 
gyorsgó'zmosóyép 

fpinlmnl m i n d « n mosógé-
leiUimUl pet, bármely kon-
kurrencziához tartozzék (olya¬ 
nokat is, melyek nagy lármával 
és piaczi reklámmal hirdet-
tctnek); 

hófehérre harmadannyi 
időben, mint azelőtt; 

a fehérneműt eddig 
el nem ért módon ; 

megtakarít ™ V * 
OLCSÓ de jó. 
Sok ezeráll üzemben és ugyan-
:: ennnyi az elismerölevél. : 
W T Próbára is. - « 
T i t a n i a - m á n g o r l ó . 

17-féle 
nagyság¬ 

ban 2—3 
keményfa-
hengerrel, 
minden ár-
fokozatban 
35 K-tól 

feljebb, öt 
évi jótállás 

T l t a n i a f o r r ó f a o s a r ó . 
elsőrendű paragummi henger¬ 
rel. Prospektusok, plakátok és 
referencziák ingyen. Képvise¬ 

lők kerestetnek. 
T I T A N I A - M Ü V E K 
W e l » , Felső-Ausztria 20. sz. 
Gyártanak különlegességek 
gyanánt: mosógépeket, takar-
máriy-fiillesztöket, velőgépe¬ 
ket, szénagereblyéket, szegecs-
fecskendőket, kiilönzőket, stb. 
Részletfizetések szívesen eo-

ged tétnek 

DÁVID KÁROLY ÉS FIA 
doboz-, papíráru- és szab. fémkapocs-gyára 

Budapesten, L,Mészáros-uícza 58.sz, 
Telefonszám 41-48. Siirgünyczím: Cartonage. 
———— Gőserőre berendelve. — — — ^ ~ 

A magyar Jár. dohányjövedék szállítója. 
:: :: Napi gyártás 150,000 doboz. :: :: 

KIMUTH KAROLY 
mérnök e- ffmrof 

Cs. és kir. íensége József főherozeg üdv. szállítója. 
Gyár és iroda: 

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

zások, szellőztetések, szivattynk, vizerf mfivi emelőgépek atb. 

Teti8k, költségtetések, jöredelml előirányzatok gyorsan készíttetnek. 

LOHfl MÁRIA 
t . t - Ezelőtti HHONFtJSZ. * * * * 

Csipke-, végjeimet! tUitltó ég 

Fiú-üzletei: 1V„ Eskü-út 6, VI, AndrtUn 
VIH, JózMf-kOriil 2, IX, Calvin-tér 9, V H., J " 1 

- czad-utcza 3, VI, Teréz-kBrút 89.™ 

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

irománytáskával és lecsatoló szíjakkal. 
-lossza 4S 55 60 65 70 cm. 
íra~K 39.— 44.— 48.— 53,— 

. sz. B a r n a v a g y f e k e t e te l iénbcí r -
bö l , kr.k'sc-al zárható, sárgaréz-zár és áthajtók-

kal, finom bélés és belül egy oldalzseb. 
Hossza -ÍO tö 50 55 BŐ 65 70 cm. 
A7alT~_7^31.-35.-37.5042.- 46.- 527 
A n g o l t á s k a (ugyanolyan mint az 526. sz.), 
barna hat. nyüstös vitorlavászonból, nikkel zár- és 

áthajtok. 
Hossza 40 -45 50 55 cm. 
Ara K Í6.— 1 8 . - 20.— 22.— 

517. sz. Ü t i k o s á r , finom vesszőből, két erős 
zár, födele vilorlavászonnal borítva, belől vízhatlan 
kálráuyozolt vászonnal kibélelve és lecsatolt övvel. 
Hossza 80 90 100 cm. 
Ara K "27.-" 31.-

5Í7. A n g o l rnhabörönd , Jiiiom disznó¬ 
bőrből, két feks/.ir-zár, belül egy betét, erős bélés. 
Hossza 60 65 70 cm. 
AraTT" 47— 5 O . - 5 2 — 
546. sz. (Ugyanolyan forma, mint az 517. szám.) 
A n g o l r n h a b ö r ö n d , barna vitorlavászonnal 
borítva, valódi disznóbőrrel beszogve, finom zár, 

két zárvédő, belül egy belét, linóm bélés. 
Hossza 60 6ö 70 cm. 
(nK~ 24.50 25^5 26750 

523. sz. P u h a k é z i t á s k a , barna tehénbőrből 
kulcscsal zárható zár, két tolózár, feneke ránéző.' 

ripszbélés és belül egy oldalzseb 
Hossza__ 36 39 tí 45 ' 4 8 cm 
Ár K 19.— 2O.— 21— 2 2 ^ 2 Í ^ 

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

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

Herkulesz-koffer,valódi orosz fournir-lemeí-
bó'l készalt állvány, erős vitorlavászonnal bevonva, 
oiajfestékkel festve, a léczek mellett barna sávok¬ 
kal, finom biztonsági zárak, erős béléses bőrfogó. 
50". sulymegtakaritás. Urak részére 

egy betéttel. 
Hossza 80 90 100 HÓ cm. 
Ara K 547^~62T^~7(f= 7 8 . -
Hölgyek részére 2 betéttel és egy kalap¬ 

rekesz. Magasabb alak. 
Hossza 90 100 HÓ cm. 
Ara K 

Üti láda, hölgyek és urak részére, 
világos vízhatlan vi'"1—-1 ' L '•"ll1 

Hossza 80 
WH im-ii, noigyeK és nraji része 
világos vízhatlan viturlavászonnal bevonva, egy betét 
Hossza 80 90 HK) cm. 

Üti láda, hölgyek és urak részére, 
világos vagy barna vízhatlan vitorlavászonnal be¬ 

vonva, erős bőrfogók és egy betét. 
100 HÓ cm Hossza 

ÁnHT 
80 90 

24— 26.— 3O.— 3 3 . -
Kérem ezen árlapot (összehasonlítás czéljából il) 
megőrizni és engem becses megrendelésükkel meg¬ 

tisztelni. 

HELLER M. Utóda bőröndös-mestér 
B u d a p e s t , V I I . , K á r o l y - k ö r n t 3 . Sürgönjczim: «BOROND» Budapest 
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ILEICHENBERG GYÓGYHELY 
Stájerország. 

KHmatikns gryógyhely. Nyár i üdülőhely. 
Javalva van a légzőszervek idült hurutjai, izzadnia-
nvok elkérgesedés, tuberkulózis (csakis kezdő, 
vasv' idült, elhatárolt stádiumban), tüdötágulat, 
istnma, érelmeszesedés, szívbillentyűből, skrofu-
losis hólyaghurut, köszvény és csuzbantalmak, 
nőib'ajok, ideebántalmak esetén és lábbadozásnál. 
Tökéletes gyogyeljárás minden indikáczió esetén. 
Vi lá íhi rü gyógryforrásolt. Idény : május 15-töl 
szeptember 30-iE. — Prospektusokat küld és min¬ 
den felvilágositassal szolgál a Fürdöigazgatóság. 

. Kizárólag eredeti, legjobbaknak elismert 

„író angyal" ~ 
gramofon 
gépek és lemezek. 

SCHMID NÖVÉREK-nél 
Budapest, IV., Kigyó-tér 1. s z . J ^ l , 

ÉKSZEREK 
EZÜSTNEMÜEK 
•ffyh&zl B-erek, órák, angol ,franoi» 
nídnaezfistdisztárg-yak gyári 
trón a legújabb ang-ol rendszer 
£ £ £ & részletfizetésre 
Sárga János ékszergyárostól 
Kolozsvárit. - Képes 
nagy árjegyzék ingy. 

Fürdői és üti olvasmányok, 
MAGYAR KÖNYVTÁR 

Szerkeszti RADÓ ANTAL. 

Külföldi elbeszélők: 
Amerikai e lbeszélések. (Bret Hnríe, Maik Twain, Stock-

ton) Ford. Szappanos A. (íí"t. sz.) _ 
Berkeley: A kis márkmé. Regény. Ford. Sándor Tivadar. 

1229. sz.) _ _ -
Bonrflet P a u l : Három elbeszélés. Ford. Hevesi Sándor. 

(33. «_.) „ _ .... _. _ -
Buttt E. A . : Az erkölcstelen. Elbeszélés. Ford. Tóth Béla. 

(48. sz.) _ _ _ _ _ -
Olasz elbeszélők t á r a . (Capuana, Caslelnuovo). Fordí¬ 

totta Tóth Héla. (99. sz.) _ _ - ~~ — ! 0 t, 
Collina W l l k i e : Párbaj az erdőben. Ford. Mikes Lajos. 

(403. sz.) _.. _ „ _ .._ .... _ 
- A jóslat. Ford. Mikes Lajos. (403. sz.) -
Conan D o \ l e : Doktor Holmes kalandjai. (I)etektiv-törté-

nclek.) (189.. 2-22., 273., 320., 417.. 457.. 510. és 023. sz.) 
%-egy füzet _ _ _ „ - -

- Az Ágra kincse. Ford. Mikes Lajos. (378—379. sz.) _. 
Coppée: Henrielte. Ford. Bottlikné Tölgyes*y M. (82. sz.) 
- Adós, lizess! Regény. Ford. Tóth Béla."(124. sz.) _ . 
Csehov: Falusi asszonyok és cgvéb elbeszélések. Fordította 

Siabó E. (60. sz.) L _" _. _ — -
Daudet Alfonz: Az utolsó leezkeóra és egyéb történetek. 

(A Contes du Lundi-bó'l). Ford. Marquis Géza. (438. sz.) 
De Amteis E d m o n d o : A bor és egyéb apróságok. Ford. 

Tóth B. (7. sz.) _ 
Dosztojevszkij: A játékos naplója. Regény. Fordította 
, Szabó E. (169-170. sz.).„. _ _ .... _ _ _ _ 

Farina S a l v a t o r e : Erősebb a szerelemnél. Regény. For-
ditolta Tóth B. (119. sz.) _.. ._. ... _ _ -

Flaubert ( ius tave : Hwódiás. Ford. Gábor Andor. (300. sz.) 
- % jó lélek. Ford. Gábor Andor. (518. sz.) _ _ _ 
r ráncé A n a t o l e : Régi dolgok. Ford. Ambrus Zoltán. 

- Gallio. Élbeszélés7Fo7d. Gábor Andor. (421. sz7j.„ _ 
A kyméi énekes. Ford. Nyiiray I. (330. sz.) ... _ — 
Crainquebille. — Putois. 'Ford. Gábor Andor. (399. sz.) 

- Elbeszélések. Ford. Molnár Ferencz. (313. sz.) 
^orkij M a x i m : Csudra Makar és egyéb elbeszélések. Ford. 

Ambrozovics D. (232. sz.) _ _ . _ _ _ — 
- Maivá. Ford. Yartin. (269. sz.) . ... _ _ __ -
- Huszonhat és egy. Ford. Isaák Márta. (299. sz.) „ _ 
- A tévedés. — A khán és lia. — Dal a sólyomról. Ford. 

Ambrozovics Dezső. (354. sz.) _ 
nabberton John : Helén fiacskái. Fordította Gábor A. 

(362-363. sz.) . _ _ _ 
Melland: Elbeszélések. Norvégból fordította Ritoók Emma. 

(»z. sz.).... _ _ __ .. _ _ 
•"pang R u d y a r d : Indiai történetek. I. és II. sorozat. 

r°rd. Mikes L. és Marquis G. (06. és 164. sz.) Egy-egy füzet 
- A Usungel könyve. 2 füzetben. Illusztrálva. Ford. Mikes 

'.ÍJ0,8- <H9., 191. és 2bl. sz.) Egy-egy fu>t _ 
Ljabb Dsungel-lörténetek. Ford. liékési Gyula. (4,'il. sz.) 
fler öl S e l m a : Egy udvarház története. Svéd elbeszé-

,„'*»• (4ítí—455. sz.) 
f £ » P i e r r e : Tűnő képek. Ford. Marqnis G. (2íi . sz.) 

a u p a s s a n t : Apró elbeszélések, lord. Tóth B. (± sz.) 
gyöngy kisasszony. Ford. Ambrus Zoltán. (405. sz.) _ 

Mi,i! e,ks"relt- Ford. Tóth B. (487. sz.) 
<" a , t u l i : Sz>idsa és egyéb történél 

'• SZ,) ____ 
elbeszélők tá ra : " l—II . sorozat. (Farina. \ng». 

.., '0. ' De Amicis.) Ford. Radó Antal és Tóth Béla. 
Pala ,w- "•' E?y-eíry f i '«t.. _ _ _ - -

l japenko: Egy vén diák elbeszéléseiből. Oroszból ford. 
Ambrozovics D. (187. sz.) _ _ _ _ _ - ~ 

Minden füzet külön is kapható a kiadónál : 
LAMPEL R. könyvkereskedése 

. . . _. _ 
egyéb történetek. Ford. Gábor I. 

30 f. 

30 I. 

30 f. 

..... 30 f. 

30 f. 
36 f. 

30 f. 
Itt) f. 
30 f. 
30 f. 

_ 30 f. 

30 f. 

30 f. 

60 f. 

30 f. 
30 f. 
30 f. 

30 f. 
30 f. 
30 f. 
30 f. 
30 f. 

30 f. 
30 f. 
30 f. 

30 f. 

60 f. 

30 f. 

30 f. 

;$o f. 
30 f. 

60 f. 
30 f. 
30 f. 
30 f. 

;iü f. 

30 f. 

30 f. 

30 f. 

(Wodianer F. és Fiai) részvénytársaság 
laPest, VI. kér., Andrássy-út 21. szám 

4 minden könyvkereskedésben és vasúti állomáson. 
Búd 

Ttitra-Lomnlcz BLÚZOK-*-RUHÁK 
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. Vadászat. Halászat. Zene. Hangver¬ 
senyek. Előadások. 

Modern vizgyőgyintézet. 
Nagyfedett uszócsarnok. 

Vasútállomás. Posta. Távirda. Inter-
nrban teleion. 

Kimerítő prospektussal és felvilágosi 
tással készséggel szolgál 

a fürdőigazgatóság 
Tátra-Lomnicz Gundel Károly 

(Szepes m.) igazgató. 

Hattyú gyógy tár 
Budapest. Aréna-út 

Ha őszül a haja, 
ne használjon mást, mint a 

„STELLA"-HAJVIZET, 
mert ez nem hajfestő, de oly vegyi összetételű szer, 
mely a haj eredeti színét adja vissza. Üvegje 2 K. 

ZOLTÁN BÉLA gyógyszertárában, 
Budapest, V/49, Szabad-iágtér, Sétatér-ntou 

sarkán. 

ne hasz¬ 
náljon miiét, 

mint a legjobb-
általában 

elismert — 

Akar-e 
szép lenni? •? 
Roffátsy-féle magyar pipere-boraxot, 
a melytől rózsás, üde, selymes át zbőrt nyer, eltünteti 
» ránozokat, ezeplőt, májfoltol, pattanásokat, stb. 
"V7~, -mínav^fí i n e m nélkülözhetjük, mert 
J V l / a r í l C f t S l l t t l » legkeményebb talaj¬ 
vizet is megpnhitja. Kiváló háziszer torok-, szemgynl-
ladás, izzadás és szájbüz ellen. A fogak fehérítése és 
épentartása tekintetében bámalatos hatással bír. Mint 
univerzális háziszer gyermekápolásnál és háztartás¬ 

ban a legjobb lelkiismerettel ajánlható. 
— Eqy doboz ára 30 é* 75 fillér. - — 
Rog.tsr:fele borax-orém l K, borax-«appaa 8O f 
borax-poader l K 2O f., boi»x-foekr«m 5O fillér. 

ROGÁTSY KÁLMÁN drogériája, 
Budapest, VII.. kér., Kákóczi-át IO. szám 

A jelenkor legkiválóbb bőrfinomitó 
találmánya a 

növényekből készült 
kristályszerö 
massza, a \ * 

^ 
k ^ Ab& 

íeiülefcét nem 
oxidálja és nem sár-

gitja, mint & zsíros Kenő¬ 
csök. Ellenben fehéríti, fídéré és 

bársonysimává viltoztatja. Kapható min¬ 
ién drogériában. Próbatégely 50 f. n. üvegdoboz 
tppan l , púder l E. FŐrakt. Bp. Baraes-utcza 91. 

FALÜDILASZLŰ 
costum és pongyolák 

"ÜSS? chinmeinkvrtijt 
Többszörösen kitüntetve, 
1869-ben a magyar or¬ 
vosok és természelviis 
gálók fiumei vándorgyű¬ 
lésén 40 arany pályadíj¬ 

jal jutalmazva 

Láz ellen! 
Nem keserű! 

Legjobb szer láz, valló-
láz, malária ellen, külö¬ 
nösen gyermekeknek, a 
kik keserű chinint be¬ 

venni nem képesek. 
Valódi, 11468 

ha mindenegyes piros 
csomagolópapíron 

Rozsnyay Mátyás 
névaláírása olvas¬ 

ható. 11266 

Rozsnyay Mátyás 
gyógyszeretára 

Arad, Szabadság-tér. 

Fürdői és üti olvasmányok, 
MAGYAR KÖNYVTÁR 

Szerkeszü RADÓ ANTAL. 
Újabb mayyar elbeszélők : 

Ady E n d r e : Sápadt emberek és történetek (497. sz.) _ 30 f. 
A m b r u s Z o l t á n : Hajótöröttek. 8 elbeszélés (őt), sz.) _ 30 f. 
— Árnyékalakok. 7 elbeszélés. ("2m. sz.) _ _. _ _ ... 30 f. 
— lierzsenyi báró és családja. Tollrajzok a mai Itiidapeslröl. 60 f. 

30 f. 
30 f. 
:(il f. 
30 f. 
30 f. 
30 f. 
30 (. 
30 f. 
30 f. 
30 t. 
30 f. 
30 f. 
30 f. 
30 f. 

—i (sí—283? sz!) 
— Kerélyek és lealázottak. (328. sz.) . _ _ _ . _ „ _ 
— Ámor és a halálfej. Elbeszélések. (.'iíO. sz.)„. _ _ 
B á r s o n y I s t v á n : Vadásztörténetek. (28. sz.)._. _. _ 
- Szól a pu<ka. Vadásztörténetek. (217. sz.) . . . 
B e n e d e k K l e k : Apró történetek. (228. sz.) . _ 
B i r ó L a j o s : Elbeszélések. (349. sz.) _ _ _ _ _ 
Bródy S á n d o r : Emberfejek. (197. sz.) _ _ _ _ _ _ 
— Az antomoliil. Elbeszélések. (409. sz.) _ _ „ 
Kal tay La tc ien : Egy tengeré.-zliszt naplójából. (512. sz.) 
H e l t a l J e n ő : Gertié és egyeli elbeszélések. (Üí8. sz.) __ 
— A Vénusz-bűnügy és egyéb elbeszélések. (423. sz.) 
H e r c z e g F e r e n c z : Elbeszélések. (198. sz.) _ _ _ _ _ _ 
H e v e s i Józse f : Nászntnn. (407. sz.) _ _ _ _ _ 
I g n o t u s : Változatok a G húron. (292. sz.) _ _ 
— Olvasásközben.Jegyzeteké; megjegyzések. ('Í3I—534. sz.) 1 K 20 f. 
K a b o s Kde : A osengeri kalapok és egyéb tönénetek. (<>7. sz.) 30 f. 
F . Kal tka M a r « i t : levelek a zárdából. — Nyár. (+37. sz.) 30 f. 
K a z á r E m i l : Elbeszélések. (2015. sz.) _ _ _ 
K e m e c h e y J e n f i : Bodrogközi történetek. (281. sz.) _ 
Kened i G é z a : Három elbeszélés. (174. sz.) .„ _ .... 
— Kriminális történetek. (536. sz.)__ _ _ _ _ _ _ 
K ó b o r T a m á s : Elbeszélések. (129. sz.) _ _ _ _ _ 
K o z m a A n d o r : Víg elbeszélések. (47. sz.) .. 
K r ú d y G y u l a : Nyíri csend. Elbeszélések. (3í7. sz.)._ _ 
— Hét szilvafa. Elbeszélések. (;>OI. sz.).... _ _ _ _ _ 
Lenjjyel L a u r a : Tavaszi mese. Elbeszélések. (355. sz.).„ 
Lőr lnczy György : Bolyky Abris válópöre és ogyéb elbeszé¬ 

lések. (fi39. sz.) _ _ _ _ _ _ _ 30 f. 
L u x T e r k a : Budapesti fotográfiák. (4«0. sz.) _ _ ... 30 f. 
Mikszá th K á l m á n : Homályos ügy. — A táborszernagy 

halála. Két elbeszélés. (81. sz.) _ „ _ _ _ _ . 30 f. 
A jó palóczok. (223-224. sz.) _ _ _ _ _ _ _ 60 f. 

— Szent Péter esernyője. (2Ü-243. sz.)._. _ _ _ l K 20 f. 
— A tót atvaliak. (277-278. sz.) _ .... _ _ _ 
— Prakofsz'ky, t siket kotá.-s. (304-305. sz.) ... 
— Az új Zrinyiisz. (333-33H. sz.) _ __ _ _ 
— Besztercze ostroma. (373 — 370. sz.) __ -
— Gavallérok. (401-402. sz.) _ __ _ 
— Egv választás Magyarországon. (409—411. sz.)_ 
— A demokraták. (419-420. ?z.) _. _ _ _ _ 
— Ne okoskodj. Pi-ta. (420 -428. sz.) _ _ _ 
— A nemeiké és egyéb elbeszélések. (429-430. sz.) 
— Kisértet biblón. (431—432 sz.) .... _ _ _.. 
M o l n á r F e r e n c z : Gyerekek. Kajzok. (433. sz.) ._ 
— Pesti erkölrsök. (:i!4 ' Ti 45. sz.) 

30 f. 
30 f. 
30 f. 
30 f. 
30 f. 
30 f. 
30 f. 
30 f. 
30 f. 
30 f. 

60 f. 
60 f. 

l K 20 f. 
l K 20 f. 

(iO f. 
„ 90 f. 

60 f. 
.. eo r. 

60 f. 
. . ' GO f. 

3 0 f. 
(50 f. 

— l'esti emoifsoí. | ,n4-u*o. M.; ._. — _ — 
M u r a i K á r o l y : Mese-mese. Humoros elbeszélések.(116.sz.) 30 f. 
f • . . ! . . . *_ „.. ™„„^™i„mAnl i . i / s ^r_\ *j(\ f 
.Tlnr.tí n * n « n » . .T.VJV ...v»v  
S a s K d e : Az én mandátumom. (478. -z) — 
S i p i i l u s / : Humoreszíek. (0. sz.i . „ _ _ _ _ _ 
— l'jalib humoreszkek. (I3i. sz.) _ _. _ — 
S z a b ó n é Nogál l J a n k a : Mara és egyéb történetek. 

;IÍ7. sz.) _ _ 
S z e m é r e G y ö r g y : Mimi koute-z és egyéb elbeszélések. 

I.-Í3I). sz) 
S z i k r a : Vadásza* és egyéb eli.i-szMcsek. (339. sz.) _ 
Szin t G y u l a : Tnlibi és egyéb lörtéoelek. (4SÍÍ. sz ) 
S z o m a l í á z y I s t v á n : LéúyoU barmaiban és egyéb törté¬ 

netek. (Ki. sz.) _ . . _ _ _ _ „ _ _ _ _ 
— Elhibázott élet és egyéb törlénelöt. (290. sz.) __ _ 
— Kemény doktor karrierje. (415. sz.) _ _ 

T á b o r i R ó b e r t : Különös történetek. (159. bz.) .. 
— Az élet folytatásokban. (390—391. sz) 
T a r c z a i G y ö r g y : Oönk vitéz Rómában. (184. sí.) . 
T h ú r y Z o l t á n : Urak és parasztok. (153. sí.) _ _ _ 
— Elbeszélések. (468. sz.) 

30 f 
30 f. 
30 f. 

.1 30 f. 

30 f. 
30 f. 
30 f. 

30 f. 
30 f. 
30 f. 
30 f. 
30 f. 
;w f. 
30 f. 
30 f. 

Minden füzet külön is kapható a kiadónál: 
LAMPEL R. könyvkereskedése 

(Wodianer F. és Fiai) részvénytársaság 

Budapest, VI. kér., Andrássy-út 21. szám 
és minden könyvkereskedésben és vasiiti állomáson. 
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BERKETZ ISTVÁN UTÓDA 
* * * kelmefestő és vegytisztitó gyára 4- * * 

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

AH. 

Kitüntetve: Paris , Bécs, 
— Budapest, Szeged. -
Alaplttatott 1864. 

Telefon 63-36. 
Vidéki megbízások ponto¬ 

san teljesittetnek. 

= Gyüjtőtelepek: 
Andrássy-út 5O. 
Lipót-körűt 16. szám 
Izabella-mtczR 66. szá 
Rákóezi-út 78. szám 
Ullői-út 3O. szám. 
Váczi-ntoza 51. gzám 

Ki az életét szereti, csak a 

ROPS 
biztonsági gyorsfőzőt használja. 

Tűzveszély kizárva. Ha felborul, elalszik. 
Szesz ki nem folyhat. Szeszfogyasztásban 
igen takarékos. Tartós, szolid kivitelben, 
:: :: ónozott vasból :: :: 
ára Budapesten 4 kor. 
Kapható minden jobb vasáru-üzletben 
Budapesten és vidéken. Ha valahol nem 
kapható, szíveskedjék hozzánk fordulni. 
Képes prospektus ingyen és bérmentve. 

Budapest, V., 

Fémáru Rész-
vény-Társaság 
Váczi-út 74—77. 

•áratlan és csodás hatású arc/szépítő 
— finomító a Földes-féle 

és 

Margit-créme 
főúri körökben használt készítmény. Zsirtalan, 
ártalmatlan, rögtön szépít. Az egész világon kap¬ 
ható l és 2 koronás tégelyekben. Margit-szappan 
70 f., Margit-ponder l K 20 f. három színben kap¬ 
ható. Tessék a záróvédjegyre ügyelni és csakis 
eredeti készítményt elfogadni, melynek ártalmat-
lanságáért és kitűnő hatásáért felelősséget vállal 
: : : : : a készítő : : : : : 
FÖL.DKS KELEMEN gyógyszerész Aradon. 

Tennis-raketek, 
sport-, utazási-

és 

turista-czikkek 
nagy választékban, 

a megszokott szolid árak mellett, 
:: :: Legújabb sportárjeg-yzék meg-jelent. :: :: 

HuzellaM, 
BUDAPEST, IV., 
Váczi-utcza 28. 

iiBui«»«ii«iii!iiuiiiii«ininiiniiii iiniiinniniiiinnniiiiiiniiiiiiiiiniiiiiiiiiiiniiiiníiiiiiiiniiiNiiNiiiiiiiiiiiiiiiiininiiiiiiiiiiiiiiiiig 

egyi tisztítás, ruha- ^s? 
=====-= festés, gőzmosás 

ozimtt ismertető füzetet bárkinek bérmentve 
kőid Haltenberger Béla, Kassa. A.A.A.A.A.^ 
•••lllWnHHIIIIIIIHIIIUH^^ 

FOGAK 
V 

Fogorvosi- és fogtechnikai műterem 
Budapest. IV., Károly-körút 20., I. emelet 

és teljes fog¬ 
sorok száj¬ 
padlás nélt 

Arunyfogkoronák, aranyhidak és mindennemű kaup: nk 
fogazatok, melyeket 3 síájbú: kivenni m'in kell. A gyökerek el¬ 
távolítása fölösleges. Tartós porcelán- és arany-tö¬ 
mések. Foghúzás leljes érzéstelenítéssel, II) évi jótállással. Vidé¬ 
kiek l nap alatt kielcgiltelnek. megvárhatják. — Mérsékeli árik. 

Dr. EDELMANN JÓZSEF és MÁRFAI 
néhai dr. Neutcld D. fogorvos volttechn. assistense. (Liit.) 

TSrvé nyileg védett 

NŐI KALAP-BŐRÖND 
vízmentes barna vitorlavászonnal bevonva, 4 fé¬ 
nyezett keményfa védü léczczel, nickel aarokvé-
dövel, nickel zárral és erős teb^nbör fogóval. 
4? cm hossza, 86 cm széles, 32 cm magas, 2 kalapnak 6 K 
51 f « 40 « « 36 • t ' 3 « 8 . 
56 « « tó « « 38 • « 4 « 9 i 

Törvényileg védett 
COUPÉ-BÖRÖND 
vízmentes bírna vitorlavászoanal be¬ 
vonva, 4 fényezett keményfa védőlécz-
czel, nickfcl sarokvédőkkel, nickel zár¬ 
ral és erős tehénbőr fogóval hölgyek és 

nrak réezóre 
CO cm honin, 39 cm széles, 21 cm u r a s 7 K 
65 t t 40 « « 22 • • 8 « 
70 « « 42 « • 24 « « 9 1 

Vidékre megrendelések után¬ 
véttel eszközöltetnek. 

PAPEK JÓZSEF bőröndós és finom bőráru készítő 
Budapest, VIII., Rákóczl-nt 15. B. Arjê yiék bérmentve. 

H.18KAB 
UTflZáSI 
CIKKEK 

GYflRTÁSA. 

Papek-féle törv. védett 

pénz-
tárcza 
erős zergebőrből. 
Előnyei: egy drb 
bőrből készítve, 

: : minden pénznem külön van, lapos és nem merev. : : 
Urak részére 11 cm. hosszú, 7Vs cm. széles 3 korona, 
hölgyek i 11 • « 6V« t t 3 c 

Vidékre 2 darab megrendülésnél portómentes küldés. 

PAPEK JÓZSEF bőröndös és finom bőráru készítő 
Budapest, VIII., Rákóczi-nt 15 B . — Árjegyzék bérm. 

+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 eröporunk 
használata által. 30 fontnyi hí¬ 
zás biztosítva. Ártalmatlan. Fel¬ 
tétlen reális, nem szédelgés. 
Sok elismerőlevél. Dob->z hasz¬ 

nálati utasítással 2 márka. 
Postautalványon v. utánvéttel 
(portó külön) Hyg-ienÍ3ches 
Ins t i tn t D. Fraiu Steiner 
fc Co Berlin 57. Königgrátzer-
strasse 66. Budapesten kapható 
Török Józsefnél, Királyin. 12. 

Anyát, óvjátok gyermekeiteket a hátgerlnczelgörbOléstől!! 

Nincs többé elgörbült test! 

Ha az én ától nem ért, a legismertebb orvosok által aján 
lőtt Orthopád-támasztó fűzőmet használja. Mesésen köny 
nyü és hygienikns l Vattázás nélkül elííJdi az egész elgör-
bülést. Ferdén növésre hajlandó iskolás gyermekeknek 
nélkülözhetetlen mentő- és óvóeszköze ! 30 éve fennálló 
teetegyenéazeti müintézetemban a legtökéletesebb technikai 
kivitelben és mérsékelt árak mellett késznlnek továbbá: 
egyenestartók, járókészülékek, mülábak és mükezek, 
cs. és kir. szab. KELETI-fele sérvkötok, haskötők. 
Új! Gummi - görcsérharisnyák 
varrat nélkül, valamint a betegápoláshoz szükséges ész-

Képe* árjegyzék ingyen és bérmentve 
- E T T .T orvos sebészi műszerek és 

?~^™t,r gnmmiarnk-gyára : : : : 
Budapest, IV., Koronaherczeg-ntoca 17. szám. 

A kebel fejlődése. 
A művészet, melylyel szopkeb'et lehet elérni. Pa¬ 
ris asszonyai és minden ország olpjrfms hölgyei 
elölt, 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 
ke'elés fejt ki előnyös befolyást a kebel fejlődé¬ 
sére és erősítésére és ebben a tekintetben a P i -
l u l e s - O r i e u t a l e s oly hírnévre tettek szert, 
a mely kizárja, hozy eteket más preparátumok¬ 
kal, mint: pnder, liszt stb. hasonló megkisérlelt 
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 lapsejtek különös belső fnnktió-
jától tngf. A P i l n l e s - O r i e u t a l e s használata által, — ezeknek 
sajátszerü növényanyaguk következtében, a melyet tartalmaznak, — e/en 
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, hogv keblük telisénél megszerezzék, vagy visszaszerezhessék. 
A P i l n l e s - O r i e n t a l e s különös hálással vannak a kebel szép for¬ 
májának előidézésére és teljesen eltüntetik a váll- vagy nyak csontelő-
ugrásokat. melyek graciózus tellséggel beiikartatnak. '30 évi tapaszta¬ 
lásra támaszkodva Kijelenthetjük, hogy ezen pilulák teljesen ártalmatla¬ 
nok és hogy azokat a* egészség legcsekélyebb veszélyeztetése nélkül le¬ 
het alkalmazni. Könnyű, diszkrét kezelés Ügy üvegecske használati uta¬ 
sítással 6 kor. 43 fill. franco ; utánvétlel 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 des f a b r i c a n t s » 
ellátott dofcozt. Budapesti raktár: Török József gyógyszerész Király-
::: ntcza. Prágai raktár: Fr. Witek & Co., Wassergasse 19. :":: 

jQMOK ARANY 
A legjobb és legolcsóbb építőanyag a 
homokból czementtel vagy mészezel készült 
falazótégla, tetőcserép, járda és padlólap stb. 
df.Gasparyrendsz. szerint előállítva. Dr. Gas-
pary kézi vagy erőhajtásra berendezett 
gépein vagy formain a legkülönbözőbb 
árakban. A 228. számú ismertetési brosúra 
ingyen. Levelezés és nyomtatványok magyar 
nyelven. Leipziger Cementindnstrie. Dr. 
Oaspary Se, Co. Markranstadt, Leipzig 

mellett (Németország). 

KWIZDA 
féle 

= FLUID: 

_ 

Rég bevált ftromatikw 
bedörcsöléi az m»k és » 
mok erősítésére és edíésére. 
Turibták, kerékpározók, «• 
dászok és lovasok által sikö 
rel használva elő- és i 
erősítésre nagyobb tnrak nu 

Egész fivetf *t» K *•"" 
Pél ÜV«K ára K l »>• 

Kwizda-féle VLlW 
Valódian kapható a gyógyszertt-

rakbín. — Förrttir: 
Török J ó n e f gvógysjerto-
nél, Budapest, Király-uU-zí íj 

Andrássy-út 26. 

BKk^S»~«^ " * • - * . 

30. SZ.1909.(56. ÉVFOLYAM.) 
SZERKESZTŐ 

HÓIT S Y PÁL. 
FŐMUNKATÁRS 

MIKSZÁTH KÁLMÁN. BUDAPEST, JÚLIUS 25. 
Szerkesztőségi iroda: IV. Reáltanoda-utoza 5. 
Kiadóhivatal: IV. Egyetem-uteza 4. 

Egyes szám 
ára 40 fillér. 

Előfizetési í " g - f ^ 
feltételek • ( Negyedévre 

_ 16 korona. A t Ví/dgítronílrái-val 
_ _ 8 korona, negyedévenként 80 fillérrel 
_ _ 4 korona. több. 

Külföldi előfizetésekhez a postailag meg¬ 
batározott viteldíj is csatolandó. 

PETŐFI SZÜLŐHAZA. 
A A NÉHÁNY KÉP, melyet e lapokon talál az 

olvasó, olyan helyet örökít meg, a hol 
ha személyesen keveset jártunk is, kép¬ 

zeletben megfordult majd mindegyikünk. A mi¬ 
kor olvastuk Petőfi költeményeit szüleiről, 
gyermekkoráról, a mikor elindultunk vele 
élete viszontagságos útján, mindig eszünkbe 
jutott az apró, szalmafödeles kiskőrösi ház, 
a honnan a költő elindult, hogy meghódítsa 
az egész országot, aztán az egész művelt 
világot 

«. . . Szent a szalmakunyhók küszöbe ! 
Mert itt születnek a nagyok, az ég 

A megváltókat ide küldi le. 
Kunyhóból jő mind, a ki a 
Világnak szenteli magát. . .» 

Petőfinek e szavai ráillenek az ő szülő¬ 
házára is. 

Egyszerű szalmafödeles házban született ő 
is, a kiskőrösi mészárosék fia. Azt a kemény 
tölgy f a-ágyat, melyen Petőfi az élők között meg¬ 
jelent, megőrizte a kegyelet s ma a Petőfi-ház 
legbecsesebb ereklyéje. Czifrázatlan, szilárd 
bútor-darab. Közelében állhatott valahol Pet-
rovics István vándorlegónykori ládája is, mely-
lyel fia, Petőfi is vándorolt később; híres deb-
reczeni telét e ládán üldögélve verselte át, 

mint Orlai közismert képe bizonyítja. Mi lehe¬ 
tett a kiskőrösi ház többi bútora Petőfi szüle¬ 
tése évében, arra csak következtetni lehet. Alkal¬ 
masint tölgyfa-lócza a két utczai ablak között, 
az előtt nagy tölgyfa-asztal s a körül három-
négy tölgyfa-szék. Ha vendégek jöttek, a kerek 
boglyakemenczét is körülültók nyájas téli esté¬ 
ken; főkép a vendégekkel jött gyerek-népség. 
Az ágy mellett rengő t gombos* bölcsőben sir-
dogált és aludt a kis Sándor. 

A kiskőrösi szalmafedelű ház adta Petőfit a 
magyar költészetnek. Pörge Gergely rajzait 
nézegetve, felvillan képzeletemben a nevezetes 
új-év napja, a forgolódó komaasszonyok, Mar-
tiny tisztelendő, a ki Petőfit e napon a Sán-

PETŐFI KISKŐRÖSI SZÜLŐHÁZA AZ UTCZA FELÖL. — Pőrge Gergely rajza. 

(Franklin-Társulat nyomdája Budapest, IV., Egyetem-utcza 4. szám.) 




