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B E R K E T Z ISTVÁN UTÓDA
* * * kelmefestő és vegytisztitó gyára 4- * *
Budapest, IX. kér., Kinizsy-utcza 14. szám.

Czégtulajdonos: Kovács Endre.

Kitüntetve: P a r i s , Bécs,
— Budapest, Szeged. -

Alaplttatott 1864.
Telefon 63-36.

Vidéki megbízások ponto¬
san teljesittetnek.

=
Gyüjtőtelepek:
A n d r á s s y - ú t 5O.
L i p ó t - k ö r ű t 16. szám
Izabella-mtczR 66. szá
Rákóezi-út 78. szám
Ullői-út 3O. szám.
Váczi-ntoza 51. gzám

Tennis-raketek,
sport-, utazásiturista-czikkek

Ki az életét szereti, csak a

és

ROPS
biztonsági gyorsfőzőt használja.

•áratlan

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

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 ártalmatlanságáért és kitűnő hatásáért felelősséget vállal
:::::
a készítő
:::::
FÖL.DKS KELEMEN gyógyszerész A r a d o n .

ára Budapesten 4 kor.
Kapható minden jobb vasáru-üzletben
Budapesten és vidéken. Ha valahol nem
kapható, szíveskedjék hozzánk fordulni.
Képes prospektus ingyen és bérmentve.
Fémáru Részvény-Társaság
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egyi tisztítás, ruha- ^s?
=====-= festés, gőzmosás

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

FOGAK

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.)

H.18KAB
UTflZáSI
CIKKEK
GYflRTÁSA.

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 ésfinombőráru készítő
Budapest, VIII., Rákóczi-nt 15 B . — Árjegyzék bérm.

Anyát, óvjátok gyermekeiteket a hátgerlnczelgörbOléstől!!

+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
I n s t i t n t D. F r a i u Steiner
fc Co Berlin 57. Königgrátzerstrasse 66. Budapesten kapható
Török Józsefnél, Királyin. 12.

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 elgörbülést. 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 észKépe* árjegyzék ingyen és bérmentve
- E T T . T orvos sebészi műszerek és
?~^™t,r
gnmmiarnk-gyára : : : :
Budapest, IV., Koronaherczeg-ntoca 17. szám.

:: ::

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

BUDAPEST, IV.,
Váczi-utcza 28.

HÓIT S Y PÁL.
Egyes szám
ára 40 fillér.

PETŐFI SZÜLŐHAZA.
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

A

TSrvé nyileg védett

NŐI KALAP-BŐRÖND
vízmentes barna vitorlavászonnal bevonva, 4 fé¬
nyezett keményfa védü léczczel, nickel aarokvédövel, nickel zárral és erős teb^nbör fogóval.
4? cm hossza, 86 cm széles, 32 cm magas, 2 kalapnak 6 K

51 f
56 «

« 40 « « 36 • t ' 3 «
« tó « « 38 • « 4 «

8.
9i

Törvényileg védett

COUPÉ-BÖRÖND
vízmentes bírna vitorlavászoanal be¬
vonva, 4 fényezett keményfa védőléczczel, 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 « Vidékre megrendelések után¬
véttel eszközöltetnek.
70 « « 42 « • 24 « « 9 1

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

MIKSZÁTH KÁLMÁN.

Előfizetési í " g - f ^ _
feltételek • ( Negyedévre _

_ 16 korona.
_ 8 korona,
_ 4 korona.

A t Ví/dgítronílrái-val
negyedévenként 80 fillérrel
több.

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 fa-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 Petrovics István vándorlegónykori ládája is, melylyel fia, Petőfi is vándorolt később; híres debreczeni telét e ládán üldögélve verselte át,

PAPEK JÓZSEF bőröndós és finom bőráru készítő

jQMOK

ARANY

A legjobb és legolcsóbb építőanyag a
homokból czementtel vagy mészezel készült
falazótégla, tetőcserép, járda és padlólap stb.
df.Gasparyrendsz. szerint előállítva. Dr. Gaspary 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).

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

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 gyógyszerttrakbín. — Förrttir:
Török J ó n e f gvógysjertonél, Budapest, Király-uU-zí íj
Andrássy-út 26.
PETŐFI

BUDAPEST, JÚLIUS 25.
Külföldi előfizetésekhez a postailag meg¬
batározott viteldíj is csatolandó.

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 háromnégy 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 sirdogált 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, Martiny tisztelendő, a ki Petőfit e napon a Sán-

Budapest, VIII., Rákóczl-nt 15. B. Arje^yiék bérmentve.

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, frottirozás és mindennemű készülékek hatástalanoknak
_
bizonyultak; a szükséges ingert elő nem idézték
mert a kebel fejlődése egyes-egyedül a lapsejtek különös belső fnnktiójától 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 csontelőugrásokat. 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 d e s 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. :"::

"*• - * .

FŐMUNKATÁRS

SZERKESZTŐ

30. SZ.1909.(56. ÉVFOLYAM.)

A kebel fejlődése.

Papek-féle törv. védett

pénztárcza

BKk^S»~«^

HuzellaM,

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

Budapest, V., Váczi-út 74—77.

•••lllWnHHIIIIIIIHIIIUH^^

:: :: Legújabb sportárjeg-yzék meg-jelent.

Margit-créme

Tűzveszély kizárva. Ha felborul, elalszik.
Szesz ki nem folyhat. Szeszfogyasztásban
igen takarékos. Tartós, szolid kivitelben,
:: ::
ónozott vasból
:: ::

V

nagy választékban,
a megszokott szolid árak mellett,

KISKŐRÖSI SZÜLŐHÁZA AZ UTCZA FELÖL. — Pőrge Gergely rajza.
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AZ A SZOBA, MAI ÁLLAPOTÁBAN, A MELYBEN PETŐFI SZÜLETETT. — Fürge Gergely rajza.

dór névre keresztelte. A pincze, melyből üveg¬
A templomba...
gel, kancsóval hordta fel a gazda vendégeinek
A templomba vasárnap se mentem,
a bort, áll ma is. A szobából, melynek ma¬
Pogány voltam világéletemben.
gasra vetett ágyán anya és gyermeke pihen¬
Szegény örag édesanyám
tek, a hol a vidám vendégsereg lakomázott
Beszélhetett nékem,
aznap, régen eltűnt az ő bútoruk. Hiszen még
Mégse hittem, hogy van Isten
annak az évnek vége felé Félegyházára köl¬
Odafenn a kék csillagos égben.
töztek Petrovicsék. Ma a kegyelet kápolnája
De mióta megláttalak rózsám,
az a szoba. Koszorú-szalagok a falakon, láto¬
Amióta jó szívvel vagy hozzám
gató-könyv az asztalon. A ház homlokán, kivül
S
látlak csattos imakönyvvel
emléktábla büszkélkedik Petőfi nevével Hány
A
templomba járni,
palota megirigyelhetné azt a táblát, s talán el
Megtanultam a jó Istent
is vitatná tőle, ha lehetne, mint a hogy Kis¬
Leborulva teérted imádni.
kőrös dicsőségét Szabadszállás és Félegyháza
Farkas Imre.
vitatták, mindenik magának követelvén, hogy
Petőfit ő adta a világnak. Testileg nem, lelki¬
leg azonban csakugyan Félegyháza volt Petőfi
A FEKETE VÁROS.
szülővárosa. A mi elméjébe Fólegyházán bele¬
BEGÉNY.
(Folytatás.)
égett : az Alföld, a puszta, a magyarság szere¬
tete, a nép nyelvének és költészetének meg¬
Irta MIKSZÁTH KÁLMÁN.
becsülése, azzal a kincsesei lett ő a legnagyobb
magyar költővé a a világirodalom egyik jelesévé.
Ezeket forgatta elméjében a becsületes, jám¬
A nagy pert így Kiskőrös és Félegyháza egy¬ bor Hilil basa, bizonyára Allah bölcsesége
aránt megnyerték. Petőfi mindkettejüké.
iránti bámulatból, ki akképen rendezé, hogy
Zempléni Árpád. semmi se veszhessen el a természetben, tehát
a serdülő lánykák iránti epekedés sem, csak
a beosztásban mutatkozik némi különösség,
HEJH DEBRECZEN.
midőn az eunuch megzavarta, jelentvén, hogy
odakünn megszólalt a Varga effendi sípja.
Közelget a vonatunk Debreczenhez,
- Mit akar? — mordult rá a basa.
S tudj' az Isten, mi ütött a szivemhez,
- Fényes ábrázatod elé akarna járulni, oh
Mélyén mosolygó emlékek rajoznak,
uram, még pedig tüstént, mindennel fenyege¬
Dalok ébrednek, rózsák nyiladoznak !
tett, ha nem jelentem meg.
S mig iratos szellők szállnak elébem,
- Eredj, kérdezd meg bővebben, miről van
Tán a Nagyerdő üdvözlete-képpen :
szó.
Átálmodom újra egy mese végit...
Kis vártatva visszajött az eunuch:
Mintha valaki most is várna még itt!
- Megkérdeztem Varga effendit, arról van
szó, hogy egy idegen, a ki vele van, csak abban
S mintha vagy húsz esztendőt visszamennék:
az esetben mehet vissza Szabadkára a pestisBűbájosán ragyog rám ezer emlék,
komisszió miatt, ha Magasságod aláírással
Az ég kéklőbb, a mező színesebb lesz . . .
Közelget a vonatunk Debreczenhez !
bizonyítja, hogy idejött az erdőmesterhez és
Szabolcsba Mihály. innen ment vissza, vagyis hogy nem volt
Osgyánban.
- Eredj, mondd meg, nem érek most rá
ÚJ NÓTÁK.*
firkálni. Ez a Varga is mindenféle embereket
A mikor én hozzád j á r t a m . . .
fölszed, hogy alkalmatlankodjék velők.
— Azt mondja a vendége, annak a lánykának
A mikor én hozzád jártam, Azt beszélik tifelétek,
az apja, a kinek a virágot és datolyát vittem
Minden rózsa hajtott,
Halovány az orczád,
Szerelemtől, boldogságtól Nem veri föl a vén házat
parancsodból tegnap.
Ragyogott az arczod.
Kaczagásod, nótád.
- Ah! Úgy ? — kiáltott fel a basa élénken
Haragudott az apád is,
Titkon sirat az apád is,
és felugrott a székről. - - Eredj és bocsásd be
Veszekedett az anyád is, Titkon sirat az anyád is,
azt az idegen embert, vezesd őt a kék szobába.
Mert a szived, hű kis szived Ők már tudják, mi tépte le
Az eunuch földig hajtotta magát.
Csak én hozzám hajlott.
Arczodról a rózsát.
- Igen, uram. És Varga effendit is bebo* Fráter Loránd és Fráter Béla dalai.
csássam ?

BytM.J909.j6.
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- Nem, nem; várja meg künn. Csak abban
az esetben lehet bebocsátani Vargát is, ha az
idegen nem merne egyedül belépni.
Az eunuch sietve távozott, Hilil basa pedicr
rendbehozta öltönyeit, begombolta burnuszát
megigazgatta gyüremléseit, föltette turbánját
azután szép csendesen kiverte a csibukja ham¬
vát egy tulipán harangjába, egy piczinyt fel
s alá járt a kavicsos ösvényen, alkalmasint
tervet készítve az idegen ember kellő kikészí¬
téséhez, majd hirtelen elhagyta a kertet, a
palota bejáratához kerülve, felcsoszogott a lép¬
csőkön s egyenest benyitott a kék szobába, a
hol már várta az idegen egy fali festmény
nézésébe merülve.
- Salem alejkum. Légy üdvözölve födelem
alatt — monda a basa, kezeit mellén összetéve.
Görgey meglepődve fordult meg s az előre
kieszelt köszöntést kezdte darálni:
- Allah nevelje meg szerencsédnek mérté¬
két, nagy tekintélyű úr és férfiú, legyen pedig...
Egyszerre azonban benne rekedt a szó, egy
pillantást vetve a basára, ki e tekintettől ijed¬
ten hátrahőkölt, akaratlanul tört ki belőle a
felkiáltás :
- Nini, nini! Mit keres maga itt, Quendel apó?
Quendel apó (mert ő volt) elsápadt az első
pillanatban, ő is felismervén a szepesi viczeispánt. Ez aztán a fátum. Hát mit vétett ő az
ördögnek, hogy ezt most idehozta? Hiszen
inkább azt hitte, hogy a kedvében cselekszik
(t. i. az ördögnek). Oh jaj, ő hát a kis lány
atyja s istentelen bűnös gondolatáért, melyet
a backfisch iránt táplált, nyomban utolérte a
bűnhödés. Nemcsak a szégyenkezés bántotta a
helyzetért, nemcsak a boszankodás az inkognitó összeomlásáért, hanem a babonás emberek
félelme is ránehezült. Nemcsak a nagytekin¬
télyű alispánt látta magával szemben, hanem
a boszuló végzetet is, épen a leányka apjának
személyében. De ha már nem sülyedhetett egy¬
szeriben a föld alá (ez lett volna ebben az eset¬
ben legkényelmesebb), mást alig tehetett, mint
hogy hirtelen a tréfa rongyaiba öltöztette a saj¬
nálatos eseményt.
— Hehehe, — kaczagott fel. — No, ez iga¬
zán kapitális! Ki mondja, hogy nincs sze¬
rencse? Hojahu! Nem adom ezer forintért.
Tessék csak helyet foglalni. No de ilyen nagy
megtiszteltetés enyim szegény házamnak, ilyen
rendkívüli szerencse. (Bősz színész lett volna
belőle, mert olyan savanyú képet vágott ehhez
a rendkívüli szerencséhez, mintha borsot hara¬
pott volna ketté.) Bizony mindjárt kiugrók
bőrömből enyimből örömömben. (S valóságo¬
san elkezdett ugrálni és tánczolni, mint egy
szétszelesedett gyermek.) Azt kérdezi domine
spektabilis, hogy mit keresem itt ? Hát mi egye¬
bet, pihenek. x Hiszen eleget dolgoztam, ráfér
engemre. Hiszen én értem is meghalt a Jézus.
Görgey elmosolyodott s meg nem állhatta,
hogy ne évődjék vele:
- Igen, Jézus bizonyára kegyelmedért is
meghalt, de úgy látom, Mahomedből is kiveszi
a maga részét.
— Hát mit tudja tenni szegény fejem, mentegetőzött Quendel apó siránkozó hangon,
de dicséretére legyen mondva, el is pirult, hogy
még a nyaka is téglaszínű lett. — Az embert
beleviszik a rósz üzletek. Oh, Istenkém, a rósz
üzletek. Nem lehet hinni az emberekben, do¬
mine spektabilis, oly romlottak.
— Hogyan, a rósz üzletek?
- Hát a belgrádi basa. Sok pénzem fekszik
az imposztornál. Kölcsön adtam neki, nem
tudja fizetni. Szultán átteszi Anatoliába, hallok,
hogy elkészül, podgyászt már csomagolnak a

szegény Quendelnek még áztat se nem mond,
hogy bikmag. Hanem mikor odamegyek pénmért, vereti talpamra húsz-húsz pálczákat. No,
ez nagy violenczia. Igaz, hogy akkor még nem
voltam nemes ember, de a talpam épen úgy
fáit min* egy grófé. No mondok, ezt nem haOTom annyiba, ezért izzadásba hozok a basát,
minélfogva megkentem a nagyvezirt, mert a
Quendel talpai csak vannak olyanok, mint más
talpak de a kezei hosszúk. Most már ráparancsolta nagyvezir a fizetést, de miből? Nem volt
egyebe, csak a hárem, meg az eunuchok, meg
a sok keleti pokróczok s egyéb ilyen encsebencse. Az jutott liczitáczióra. Mindenki félt
megvenni, jóformán senkise nem Ígérte sem¬
mit. Hogy veszett nyélnek kerüljön legalább
fejsze, magamnak kellett portókát megtartani,
elevent és nem elevent, rabszolgákat, odaliszkokat, tepicheket, csibukokat. Ejnye, nini, nem
gyújt rá a tekintetes alispán úr? Dohányt is
vettem vagy hat hordóval. Mert ezek a szama¬
rak dohányt tartják hordóban s bort iszszák
csibuk alakú kis findsákból.
— De 'iszen gonosz csont kegyelmed, akár¬
mit beszél is, — nevetett az alispán jóízűen.
Erre aztán Quendel apó rezes, borostás arcza
is röhögésbe gömbölyödött.
— Hehehe, hahaha. Bizony így volt. Czirkumstancziák így hozták. Nyakamon maradt
minden. Kinek adjam? Senkinek se nem kell.
Hova tegyem. Sehova se nem fér. Hát itt van
ez a kis erdőcském, ide hoztam, hogy ne legyen
szem előtt, mert én erkölcsös ember vagyok,
akármit gondolja is rólam domine spektabilis
vicze komes, a ki nem szeret másokat botránkoztatni. Azóta itt áll a portéka, úgyszólván
raktáron, értéke napról-napra apad, mert az
idő nyomokat hagy e finom testeken, az éghaj¬
lat se nem jó, kivált télen, a legszebb georgiai
leány köhécsel karácsony óta és aligha el nem
megy a sárguló őszi levelekkel. Otthon meg a
birkák hullják magokat, métely van nekik. Allah
itt pusztít, Jehova ott, mert csinálja juhokból
bőröket, zsidóknak. Azonfelül a mienk Isten
se pihen. Csak múlt héten égett el a putzdorfi
majorom, istállók, béresházak. Nem is képzel
a tekintetes úr, mennyi mindenféle gond és
boszúság nyomja embert. Legjobb, a kinek
semmije se nem van. De ha már van valamije,
szeret utána nézni jó üzletember, vérében van
utánanézés. Hát azért jövök el ide néha meg¬
tekinteni portókácskát.
- Jó, jó, csakhogy mit szól majd ehhez
Quendelnó asszonyom ?
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Quendel apó megrázkódott, mint mikor va¬
lami hideg hüllő érinti az ember testét.
- Ejh, — szólt azután összeszedve magát —
mit ért asszony az üzlethez? Annyit, mint pa¬
raszt az nborkasalátához. Mit szólna, arról nem
is gondolkozók. Hiszen nem tudja, okos ember
nem köti mindent orrára feleségnek.
- De hátha én megmondanám neki?
Quendel úr megütődött e szavakon s gyana¬
kodó tekintete nyugtalanul fürkészte az alispán
arczát.
- És ugyan mit mondhatna mint tényt az
alispán úr? Mindössze azt, hogy itt tetszett ta¬
lálni erdőben, békés fedelem alatt.
- Török basának öltözve, — folytatá Görgey.
- No igen, hogy a saját ruháim ne kopja¬
nak. Az ember végre is használja a saját övé
portékáját. Mi van abban?
- Egy hárem közepette, mely szintén a sa¬
ját portékája s melyet szintén . . .
Kezeit elhárítólag emelte fel Quendel s még
a hajaszálai is égnek meredtek.
— Jaj, ne is mondja! Jaj, ne is ijesztges¬
sen, édes jó patrónusom. Hiszen tudja, milyen
alázatos, hű szolgája, lelkes hive voltam. Oh,
ne, ne! Ne vexáljon ! Hiszen nem tudja, milyen
az enyim asszony. Gondolja a tekintetes úr a
másvilágra és gondolja arra is, hogy még a te¬
kintetes úr is lehet valamikor házas (Isten
azonban ne adja, ón nem kívánok) és gondolja
arra is, hogy nem a pokol a legroszabb hely
és hogy a katlan, a melyikben az ördögök ben¬
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nünket főzni fogják (ámbátor a tekintetes urat
talán azok se merik), még semmise nem ahhoz
képest, mint a ki enyim Zsoska nyelve alá ke¬
rül. Az aztán meg van mángorolva, annak
kampecz.
Görgey most már majd eldőlt a nevetéstől s
csupa előrelátásból leereszkedett egy szófára,
mely drága, a Koránból beleszőtt mondatokkal
ékesített perzsa szőnyeggel volt betakarva.
— Ejh, hiszen csak tréfáltam. Már hogy is
árulnám én el kegyelmedet. Hanem azért örü¬
lök, hogy a gondviselés hozzá juttatott ehhez a
titkához, mert ezzel bátorságot kaptam, hogy
az én titkomat viszont kegyelmedre bízzam.
Olyan lesz ez, mint a diák-csere, a titka úgy
lesz megőrizve nálam, mint a hogy én óhaj¬
tom, hogy az enyim meg legyen őrizve kegyel¬
mednél. Ez az egyetlen biztos módszer a titok¬
tartásra. De üljön le bátyika ide, szembe velem.
Előbb azonban adjon egy csibukot az én agya¬
ramba is.
Szemlátomást vidult a Quendel arcza s für¬
gén szaladt, mint egy evet, az ablakhoz,
hogy az alispán kívánságának megfelelő ren¬
deletet adjon ki, mire egy-két pillanat múlva
egy eunuch jelent meg, két csibukkal, s egy
másik utána illatos parazsat hozott egy vas¬
tányéron.
Miután a két úr megkapta a csibukját, Quen¬
del apó a kinyitott ablakra mutatva, így szólt
bizalmas hangon:
— Nem akar a domine spektabilis kinézni P-
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- Minek ? Innen is észlelem, hogy csillagos
az éj és nem lesz egyhamar eső.
- Hm, de a szép levegőjű éjszaka, a gyö¬
nyörű holdvilág . . . és a kicsikék ott lubiczkolnak a tóban. (Quendel apó hamiskásan hunyorított a balszemével.) Van köztük egy pár
becses libácska, hm.
- Javíthatatlan vén kujon !
— Nem bánja meg a tekintetes úr! — vi¬
gyorgott Quendel úr, sunyi nézéssel.
- Hagyj békét, Sátán, ne kisérts! — fenye¬
gette meg Görgey tréfásan, majd komoly arczot
vágott. —• Most én atya vagyok, Quendel úr és
képtelen minden más érzésre.
— Ejh, bolondság! Hiszen én is vagyok
atya, nekem is existálja lányom, szeretek is ötét,
de az esztendő olyan hosszú, hogy az ember
eleget lehet benne atya, és az élet oly rövid,
hogy nem eleget kóstolhat örömökből. Azonfelül atya akkor is marad az ember, ha meg¬
hal, de kóstolásnak fucs, ha a halál áztat mond
tótul, hogy: «Pogy!»
Görgeyt azonban semmiféle ékesszólással
nem birta kihúzni a tervei gyűrűjéből, s bele¬
vonni a selymaságba, hogy aztán mint közös
kalandnak részesei, egymásra ne valljanak.
Jobban bízott volna ebben az ő tervében, mint
a Görgey által kilátásba helyezett titokcseré¬
ben. Ámbár lehet, hogy az is jó lesz.
— Hát csak vasember a tekintetes úr? Hogy
van-e dohánykában ópium ? Van egy kicsi. Úgy
jó az. Több szem többet lát, mint egy szem.
De ópiumtól egy szem is többet lát, mint több
szem. Még olyant is látja, a mi nincs. Ne tegyek
egy kis zsámolyt a lába alá ? így ni. Most már
hallgatom a tekintetes urai
— A lányomról van szó, Quendel úr, — kezdé
Görgey, - - teljesen kegyelmedre akarom őt
bízni, mintha nem is az enyém lenne.
Quendel apó megreszketett. Álmot lát-e, ál¬
mot hall-e, vagy még csodálatraméltóbb törté¬
nik? Lelkének titkos redőiben olvas ez a rend¬
kívüli ember s most, mint a nyársra húzott
pecsenyét, megforgatja őt gúnyjának maró le¬
vében s aztán bedobja a moslékos dézsába.
— Nem értem, — hebegte fázékonyan s sze¬
meit lesütötte.
- Az ok igen egyszerű. Kegyelmed jól tudja,
hogy a házam Görgőn sivár, rideg medvebar¬
lang, minélfogva a kis lánykámat Osgyánba
adtam a nővéremhez, Darvasnéhoz. Darvasné,
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valamint a férje is, meghaltak a pestisben teg¬
nap és ma temették el őket, a lánykát tehát, a
kit Darvasék a pestis első föllépésénél régi
pesztonkájához, Vargánéhoz küldtek ide a sza¬
badkai erdőbe, most el kell valahova vinnem.
Haza nem vihetem, mert az én házam először
is nem alkalmas, hogy egy kisasszony meg¬
tanulja, a mire az életben szüksége lesz, má¬
sodszor pedig veszedelmes, mert hiszen kilátás
van rá, hogy Lőcse városa az első kedvező alka¬
lommal megtámadja és fölprédálja. Egy hely
volna, a hova vihetnem (az alispán homloka
elborult), Görgey Jánosékhoz Toporczra, a
sógorném derék, finom úriasszony és szereti is
a lánykát (mélyen sóhajtott, megakadt, mintha
a lélekzete elfúlt volna és levegő után kapkod¬
nék). Csakhogy Toporcz még veszedelmesebb
hely. Magának csak megmondom, hiszen nem
sokáig lehet titok, János bátyám ismét föl¬
lázadt a császár ellen.
Quendel uram élénk mozdulatot tett s nagyot
harapott a csibuk borostyán szopókájába, majd
beletört a foga
- Föllázadt?
- Nem adok neki két hetet s egész Magyar¬
ország fegyverben lesz.
Quendel apó fölugrott, elkezdett föl s alá
szaladgálni a szobában s hadarni össze-vissza
száz kérdést.
- Hol? Kitől? Hogyan? Mikor? Merre? Ki
alatt?
Mindebben pedig az akart lenni kifejezve,
hogy hol és kitől hallotta Görgey, hogyan hal¬
lotta és mit hallott, honnan jön a veszedelem
és kitől jön, stb.
- Eákóczy Ferencz herczeg sereggel jön
Lengyelország felől a vereczkei szorosnál s
Esze Tamás, meg János bátyám eleibe mentek
immár egy kis csapattal, hogy csatlakozzanak
a zászlajához.
- Biztosan tud? — lihegte Quendel.
- Oly biztosan, mint a száraz szalmáról
tudom, hogy lángba borul, ha égő csóvával
érintik. De mi a kő lelte? Üljön le hát nyu¬
godtan.
- Dehogy ülöm, dehogy ülöm, - - pattant
fel Quendel úr, egyszerre minden tiszteletről
és udvariasságról megfeledkezve. - - Hiszen
nem kefét ettem, hogy én most üljek, mint
a pecsérke gomba fűbe, mikor járhatok arany¬
ban hasig. Viszket enyim talp. Ich musz gehen.
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Minden minuta ezer monóta. Na moju dusu
Megyek, fogatok, megvásárolok ökröcskét, z&bocskát, szétküldök embereimet országba, míg
senkise nem tud háború felől. Ojjé, ojjé! Hát
jön Eákóczy-gyerek! Isten hozta ! Isten hozta!
Jaj, a szegény császár, szegény császár ! Mennyi
sok szőrt fogja az most ereszteni.
Vigyorogva gondolt a sok hadi költségre s
rohant ki, hogy rögtön fogasson, Görgey azon¬
ban visszatartotta.
- Oho, barátom Qundel, nem úgy verik a
czigányt. Előbb még más dolga lesz kegyel¬
mednek, — tette hozzá keményen, - - azután
nem bánom, csináljon, a mit akar. Egyelőre
azonban egy tapodtat se mozdul. Üljön le.
Oly parancsoló hangon mondta, hogy Quen¬
del akaratlanul engedelmeskedett. Összeesett a
divánon, mint egy gombolyag s hallgatta tovább
Görgeyt, miközben ajka idegesen rángatózott a
türelmetlenségtől.
- Ott hagytam el, hogy Toporczra se vihe¬
tem a leánykámat, mert Toporczot előrelátha¬
tólag a császári erő fogja felperzselni, vala¬
melyik labancz generálisnak ez lesz az első
dolga, mert jól hangzó jelentést küldhet fel
róla Bécsbe: «A lázadó Görgey János várát
seregemmel bevettem és feldúltam, családját
fogságba vetettem.» Egyszerű kúria biz az, de
a jelentésben vár lesz belőle. Ilyen kilátások
mellett, mit gondol, Quendel úr, mire határoz¬
tam magamat?
• Semmitse nem gondolok,
hörögte
halálmegvető boszúsággal.
Azonban nyomban észretért, hogy megfeled¬
kezett önmagáról és arról, kivel beszél s a leg¬
nagyobb nyájassággal igyekezett a megjegyzé¬
sét jóvá tenni:
- Mit tudok én azt, hogy milyen gondolat
terem egy olyan okozs fejben, mint a tekinte¬
tes úré?
- Azt határoztam, hogy Lőcsére viszem és
beadom a Kröster Matild intézetébe.
- Csak talán nem? — szólt közbe Quendel
úr meglepetve.
- Igenis, mert a fal mégis csak fal. Háború¬
ban nem a fenyves erdő a legegészségesebb,
hanem a körülkerített város.
- Hm, hm. Az enyim leányom is ott van,
de én semmise nem vagyok, engemet csak utál¬
ják és az is semmi, a tekintetes úr ellenben
ellenség, a kire haraxanak mirges burgerek. Hát
hogy lesz az ?
(Folytatása következik.)

AZ UTOLSÓ NÁDOR LEVELEIBŐL.
A szentimrei Károlyi család régi eredetű.
Már a Liber Eegius-ban is szó esik nemessé¬
gükről s 1686-ban - - Pinczen, Nográdmegyében birtokos, előkelő szerepet vivő família.
A legnagyobb szerepet közülök azonban szent¬
imrei Károlyi László vitte, a ki alkanczellárságig emelkedett és egyik ismert szereplő férfia
volt a szabadságharczot megelőzött időknek.
Mint fogalmazó kezdte meg pályáját, a régi
magyar udvari kanczelláriánáL Budán is szol¬
gált, a helytartó tanácsnál, - - itt jutott öszszeköttetésbe József nádorral, iránta való jó¬
indulatát haláláig megtartotta, sőt fiaira is át¬
ruházta.
Igazi beamter volt, udvari ember, viselke¬
désében és nézeteiben egyaránt. Az 1848 esz¬
méit, nagy nemzeti harczát nem értette meg,
tovább is az udvar hive maradt. Élete utolsó
szakát Sáros-Szentimrén, szép régi kastélyá¬
ban töltötte elvonultan, legtöbbet parkjával
foglalkozva s a természet szépségeiben gyö¬
nyörködve.
A hatvanas évekből való az a levelezés, me¬
lyet az egykori nádorral, a Schaumburgban
remetéskedő István főherczeggel és öccsével,
József főherczeggel váltott, az utóbbinak bá-
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zassági ügyében. István főherczeg őt kérte fel,
hogy legy en családjának meghatalmazott kép¬
viselője a házassági szerződós megkötésekor.
József főherczeg levele a házasság alkalmával
küldött üdvözletet köszöni meg, - - érdekes
czélzással az akkori közviszonyokra. József fő¬
herczeg magyarul ír, mig bátyja németül, de ő is
gyakran kever magyar szavakat soraiba. A leve¬
lek, melyeket szendrői Török Gyula cs. és kir.
kamarás szívességéből közlünk, így szólnak :
L

Károlyi v. b. t. t. és magyar kir. udvari
alkanczellár Úr ő nagyméltóságának.
Schaumburg, 1863 november 11.
Kegyelmes Uram ! Kötelességszerüen így kellene
kezdenem és ezt a hangot meg is tartanom, de
nehezemre esnék régi barátommal, Károlyival, bol¬
dogult Uram Atyám hűséges elnöki titkárával, ilyen
szertartásos hangon szólni s mert azt reménylem,
Ön is többre tartja, ha házunk barátjának, mintha
valóságos titkos tanácsos úrnak czímezem, tehát
merészlem Ont egyszerűen kedves Károlyinak szó¬
lítani s egyszersmind egy kéréssel fölkeresni, a
melyet régi ragaszkodásánál fogva hiszem, nem
tagad meg.
Mint bizonyára tudja, öcsém József, a múlt évi
augusztus bó 20-ika óta Klotild szász koburgi herczegnő boldog vőlegénye és császárunk és Urunk
tudta és akarata szerint május 1-én tartják az eskü¬
vőjüket. Most kerül a sor a császári ház ministere,
Gróf Eechberg ő excellentiájának legmagasabb
vezetése alatt szerkesztett házassági szerződés kiál¬
lítására. E végből két meghatalmazott küldetik ki.
Egy a mi részünkről, egy a Coburgok részéről, kik
a dolgot nyélbe ütik és a kiknek az ügy fine finali
aligha akaszt több terhet a nyakukba, mint hogy
tán el kell fogadniok valami érdemrendet s azt
viselniük is. Coburgék báró Pawel államtanácsost
bízták meg, mi testvérek azonban még restantiában vagyunk. Szabad Önt ama sok szolgálatra való
tekintettel, melyet házunk iránt immár tanúsított,
eme szívességre kérnem ? ! Ismétlem, az ügy könnyű,
nagyon könnyű, kétszeresen könnyű, mivel mint
ammanuensis oldala mellett leend Szuboríts jól
ismert alakja, ki — ha szükséges lenne — a coulissák mögül mindent megsúg Ónnek, a mit monda¬
nia s tudnia kell ! Arra az esetre, ha kérésem nem
utasítja vissza, •/'. alatt itt küldöm az aláírt és meg¬
pecsételt meghatalmazást, a mely Önt, kedves Ká¬
rolyi uram altér ego-mmá teszi, ha ellenben előt¬
tem ismeretlen okok arra indítanák, hogy nekem
tagadó választ adjon, akkor kérem ezt minél előbb,
nehogy báró Pawel úr az ő legkegyelmesebb urá¬
nak túlságosan sok napidijat számoljon föl, én pe¬
dig mást, bár semmi esetre sem jobbat választhas¬
sak, mint azt, a kihez a jelen sorok szólnak.
Engem legalább hozzájuttat ez az ügy azon na¬
gyon kívánatos alkalomhoz, hogy Önt legszíve¬
sebb és legőszintébb tiszteletemről és legmelegebb
nagyrabecsülésemről biztosítsam, a melylyel vagyok
és maradok Kegyelmességed, nem : kedves Károlyim
** Ön
őszinte híve
István főherczeg^
IL
Schaumburg, 1 864 január 6.
Kedves Károlyim ! Már elkényeztetett, elengedve
az excellentiás címet és a feszes etiquette-et, mikor
először fordultam Önhöz teljes bizalommal kéré¬
semmel: fogadja el meghatalmazásomat — meny¬
nyivel inkább vágyom most mint ember szólni az
emberhez, azok után, a miket hallottam s a mit ha az igazat megvallom — úgy is vártam — hogy
Un házunk barátjának tanúsította magát és fel¬
adatát mesterien oldotta meg. - Bár személyesen
szoríthatnék önnel kezet s élőszóval mondhatnék
köszönetet ! Tán elérkezik még számomra egykor
ez a boldog és várva várt alkalom. — Addig is fo¬
gadja szeretett öcsém legó'szirtébb hálájának biztotását, ki boldogult atyánk urunk szellemében ki,
cselekedni, mikor Önt fölkérte ezen megbiza» elfogadására s a ki azon fáradozásainak ered¬
ményéből
látja, hogy helyesen járt el. — Bécsből
[a°- *--éről kelt levelében még két pontot említ Ön,
dves Károlyi — az esetleges özvegyi tartózkodási
le
lyet illetőleg, ha Ő Felsége Józsefnek erre vonat°l°'kérését nem hagyná helyben — és a jegyajánbiztosítását. — Mint hallom, Eechberg gróf elő¬
terjesztése a császárnál kedvező elintézést nyert s
i ez így van, meghatalmazottunk további eljárása
i pontra nézve nélkülözhető; ha azonban az
Uenkező eset állna be, helyesnek tartanám, ha ál"toos kifejezés használtatnék, Al-Csúthnak mint
özvegyi tarlózkodási helynek külön fölemlftése néltBL — A.mi a második kérdést illeti, teljesen osz' az Ön véleményét, hogy t. i. a hozomány bizositása a felek részére csak akkor történhetik, ha
investitióra és instruclióra fordlttatnék — mert
Isten kegyelme bizonyára megad — ha József* gyermekei lesznek, mind a két pontot illetőleg,
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első sorban reájuk kell tekintettel lenni. — Külön¬
ben, mivel a triumvirátus: Ön, József s az öreg
Szuborits, az egész ügyben oly kitűnő eredménynyel
működik, az én véleményemet csak akkor vegyék
tekintetbe, ha az a vőlegényével egyezik, annál is
inkább, mert a távolság Bécs és Schaumburg közt
oly nagy, hogy egyet s mást más világításban lát¬
hatok, mintha önök közt lennék.
Károlyi barátom Suppanetz által Angerer mester¬
művét juttatta el hozzám, egy kitűnő arczképet, a
mely azt tanúsítja, hogy az illető physicailag is
változatlan maradt — hadd reményiem, hogy itt
egy csere szabad éskellemetes legyen*-—ime v. leg¬
újabb arczképem, a melyről azt mondják, igen ha¬
sonló — emlékeztesse néha az elfogadót az adomá¬
nyozóra, mint olyanra, a ki önnek mindig hű és
hálás híve marad.
István flig.
III.
Nagyméltóságú

szentimrei Károlyi László úrnak, valóságos
belső titkos tanácsos, magy. kir.
alkancellár stb.

Bécs.

Schaumlurg, 1864. április 5-én.
Kedves Károlyim ! Bécsből márczius 31-ikéről
keltezett levelét tegnap pontosan és épségben meg¬
kaptam, de soha színét sem láttam annak, a melyre
ebben hivatkozik. Mivel nem sejthetem, mit kérdez
Ön abban, természetesen a legjobb akarattal sem
válaszolhatok soraira és csak csudálkozhatom, hogy
bár tizenhat éve lakozom Schaumburgban, a posta
még most sem mindig találja meg a kastélyt. —
Épen az utóbbi időben nemcsak az Ön levelével
jártam így, hanem másokéval is és csodálatosképen
mindig csak érdekes és fontos levelek tűnnek el
nyomtalanul!! Szerencsére Szuborits útján e köz¬
ben megkaptam a házassági szerződés másoltát,
melyet Ön, kedves Károlyim, a többi meghatal¬
mazottal a múlt év márczius 9-ikén elkészített s
a melyhez csak teljes beleegyezésemmel járulha¬
tok. — Az ügyirat, a mint az meg van szerkesztve,
a mint az minden érdeket óv, mindenre tekint, azt
bizonyítja, hogy jól választottam, mikor Önt föl¬
kértem, legyen képviselőnk és egy pillanatig sem
kételkedem, hogy öcsémet, Józsefet ugyanezen meg¬
győződés hatja át s osztozik velem a hála érze¬
tében, melylyel Ön és működése iránt viseltetnünk
kell. De mirdennél több nekem az Ön levele maga,
az Ön érzelmeinek kifejezése irántunk és házunk
java iránt, a melyért Önnek különösen szíves kö¬
szönetemet nyilvánítom. Ezen érzelmek tetőpontju¬
kat érik el ama kijelentésben, hogy Ön szívből
örülne, ha talán már e nyáron egészségi szempont¬
ból teendő útjában — engem Schaumburgban föl¬
kereshetne. Tegye ezt kérem minél elébb — Ön
érkezése legszebb ünnepnapom lenne .'** Kerülőre
mar az is érdemes, ha szív a szívhez szólhat, de ha
mint ez esetben az is hozzájárul, hogy én Önnek,
kedves Barátom, egy s más szép és érdekes dolgot
mutathatok és különösen idegeinek nyugvópontot
nyújthatok, a melyeket, bár az Ön jelszava t Ren¬
dületlenül*, az utóbbi idők mégis megingathat¬
tak — tehát mindkettőnk részére kellemes lesz, ha
* így. Szóról szóra magyarul.
** így a német szövegben szórói-szóra magyarul.
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szándékát minél előbb végre hajtja. Kisértse meg
s bizonyára tárt karokkal fogadja az Ön hálás híve,
István fhg.
U. I. Ha alkalmilag nyomára vezethetne, hol s
miképen adta fel márczius 11-ikén kelt levelét s Ön
maga is kutatná, hova lett, talán mégis sikerülne
ráakadni s engem általa, habár post festum meg¬
örvendeztetni. Vale ét fave.
IV.

Nagyméltóságú
szenlimrei Károlyi László úrnak, valóságos
behő titkos tanácsos, magy. kir.
alkancellár slb.
Becs.
Schaumburg, 1864. augusztus 5.
Kedves Károlyim ! Fogadja legszívesebb szerencsekivánataimat a Szász-Ernő hercegi nagykereszt
végtére bekövetkezett adományozásához, a minek a
világ s az Ön kedvéért is örülök, mert a mint régi
jó barátom gyanánt ismerem, ez a kitüntetés ma¬
radandó emléke lesz azon időnek, a melyre én is
olyan örömest gondolok vissza, mikor az az öröm
ért, hogy Önt viszontláthattam, kastélyomban üdvö¬
zölhettem s Önben megtaláltam a házunkhoz való
régi, hű ragaszkodást, a mely Önt elejétől fogva
jellemezte. Coburg herceg utólagos tekintetbevéte¬
leit látva — az én öreg Anders-em is megkapta a
nagykeresztet — önkénytelen azt kérdi az ember:
miért késlekedett olyan soká — nem tehette volna-e
meg ezt mindjárt akkor de bonne grace ? De hát ez
túlhaladott álláspont és a Szentirás azt mondja, az
úr jobban örül egy megtért bűnösnek, mint 99
igaznak — ergo requiescat in pácé ét gaudeamus
igitur!
A wiesbadeni kúra remélhetőleg jót tett Önnek
és kétségkívül nemsokára homogén működési teret
fog találni. Azt reménylem, nem is kell mondanom,
hogy én ezután is mindig a legmelegebben részt¬
veszek mindabban, a mi Önt illeti!
Mivel sejtelmem sincs arról, hol fogja Önt e levél
találni, birtokán, Bécsben, vagy tán útközben, a fő¬
városba címezem és pedig abba a házba, a hol Ön,
kedves Barátom, Szuborits értesítése szerint utol¬
jára lakott és így reménylem, nem az Úr 1865.
évében jut kezébe l
Holnap nagy öröm fog érni: Andrássy Aladár
látogat meg fiatal feleségével, született Wenckheim.
Két hét múlva lesz a nassaui herczeg huszonötéves
uralkodásának jubileuma, melyet az egész ország¬
ban fényesen fognak megülni — és aztán — ha le¬
het, egy kicsit utazni, fürdőzni akarok, habár szep¬
tember 18-án a németországi orvosok és természetvizsgák'k tudós társaságát kell fogadnom, a kik
17—23-ig Giessenben üléseznek s a fenti napot je¬
lölték ki ásványgyűjteményem részletes megtekin¬
tésére.
József felől pompás híreket hallok. Cum uxora
szerencsésen megérkezett Veronába, de ez utóbbi
úgy látszik nincs elragadtatva Italiától s a garnisonélettől, amit ilyen fiatal asszonytól - - az ottani
viszonyokat is tekintetbe véve — nem lehet rossz
néven venni.
De hadd fejezzem be végre epibtolámat, melynek
tulajdonképen nem volt más czélja, mint hogy át¬
adjam Önnek legjobb szerencsekivánataimat a kj-
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tüntetéshez, a mely mindenesetre hívséges keblet
ékesít. A régi barátságos jóindulattal és meleg
nagyrabecsüléssel, kedves Károlyim, vagyok az Ön
őszinte híve

V.
Nagyméltóságod l
A' legó'szintébb öröm és hála tiszta érzelmeivel
vettem szíves levelét, melly nem csak jövő boldog¬
ságomra a' legjobb kivánatokkal telt, de egyszers¬
mind keblem legszentebb érzéseit és legdrágább
emlékeit fölélesztett. Legyek tökéiletessen meg¬
győződve hálám méllységéröl és tántoríthatlan ál¬
landóságáról.
Nem tagadhatom közel összeköttetésem szivem
választottja arámmal minden irányban végtelenül
boldogítand, és váltig ismerendem el hálásan az
isteni gondviselés ezen ritka kegyelmét.
Telljes boldogságomra csak egyetlen egy hiány
létezik ezentúl, melly keblemben mint sajgós seb
ég ha árva szülőföldünkre nézek. Ön hajlamaimról
szólít; legyek meggyőződve arról, hogy boldogult
édes atyám ragaszkodó tisztelői és szülőföldünk
hivei eltörülhetlenül élnek szivemben mint legjobb
barátaim. Fogadja szivessen irányában is ezen biz¬
tosításomat, mellyel elhalok mint
Nagyméltóságod

Veronában 1863. Szent András hava 30-án.

LASTYAI GYÉMÁNTJA.
Elbeszélés.
Irta Zsoldos László.

Abban a poros, terjedelmes alföldi mező¬
városban, a hol ez a bolond eset történt, Las¬
tyai Mátyásnak meglehetősen szép pozicziója
volt a helybéli társadalomban. Járásbiró volt,
csinos, eszes, jó modorú ember, a ki daliás
megjelenésének, valamint társaság közt való
kedélyes, sőt mulatós, de azért nem durva,
vagy parlagias magaviseleténél fogva joggal
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számot tarthatott arra, hogy mindenfelé, a hol közben - - már hogyne szeretném én a járás¬
megfordult, valamelyes szeretettel találkozzék. biró urat is, meg a jegyző urat, meg a tollnok urat is, meg valamennyiüket egyformán!
- Hja, a járásbiró úr kitűnő ember, mondták azok, a kik szerényebb polgári fog¬ Mind szeretem én - - fejezte be megrázkódvaj
lalkozásuk révén bizonyos reverencziával tar¬ mint valami hattyú és hátratoppant — csak
feleségül, kedves járásbiró úr, nem megyek
toztak Lastyainak az állása irányában.
- A Matyi pompás gyerek! - - formálták át egyikükhöz sem!
Lastyai eltátotta a száját. Erre a kosárra
bizalmasabban hangzóra ezt a véleményt ama
nem
számított. Eleresztette Mariska kezét, és
szerencsésebbek, a kiket társadalmi állásuk pajtáskodó viszonyba kevert a járásbeli igazság szinte hebegve kérdezte:
- Hogyan... Mariska... hát aztán ko¬
ide-oda billengő mérlegének tartójával.
molyan
beszél?
- Hej, ha a Matyinak pénze volna, akkor
A leány jóízűt kaczagott:
lenne csak vidám élet itten!
- Persze, hogy komolyan, édes járásbiró úr!
Lastyait mindenütt szívesen látták, és Las¬
- Aztán, ejnye, hogy a kakas csipje meg
is
maradt.
Szóval
tyai mindenütt szívesen
boldog ember volt a maga kis körében, mint azt a hamis zúzáját, - - folytatta, hogy kel¬
a hogyan a boldogsághoz valójában nem is lemetlen érzését palástolja, tréfára fogva a
szükséges egyéb, mint hogy az a gyűrű, a mely beszédet - - aztán miért nem megy férjhez,
ebből a nagy világból közvetetlenül körülölel Mariska ?
Az csípőre tette a kezét, és úgy, felelte,
bennünket, nekünk tetszetős, és igényeinket,
vágyainkat kielégítő, szóval kedvünkre való összehunyorított szemmel nevetve raja:
legyen. Hogy azután milyen az a gyűrű, az
- Azért, járásbiró úr, mert mást szeretek!
más kérdés. Az ujján is némelyik ember drága¬
Mások jöttek a lugasba, s így abba maradt
köves aranygyűrűt visel, s mégsem tetszik a beszéd, ámbátor Lastyainak ugyancsak fúrta
neki, míg sok mást boldoggá tesz egy egy¬ az oldalát, hogy ki miatt kapta a kosarat.
szerű réz, vagy pakfonkarika is. Ez már tel¬ Figyelte is egész este, hogy ki lehet a szeren¬
jesen az egyéni Ízlésnek dolga.
csés vetélytársa, de a mint ezelőtt sem vett
Lastyai beérte azzal az egyszerű, de nemes észre semmit, a miből arra következtethetett
ezüsttel is, a melynek fémjéből - - a kereset¬ volna, hogy a leány valaki mást szeret, ép
len, kicsit léha, ám mégis becsületes kisvárosi úgy, hiába szimatolt jobbra-balra, most sem
társadalomból - - az ő gyűrűje készült. Csu¬ talált semmi gyanúsat Mariska valamennyiökpán egy picziny javítást szeretett volna tenni hez egykép szeretetreméltóan kedves és barát¬
még ezen az ezüstkarikán: egy apró, csillogó ságos volt, s vele ép úgy eltréfált, elmulatott
brilliáns-követ akart volna valahogy beléje il¬ ezen az estén is, mint a többi fiatal emberrel:
leszteni.
- Kicsoda hát az, - - töprengett magában
Ez az apró, de a mi Mátyásunk szemében váltig a járásbiró, - - a kit ez a csalafinta
gyönyörűen tündöklő brilliáns bizonyára a leány szeret?
világ legcsudálatosabb csiszolt gyémántja volt.
Ezen a problémán ugyan törhette volna a
Különb a kohinoornál s annál a legnagyobb fejét Lastyai akár Ítéletnapig, bizony soha¬
gyémántkőnél is, a melyet a búrok ajándé¬ sem találta volna ki. Szerencsére azonban nem
koztak nem oly régen Edvárd angol királynak. sokáig okozott főfájást neki ez a kérdés. Még
Mert a Lastyai gyémántja élt, mozgott, ficzán- pedig nem azért, mintha valaki talán megfej¬
kolt, mint a hal a vízben, kedvesen csacso- tette volna neki a titkot, hanem egészen más
gott és elbűvölően tudott kaczagni; a mellett okból.
oly igézően tudott nézni a buzavirágkók sze¬
Mariska ugyanis, úgy látszott, reménytelenül
mével (mert az is volt ennek a különös ék¬ szeretett, mert a szüret óta már elmúlt jó
szernek), hogy a járásbiró menten olvadni néhány hónap, és még mindig semmi jel sem
kezdett, - - akár a vaj a melegen, - - ha ez a mutatott arra, hogy bekötik a fejét.
tekintet véletlenségből neki szólott.
Egyszer azonban, januárban, váratlan ese¬
Kovács Mariska - - ez volt a kohinoornál mények történtek. Lastyai Mátyás örökölt.
különb alföldi gyémántnak a neve - - igazán Nagybátyja, - a kiről Lastyai soha senki¬
szemrevaló, csinos, virgoncz leánya volt Kovács nek sem tett említést a mezővárosban — egy
Kálmán uramnak, a mezővárosbéli takarék¬ zsugori agglegény, halálozott el a Szepességpénztár főkönyvelőjének. Arcza olyan, mint ben, s rá hagyott az unokaöcscsére vagy
a piros alma, a melybe már Ádám apánknak nyolczvanezer koronát. Ez volt az egyik vá¬
is jól esett beleharapnia, bár eleve gyanít¬ ratlan esemény. A szerencsés örökös, mert
hatta, hogy ezzel magára vonja az Isten ha¬ hisz a fizetés mellé szép pénz vidéken nyolcz¬
ragját. Keble, nyaka, válla, dereka gyöngéd vanezer korona, birtokába vevén a vagyont,
és formás, kissé duzzadt ajka csókratermett, két napra rá elcsúszott a jeges gyalogjárón és
a kacsója dolgos, fürge lába pedig olyan, hogy kitörte a ballábát. Ez volt a másik esemény.
szinte azt hitted volna, tánczolva jött a vi¬ Két hónapig feküdt utána, s az orvos kijelen¬
lágra ez a leány. Nem csoda, ha megkeverte tette, hogy világéletére sánta marad.
kicsit az életerős járásbirónak az eszét.
Lastyai tehát, a daliás, de szegény járásbiró
Egyszer azután a tiszteletes szőlejében, szü¬ egy füst alatt megpénzesedett és megsántult.
retkor, mialatt a többi leány zsongva trécselt
- Na, gondolta magában - - a mikor úgy
a présház körül a gyöngyfiatalsággal, Mariska, április elején, botjára támaszkodva, nagy ügy¬
már mint a főkönyvelő lánya, valahogy négy¬ gyei-bajjal kibiczegett a lakásából • - most
szem közbe került Lastyaival a lúgosban. már csakugyan nem kapok feleséget. Mert, ha
A leány, mintha sejtette volna, mi fog tör¬ jól meggondoljuk, ugyan ki menne férjhez
ténni, meghökkenve pillantott a járásbiróra, egy ilyen sánta masinához?
s oly mozdulatot tett, mintha vissza akarna
Alig hogy még mindig gépbe szorított lá¬
fordulni. A férfi azonban sietve a keze után bával áteviczkélt a soron a szomszéd utczába,
nyúlt :
túlnan a másik oldalról egyszer, csak feléje
- Mariska, - • szólt furfangosán, - - ne siet valaki.
menjen el, jöjjön hozzám. — Ezt a két szót,
- Né, a járásbiró úr! No, de ilyent! hogy: «jöjjön hozzám», milyen, de milyen kiáltozta már messziről, a napernyőjével hado¬
különös hangon ejtette ki!
nászva Kovács Mariska, és mint a gyerek,
A leány lesütötte a szemét:
feléje szaladt:
— Hisz' itt vagyok. Mit akar, járásbiró úr?
— Hát már kint jár, édes . . . Lastyai? Hála
Lastyai most a másik kezét is megfogta, Istennek, csakhogy fölépűlt!
és megszorongatta, miközben a fejét egészen
— De sántítok ám, akár a jámbus, - - fo¬
emennek az orczája elé tolta:
hászkodott a járásbiró, szégyenkezve tekintvén
- Azt mondtam, Mariska, hogy jöjjön hoz¬ végig kissé megrokkant alakján. — Megmond¬
zám. Érti, hogy is mondjam csak, hogy legyen tam, Mariska.
a feleségem, édes Mariska!
A leány összecsapta a kezét és úgy ka¬
És erővel meg akarta csókolni a kipirult czagott
leányt
- Hogy sántít? Hát baj is az! Ki mondja,
Csakhogy az elkapta a fejét.
hogy megnyomorodott ? Ugyan, édes Lastyai —
- Ej, ugyan n o ! - - emelte a karját véde- s e szónál behizelgően nézett a szeme közé,
kezőleg a cseresznye-ajka elé, úgy, hogy a miközben egészen a férfihez hajolva, suttogta —
rózsás könyöke most csaknem Lastyainak a inkább megszépült. Úgy, hogy most egészen.. •
szájához ért, •— nem marad mindjárt veszteg
Elharapta a szót, és elpirulva, mint a pipacs,
a járásbiró úr? Azt kérdezi, hogy nem sze¬ zavartan nézett hol Lastyaira, hol meg »
retem-e? No -- és hangosat vihogott a szava napernyője nyelére.
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Aztán mondja csak, Mariska, kit szere¬
A. sánta embernek kigyúlt az areza az
tett maga akkor, a mikor engem kikosarazott ?
örömtől:
A jövendő feleség csöndesen nevetett:
- Mit, hogy egészen, Mariska? Mit akart
— Senkit, édes Matyi, csak próbára akar¬
mondani mostan?
tam
tenni magát, hogy állhatatos marad-e
Mariska szemérmesen lesütötte a szemét
- Jöjjön el hozzánk, otthon majd meg¬ hozzám, ha kosarat adok.
A szerelmes vőlegénynek ez a magyarázat
mondom.
elég
volt és nemsokára boldogan illesztette be
Másnap pedig, miután Lastyai még azon
Délután csakugyan elbiczegett, fekete kabátban, abba az' ezüst gyűrűbe, a mely a kis mezőKovácsék házához, már az egész város tudta, városbeli társaság kópében körülvette, felese¬
n
°gy a főkönyvelő leánya feleségül megy a gét a tündöklő csiszolt gyémántot, a nélkül,
hogy csak egy pillanatra is gondolt volna
sánta járásbiróhoz.
Aztán, a mikor egy hónap múlva megülték arra, hogy ez a szép gyémánt - - hamis. Any' eljegyzést, Lastyai félig félénken, félig el¬ nyira hamis, hogy inkább feleségül ment a
bizakodottan megkérdezte a menyasszonyát: nyomorék Lastyaihoz, » kinek pénze volt,
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mint az épkéz-lábhoz, a kinek a puszta fize¬
téséből kellett volna megélni.

A VÁCZI ÜTKÖZET HATVANADIK ÉVFORDULÓJA.
(1849 július 15.)

Mikor Görgei, az ácsi csatában megsebesült
fővezér belátta, hogy nem bir Komáromnál az
egyesült osztrák-orosz seregen áttörni, Váczon
át kereste az összeköttetést a déli hadtesttel.
Elővédé július 15-én Verőcze—Vácz között buk¬
kant Bebulov herczeg mozlim lovasokból álló
csapatára. A turbános katonák rövid küzdelem
után elhagyták váczi táborhelyüket és Yacz-
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hartyánig vonultak vissza. Erre a jelentésre
Rüdiger gróf, a 3-ik hadtest parancsnoka, a
ki Aszódnál összpontosította seregét, azt paran¬
csolta a Gödöllőn álló Zassz altábornagynak,
az elővéd parancsnokának, hogy gyalogságát
hátrahagyva, csupán lovasságával és lovagló
tüzérségével vonuljon Váczra, Bebutoi1 herczeg
segítségére. Zaxsz altábornagy azonban a pa¬
rancsnoksága alatt álló összes csapatokkal
támadt a magyar seregre, mely jói födött
állásából gyilkos tüzeléssel fogadta a haraszti
szőlőkből kibontakozó oroszokat. A doni üteg
tiz perez alatt mintegy húsz embert veszített.
Súlyos veszteség érte a lovasságot is. /ns*:erre visszavonult, de csak azért, hogy a las¬
sabban előrehaladó gyalogságát bevárja. Mi¬
helyt két ezredből álló gyalogsága is megérke¬
zett, megújította a támadást. Alig bukkantak
ki azonban a szőlők mögül, a honvédek jól
irányzott ágyúlövésekkel fogadták és nagy
pusztítást vittek véghez soraikban.
Már javában folyt az ütközet, mikor Offenberg báró altábornagy Kisujfaluról szintén
megérkezett a harcz szinterére. Azonnal ütkö¬
zetbe rendelte ő is csapatait, de időközben a
honvédek is erősítést nyertek Leiningen gróf
hadtestével, úgy, hogy az oroszok kénytelenek
voltak támadó előnyomulásukkal fölhagyni és
fél ötkor visszavonultak.
Ez időtájt jelent meg a csatatéren Rüdiger
gróf hadtestparancsnok is, a ki azonnal fel¬
ismerte csapatainak veszedelmes helyzetét. Be¬
látta, hogy nem hagyhatja el hadállását súlyos
veszteség nélkül a háta mögött levő szorulaton, azért a küzdelem folytatására határozta
el magát Mindenütt maga járt elől és buzdí¬
totta katonáit. Kísérete valósággal czéltáblája
volt a magyarok ágyúinak. Lovászát megölte
egy ágyúgolyó. Tisztjei közül Ungebauer had¬
nagy megsebesült. A közelében volt Langenau
báró osztrák ezredas ballábát egy ágyúgolyó
szakította el, Schönemark osztrák főhadnagy
pedig súlyos lőtt sebet kapott. Saját bevallásuk
szerint 80 halottjuk - - közte három tiszt és 120 sebesültjük vére öntözte a csatamezőt.
A magyarok vesztesége felényi sem volt.
A küzdelemnek az éj homálya vetett véget
Hadállását mindegyik fél megtartotta s így a
győzelem tulajdonkép egyik részre sem dőlt
el. Az oroszok azonban érezték erkölcsi vesz¬
teségüket, viszont a magyar táborban fölemelő
volt a tudat, hogy az oroszokat is futásba
lehet kergetni.
De ez a pillanatnyi dicsőség, sajnos, nem
akaszthatta meg a nemzet ügyének válságos
kimenetelét.
Dr. Tragor Ignácz.

ANGOLOK.
Valamikor, réges-régen Dánia partjairól és
az Elba torkolatvidékéről törékeny hajókon
egy kalandos nép vágott neki a viharos
Éj szaki-tengernek. A függetlenség vágya haj¬
totta őket, földet szerezni mentek. Ezt kisér¬
ték és találták meg odaát, a ködös Britan¬
niában. Ok igazán úgy értelmezték a szabad¬
ságot, hogy náluk annyi királya volt az or¬
szágnak, a hány birtokosa a földnek. Azóta
sok minden megváltozott Az angolszászok
keveredtek a régi kelta-ir lakókkal, a beván¬
dorolt normannokkal, de egy mindig megma¬
radt, a földszerzési vágy és az egyéni szabad¬
ságra való törekvés. És talán ez a két tényező
játszott közre, hogy idők folytán ők, az ango¬
lok lettek a világ urai.
A világnak egy ötödrésze ma angol uralom
alatt van és a föld lakosságának egy ötöde
angol alattvaló. De kik azok, a kik ezen a
rengeteg területen és ezen a néptömegen ural¬
kodnak? Egy amerikai statisztikus erre a kö¬
vetkező számítással felel. Angliának évi jöve¬
delme gyarmataiból, kereskedelméből és ipa¬
rából, szóval uralmának legfőbb tényezőiből
évenként negyvenkét és fél milliárd korona.
Ez az évi jövedelem negyvenhárom és fél
millió ember között oszlik meg. Tényleg azon¬
ban azt a harmincznyolcz milliót, a kinek évi
jövedelme csak 500 koronára rúg, le kell
számítani, mert ők aligha uralkodnak. Marad
tehát öt és fél millió ember 2á millió koro¬
nát meghaladó évi jövedelemmel Ebből fel¬
nőtt férfi lehet egy millió. Ez az egy millió
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az, a melyik igazán ura a föld egy ötödének,
a mely az angol uralom hasznát élvezi, — ez
az egy millió az, a mely uralkodik. Ennek
az uralkodó osztálynak lagjai szerepelnek a
kormányzás terén, a politikában, ezek irányít¬
ják az ipart és kereskedelmet, nekik dolgoz¬
nak a tudósok, írók és művészek, ők az
emberiség faji kiválogatódásának legfelső kép¬
viselői. Ezek az angolok.
És a többi angolul beszélő emberek tömege?
Bizonyos, hogy ők is angolok, a szó néprajzi
értelemében, de ők nem osztályosai annak az
angol-fogalomnak, a mely politikai és gazda¬
sági értelemben kialakult. És valóban, sehol
az úgynevezett felső tízezer és a dolgozó,
küzködő, törtető szürke tömeg millió között
akkora ellentét nincsen, mint Angliában. Lon¬
donban van néhány ezer ember, a ki szüle¬
tés, vagyon, egyéni kiválóság, társadalmi ál¬
lás folytán a tömeg fölé emelkedik; mindent
ők csinálnak és minden értük történik. Kon¬
tinentális értelemben vett középosztály, a mely¬
nek Ízlése például irányt szabhat a divatnak,
a művészetnek, vagy akármi másnak, ott nincs.
A tömeg ott egyáltalán nem számit.
Vegyünk ehhez hozzá még valamit, a hagyo¬
mányok fanatikus tiszteletét. Sehol a világon
az apákról fiukra átszármazó hagyománynak
akkora tisztelete nincs, mint Angliában. A' fel¬
sőház elnöke ott még gyapjúzsákon ül, a biró
parókában hirdeti az Ítéletet, a lordmayor nyá¬
ron nehéz biborpalástot terít a vállára, a ki¬
rály ünnepélyes alkalmakkor a lordmayortól
kér engedelmet a városba való bevonulásra, —
mert a hagyomány úgy kívánja. Angliában a
vasárnapi munkaszünetnek írott törvénye nincs
és szigorúbban megtartják, mint bárhol, sőt
vannak nagy tengeri fürdők, a hol ezen a
napon még fürödni sem szabad. Tiltja a szo¬
kás, tiltja a hagyomány.
A hagyományok tisztelete nem a modern
demokratikus társadalmak jellemző vonása.
Anglia azonban kivétel. Az angol társadalom
e kettős nagy ellentmondás mellett is, - - a
nagy tömegnek a közéletből váló teljes kizá¬
rása és a hagyományok merev megőrzése, —
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teljesen demokratikus. Ott a felső tízezerhez
való tartozást sokkal kevésbbé adja meg a le¬
származás, mint a valamely tekintetben való
kiválóság. A kiválóságok előtt nyitva van az
út az angol társadalmi és közéleti hierarchia
legmagasabb fokáig, a lordok házáig. És
épen ezért a lordok háza alapjában véve
demokratikus testület. Az ösiségre Angliában
kevesebb súlyt fektetnek, mint Amerikában
azok a családok, a melyek történetüket a füg¬
getlenségi harczig tudják fölvinni. A lordok
házának egyetlen tagja sem származtatja ma¬
gát az ősi hét angol királytól, egy tagja sincs,
a ki eredetét a Magna Chartáig, vagy az azincourü ütközetig tudná fölvinni és csak egy
angol peer van, a kinek az ősei már 1349-ben,
a térdszalagrend alapításának évében szerepel¬
tek. A Leeds herczegek őse szabó, a Eadnor herczegekó pulykakereskedő, a Craven
herczegeké szabó, a Fitzwilliam, Strathcona,
Northdisse és más nagynevű családok^ ősi
birtoka egy-egy londoni boltocska volt. És ta¬
lán ez teszi azt, hogy Angliában még a tö¬
meg is őrködik az életet korlátozó hagyomá¬
nyok megtartására, mert az ösztön súgja, hogy
esetleg fölemelkedve ők is részesei lehetnek
a hatalomnak, ők is lehetnek urai a világnak.
Talán ez teszi azt, hogy a legjobbak kiválo¬
gatása révén az angolok olyan jól tudják ön¬
magukat kormányozni és olyan jól tudnak
másokon uralkodni.
Már az angol nevelés is erre irányul. Túl¬
ságos sokat az angol iskola nem tanít, kon¬
tinentális fogalmak szerint nagyon keveset.
Ott még a tanárok is belátják, hogy a kö¬
zépiskola csak arra való, hogy a szakoktatásig
terjedő időt kitöltse. Ellenben minden angol
iskolának a diáksága tökéletes önkormányzati
testületet alkot. Fiók parlamentarizmus és
fiók közigazgatás. Meglehet, sőt bizonyos, hogy
a tizennégy esztendős angol gyerek nyelvérzókét még nem rontották meg mód- és czélhatározói mellékmondatokkal, ellenben bizonyos,
hogy van olyan büszke iskolájának jelvényére,
mint^apja az angol világbirodalomra.
Az angolok sem születtek arra, hogy a világ
urai legyenek, ők is nevelődtek és nevelődnek
erre a feladatra. Megtanulják, hogy kell ön¬
magukat és másokat kormányozni. Ez az angol
világuralom alapja. Ha az érdekük úgy kívánja,
a politikájuk erős és kíméletlen; kint a koló¬
niákban a legszélesebb körű önkormányzatot
létesitik a maguk számára, a melybe befogad¬
ják a hozzájuk hasonló fehéreket, de lenézik
az «alsóbbrendű» fehér fajokat és elnyomják
a színeseket. A faji, az árja arisztokrácziának
ezt az érzését még az amerikaiak is örökölték
angol apáiktól. Az entente cordiale összekap¬
csolta ugyan Angliát és Francziaországot, de
nem hiszem, hogy volna vérbeli angol, a
ki a francziákat egyenrangúaknak ismerné
el, a sárgákat pedig az angol-japán szövetség
mellett is megvetik. Épen azért, ha igazán
van sárga veszedelem, akkor azzal igazában
az angolok fognak megküzdeni.
Ilyen kérdésekben az angol politika nem¬
csak erőszakos, hanem álnok is és a színesek¬
kel szemben követett eljárás a sokat emlege¬
tett angol hipokritizmusnak egyik érdekes feje¬
zete. Tavaly októberben az ausztráliai Commonwealth parlamentje kimondotta, hogy a
sárgákat, khinaiakat, japánokat Ausztrália te¬
rületére be nem bocsátja. Az érv igen egy¬
szerű, sőt bizonyos tekintetben jogos is volt:
rontják az angol munkások munkabéreit. Ezt
a határozatot a «Times» vezérczikkben kom¬
mentálta és ez a vezérczikk az angol politikai
gondolkozásnak egyik legérdekesebb doku¬
mentuma.
Az összes angol gyarmatok - - mondja a
«Times» - - demokratikus alapon vannak föl¬
építve ; így lettek nagygyá, hatalmassá. Ennek
a demokratikus alapnak a megőrzése minden
gyarmat törvényhozásának és kormányának
legelső feladata. Úgyde a demokratikus alap
a faji ellenszenv miatt nem őrizhető meg a
színesekkel szemben. A demokratikus elvek
megmentése érdekében tehát ki kell őket til¬
tani Ausztrália területéről. Nagy vonásokban
ez vult a czikk gondolatmenete és bizonyos,
hogy ezzel a gondolatmenettel az angol kö¬
zönségnek túlnyomó része azonosítja magát,
még pedig azért, mert érdekeinek megfelel.
Ez a hipokrita vonás számtalanszor jelent-

kezik Anglia történelmében és nagyon meg¬
van az angol társadalomban is. A «szabad
kereskedelemi) nevében az angolok háborút
viseltek Khinával, szabad kereskedelem alatt
értve az indiai ópiumnak Khinára való ráerőszakolását. Apró, kis vonások is jellemzik a
gondolkozásnak ezt a módját. Sehol a királyt
nagyobb tisztelettel nem övezik és sehol kisebb
hatalma nincsen, mint náluk. Sehol a vallást
nem őrzik jobban, mint Angliában és sehol
kevesebb benső vallásos érzés nincs, mint
náluk. A szertartásos, merev formák, a melye¬
ket különösen idegenekkel szemben féltéke¬
nyen őriznek, arra valók, hogy belső életüket
eltitkolják. Mindig emlékszem egy angol lány¬
nak akaratlan kijelentésére, a ki egy félig
kontinentális társaságban felsóhajtott:
Istenem, hát tulajdonképen mért nem
szabad nekünk úgy kaczagnunk, mulatnunk,
mint önöknek?
Ez a bibliás Anglia, ez a hipokrita Anglia.
Ha a klima befolyással van az emberek gon¬
dolkozására, a nemzetek egyéniségének kiala¬
kulására, akkor mondhatjuk, hogy a klima
teszi ezt. Angliának vizpárás, ködös levegője,
szürke égboltja nem nagyon alkalmas arra,
hogy délfrancziaországi vagy olaszországi kaczagó hangulatot váltson ki az emberekből,
sőt arra se nagyon alkalmas, hogy érzéseket,
érzelmeket ébreszszen. Legjobban mutatja ezt
a máskülönben páratlanul gazdag és kifeje¬
zésteljes angol nyelvben az érzések fokozatait
kifejező szavak teljes hiánya. Ott van egyik
szavuk, a «dear», az magyarra lefordítva épen
úgy lehet édes és kedves, mint tisztelt és
tekintetes. Fokozat, átmenet nincs. Érzelmi
életük köre nem tág, az érzések apró árnya¬
latai, a melyek az életet igazán teszik, előt¬
tük rejtve maradnak. Egy szigorú kép lebeg
előttük, hogy férfiak legyenek, a kik uralkod¬
nak. Egy szellemes franczia szójáték némileg
világot vet családi életük vonatkozásaira is.
A franczia az egyénben gyermekét, az angol
gyermekében az egyént szereti.
Bizonyos, hogy azon körülmények megvál¬
tozása, a melyek a jellem ilyetén kialakulását
előidézték és más körülmények előtérbe tolulása, ezt is megváltoztatja. Tényleg a koloniáh's angol, vagy a más országokban huzamo¬
sabb ideig megtelepedett angol már sok tekin¬
tetben más. És bizonyos az is, hogy a na¬
gyobb, messzefekvő gyarmatokban, Kanadában,
a Fokföldön és Ausztráliában már új népek
kifejlődése van folyamatban, a melyek angolul
beszélnek ugyan, de jellem és gondolkozás
tekintetében eltérnek attól a törzstől, a mely¬
ből származtak. Ugyanaz a proczesszus ismét¬
lődik a gyarmatokban, a mely az EgyesültÁllamokban már javában folyamatban van, az
idegenekkel való keveredés, a viszonyok meg¬
változása folytán egy új faj képződése.
Egyben azonban az európai angolok telje¬
sen megegyeznek koloniális testvéreikkel. Fék¬
telenül büszkék angol voltukra és hisznek ab¬
ban, hogy Angliának gondviselésszerű rendel¬
tetése van a világon. Az igazi angol őszinte
meggyőződésből hiszi, hogy minden, a mi an¬
gol, a legjobb a világon, hiszi, hogy India az
angol uralom alatt igazán boldog és a világ¬
nak szerencséje, ha ők rányomják az angol
bélyeget. Curzon lord, India volt alkirálya a
múlt év folyamán könyvet adott ki Pivblems
of the Far East (A távol kelet problémái) czímmel és könyvét azoknak ajánlotta, «a kik hi¬
szik, hogy a Brit birodalom a Gondviselés
rendeltetése folytán a legnagyobb jóra szol¬
gáló intézmény, a mely valaha a világon volt
és a kik az íróval együtt azt hiszik, hogy
Anglia munkája a távol keleten még nincs
befejezve.» Angol szempontból ez a világura¬
lomnak és az idegenek leigázásának etikai
indokolása. Hogy ebben az indokolásban az
igaztalanságon kívül van őszinte nemzeti büsz¬
keség is, bizonyos.
Magukat természetesen másként kormányoz¬
zák. Otthon Anglia a szabadság igazi hazája.
A. magánélet szent, a melybe senki, még az
államhatalom sem avatkozik bele. A bejelen¬
tési kényszert, a közönség ezen irányú molesztálását Londonban nem ismerik. Jellemző
például, hogy a párisi rendőrfőnök novét álta¬
lánosan ismerik Francziaországon kívül is, de
alig valaki tudja megmondani, hogy ki a lon¬
doni rendőrfőnök. Még a bíróságnál is Anglia-
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bán az embernek az a benyomása, hogy nem
itél, hanem véleményt mond egy eléje ter¬
jesztett esetről. És tényleg az angol bíróságok
a megrögzött formalitások daczára, bensőleg
sokkal liberálisabban, szabadabban tárgyalják
az eléjük vitt ügyeket, mint a mi biráink. Is¬
meretes, de jellemző anekdota szól az angol
bíróról, a ki egy veszedelmes anarkista ügyé¬
ben ítélt. Súlyos volt a vád, az illető társa¬
dalmi forradalommal, egész Angolország fel¬
forgatásával, a király elleni összeesküvéssel
fenyegetőzött. A biró feltette parókáját, a hiva¬
talos hatalom jelvényét és kihirdette az íté¬
letet :
- Ö Felsége, Viktória királynő nevében fel¬
szólítom, menjen és forgassa fel Angol¬
országot !
A tárgyalás belefúlt a kaczagásba és Angol¬
ország - - nem fordult föl.
A nagy londoni klubok mindenféle kedvez¬
ményt nyújtanak tagjaiknak. Olcsó étkezés,
lapok, könyvtár és minden kényelem. Né¬
melyiknél ezerre rúg a tagok száma, úgy, hogy
képtelenség valamennyit ismerni. És mégis
semmi ellenőrzés, bárki bemehet a klubba,
étkezhetik, használhatja a könyvtárt, a nél¬
kül, hogy valaki igazolást kérne. Egy angol
ismerősömet megkérdeztem, hogy nem félnek-e
tőle, hogy valaki az ellenőrzés hiánya folytán
jogtalanul élvezi a klub nyújtotta előnyöket és
visszaéléseket követ el.
Az én angolom a lehető legnagyobb nyuga¬
lommal felelte:
- Lehet, de két esetleges gazemberért nem
molesztálhatunk száz gentlemant.
Sokaknak ez talán különösnek tűnik fel, de
épen ez teszi Londont az ottartózkodás szem¬
pontjából nagyon kellemessé. Senki az ember¬
rel nem törődik, bárki szabadon teheti azt, a
mi neki tetszik és lépéseit senki nem ellen¬
őrizi. A világ legnagyobb városában élhet az
ember úgy magának, mint a földnek bár¬
melyik eldugott zugában.
Ez a nemtörődés azonban az igazi angol¬
nál egészen a közömbösségig fokozódik. Angol
boarding houseokban emberek, a kik heteken
át ülnek egy asztalnál, nem törődnek egymás
dolgaival, nem mutatkoznak be egymásnak,
nem ismerik egymást. Néma fejbólintás, enynyire terjed az ismeretség.
Eszembe jut egy angol útitársam, a kivel
együtt utaztam Londontól Berlinig. Egy sza¬
kaszban ültünk a vasúton, egy kabinban alud¬
tunk Queensborough és Plissingen között a
hajón, egy szakaszba kerültünk a holland
vasúton, egy asztalnál ebédeltünk, de egy szót
sem beszéltünk. Tizennyolcz órai utazás után
Hannover körül kölcsönkért tőlem egy újsá¬
got de a kérést csak kézmozdulattal, a kö¬
szönést pedig fejbólintással jelezte. Teljes egy
napi utazás után Berlinben megemelte a ka¬
lapját és jó éjszakát kívánt, ugyanígy tettem
én is. Ez egy angol «ismeretség* története.

Furcsa világ nekünk, a kik megszoktuk,
hogy az egész ország rokonságban és sógorságban van egymással és a kik egy negyed¬
órai ismeretség után már közös ismerősöket
fedezünk fel. Hanem azért az angol világ eb¬
ből a szempontból korántsem kellemetlen. Az
ember megszokja, hogy nem törődik mások
dolgaival és vége. Az angolok pedig, ha nem
közlékenyek, nem lesznek se nagyobbak, se
kisebbek. Ők továbbra is azok maradnak, a
kik voltak, ők maradnak a világ urai, a kik
uralkodnak.
Tonelli Sándor.

A TRÓNÖRÖKÖS-PÁR ROMÁNIÁBAN.
Uralkodókat, koronás főket, királyokat meg¬
illető vendéglátással fogadta nemrég a román
udvar Ferencz Ferdinánd főherczeg trónörö¬
köst és feleségét, Hohenberg Zsófia főherczegasszonyt. A látogatásnak szokatlan érdekessé¬
get kölcsönzött az a körülmény is, hogy a
trónörököst ezúttal először kisérte el ilyen jel¬
legű külföldi útra felesége.
Sinaiában, ebben a gyönyörű fekvésű kis
üdülőhelyen látta vendégül a román udvar a
trónörökös-párt. Sinaiát tudvalevőén a román
udvar juttatta ahhoz a hírnévhez, a melylyel
ma méltán dicsekedhetik.
így nyári időben, a mikor az európai ural¬
kodók legfeljebb politikai látogatásokra hagy¬
ják oda rezidencziájukat, a román udvar egé¬
szen átköltözik Sinaiába. Oda vonul pihenni
Károly román király és felesége, Ferdinánd
román trónörökös és felesége s egész udvar¬
tartásuk. Az udvarhoz fűződő hivatalos érde¬
keltségek, a diplomáczia is lassacskán ide hú¬
zódott Bukarestből s ma már olyan nagyvilági
és előkelő élet fejlődött ki Sinaiában, mintha
tulajdonkép ez lenne Románia rezidencziája.
Károly király kezdettől fogva vonzódott Sinaia
gyönyörű fekvéséhez és környékéhez, de ambicziója volt, hogy az egykor egyszerű Sinaiából
igazi fejedelmi nyaralóhelyet teremtsen. A Peles-kastély a többi villával s kastélyszerű nya¬
ralóval a bizonysága annak, hogy meg is való¬
sította ambiczióját.
Sinaia előkelő asszonyi társaságának köz¬
pontja a trónörökös felesége. Külső megjele¬
nésében is «fejedelmi» jelenség, igazi asszonyi
szépség s a tökéletes elegánczia megteste¬
sülése. Hogy azonban a természetért is ra¬
jong, bizonyítja az a híres «fészek*, a mely
Sinaia egyik érdekessége. Négy élő fa törzsére
épített kis házikó ez, a melyben a trónörökös¬
nőnek rendkívül érdekes lepkegyűjteménye van
elhelyezve. Sinaia egyik érdekessége az a ko¬
lostor is, a melyben Ferencz Ferdinánd trón¬
örökös és neje legelőször látogatást tettek s
a hol őket nagy ünnepséggel fogadták.
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Említettem római levelemben, hogy a hotel¬
ben anyámnak egy levelét találtam, melyben
arról értesített, hogy a folytonos eső és hideg
folytán a kikerülhetetlen Barrows-családdal
egyetemben hirtelen elhagyta Rómát és elment
Nápolyba, hogy ott, esetleg még odább, Szicziliában meleg napfényt keressen. Hozzátette
hogy nyugtalan volt miattam, mivel heteken
át nem hallott hírt felőlem. Ebből bizonyos
hogy legalább három levélnek el kellett há¬
nyódni, kétségtelenül azért, mert anyám min¬
dig változtatta tartózkodási helyét és a hotelek¬
ben nem nagy gonddal történik a levelek to¬
vábbítása. A legnagyobb baj az, hogy nem
nyugtathattam meg anyámat, minthogy !akczímet nem közölt velem és csak annyit Jóért
hogy sürgönyöz, mihelyt hosszabb ideig tartózkodhatik valahol. Természetesen a Grand Ho¬
tel portásának a legvilágosabban megmagya¬
ráztam, hol leszek található, és busás borraválót
adtam neki. Ennek köszönhetem, hogy itt Taorminában megérkezésemkor egy római sürgönyt
találtam, mely szerint anyám a Barrows-cs'aláddal itt lesz holnap reggel, itt is maradnak
egy hétig Sir Evelyn Haines társaságában, ki
a mamának régi barátja és — ha jól emlék¬
szem — megvett egy régi klastromot, melyet
szép lakóházzá alakított át. Tehát holnap itt
lesz a mama, elmondok neki mindent, ő tőle
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száz évvel elmaradt és kényelem tekintetében
'B nagyon fogyatékos a sziget. Ezt most már
nem állíthatni. Az Igiea maga a tökéletesség.
MÍ8S Bandolph némi szabódás után megengedte,
hocry Amerikában sem találhatni jobbat e nem¬
ben. A ház fekvése páratlan, mivel a magas
rózsaszínű Monté Pellegrino alján emelkedik.
Florio, a szicziliai milliomos építette és szana¬
tóriumnak szánta, de sohasem szolgált erre a
ezélra. Hosszú mézszinű kőépület, finom ízlésű
terraszos kertben, mely a tenger partján terül
el, tulajdonkép leereszkedik a partig. Ez a kert
bájos a maga szabálytalanságában; számos
váratlanul előbukkanó szegletével, édes illatú
virágaival, pálmáival és mindennemű más forró
égövi növényeivel, márványmedenczés szökőkutaival és hatalmas, félig fedett erkélyével, a
hol a vendégek — természetesen ide nem értve
az igénytelen chauffeurt — teára gyűlnek össze.
Minden tekintetben vidám, gyönyörűséges hely
és temérdek gazdag fényűzést kedvelő utast
csábít a szigetre.
A távolból néztem Miss Randolphot és Mary
nénit, a mint a tág erkélyen reggeliztek. A kipakkolásra, úgy látszik, nem kellett sok időt
fordítaniuk, mert a vett parancs szerint tíz
órakor már meg kellett jelennem a Napierrel
a hotel bejárata előtt. Én sem tudtam többet
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MISS RANDOLPH UTAZÁSI
REGÉNY.

(Folytatói.)

Irta C. N. és A. M. Williamson.

Jack Winston Lord Lane-nek.
Taormina (Sztcziliában), január 26-ánKedves Montié!
Taorminában vagyunk! Á midőn ezt tuda¬
tom, azt akarom megértetni veled, hogy a világ
legszebb helyére érkeztünk. Tündöklő betűkkel
kellene a nevét kiírni. Hat felséges napot töl¬
töttünk Szicziliában. Helyén is van, hogy hosszú
bolyongásaim, melyek alatt isteni úrnőmet kí¬
sérhettem, itt érjenek véget, oly természeti szép¬
ségek közepette, melyeknél bájolóbbat a kép¬
zelet sem teremthet. A bolyongásnak csakugyan
véget kell érnie, de reménylem (bár alig merek
arra számítani), hogy az egész életen át tartó
vándorlás fogja felváltani, saját nevem alatt,
az 0 társaságában. Bízom benne, hogy ezt az
eredményt drága, nyájas, házasságszerző anyács¬
kám fogja létrehozni, mert engem elhagy bátor¬
ságom, ha arra kerül a sor, hogy isteni úrnőm¬
nek bevalljam csalásomat.

HOHENBERG ZSÓFIA HERCZEGNŐ A ROMÁN KIRÁLYLYAL A BEVONULÁSKOR.

tyűkkel és .alig birta a fején tornyosuló nagy
skarlát tollakat.
«Ezt meg kell szereznem, — kiáltott fel ha¬
mar lelkesedő angyalom. - - Kérem, álljunk
meg, Brown, és kérdezze meg, mennyiért adja
ez az ember a szekeret, úgy a mint van, ló¬
szerszámmal, mindenestül, csak a ló nem kell.»
A kifogyhatatlan türelmű Brown leszállt,
hátraszaladt és szóbaállt a szekér tulajdono¬
sával, kit galambszemű felesége is kisért a hét
szaraczénképű, a kocsin podgyászdarabokként
egymásra halmozott gyermekkel. Valószínű,
hogy az ajánlat, melylyel a szicziliait meg¬
rohantam, módfelett meglepte őt, de keleti
származása mindjárt abban nyilvánult, hogy a
világért sem árulta el, mennyire felizgult. Ki¬
fejtette furcsa tájszólásában, hogy az ő szekere
a ház büszkesége és öröme, festményekkel az
az ember díszítette, a ki az igazi históriai
szekérfestés hagyományának egyetlen élő le¬
téteményese, a szekérhez fogható alig akad az
egész szigeten, arra volt szánva, hogy harmadöegyediziglen a család féltett kincse marad¬
jon, de hát Isten neki, eladó ezer líráért. Kezd¬
tem lealkudni az árból és végtére is a sziczliai,
könnyekkel gyönyörű szemeiben, megelégedett
a kért ár kétharmadával, a mennyit tényleg
nem ért a szekér és nem is mert remélni a

ROMÁN NEMZETI TÁNCZ A NÉPÜNNEPEN.

A HORA-ÉNEKKAR A SINAIAI KOLOSTOR ELŐTT.

FERENCZ FERDINÁND TRÓNÖRÖKÖS LÁTOGATÁSA SINAIÁBAN.

teszek függővé mindent, ő békítsen ki úrnőm¬
mel. Egyelőre legalább ez a tervem. De ki
tudja, mikép változik az meg a körülmé¬
nyekkel ?
Tekintettel arra, hogy Olaszországnak Nápolytól délre eső részét nem ismered, feltehe¬
tem, hogy szívesen hallanál valamit szicziliai
kalandjainkról. Kalandunk, a szó szoros értel¬
mében, voltakép kevesebb volt itt, mint más
helyeken. Eleve bizonyos voltam a felől, hogy
a brigantaggio tekintetében az egész ország¬
részben nincs mitől tartani, különben nem let¬
tem volna oly bolond két hölgygyei gépkocsiútra indulni. A mint már említettem, hat fel¬
séges napot töltöttünk el és úrnőm egyetértett
velem abban, hogy sok tekintetben Sziczilia
volt az egész hosszú körút legszebb része.
Éjjel hajóztunk át Nápolyból Palermóba.
Igen kényelmes gőzös vitt bennünket az egyik
világhírű öbölből a másik nem kevésbbé szép
öbölbe. Ritkán láttam oly szépet, milyennek
Palermo a környező hegycsoporttal látszott,
midőn a gőzösről a napkeltekor derült, aranyos
reggelen megpillantottam. Az érkező hajó a
rakodópart mentében halad, ennélfogva a kocsi
partraszállítása egyáltalában nem okozott ne¬
hézséget. A hajó emelőgépe szép csinyján le¬
tette a partra, mi pedig azonnal felültünk és
haladéktalanul a Villa Igiea felé vettük utun¬
kat. Szicziliában minden új volt előttem, és
bevallom, hogy a villa is meglepett. Régebben
el volt terjedve az a nézet, hogy Sziczilia vagy

Szicziliáról, mint a hölgyek, de mesterségem¬
ből kifolyólag fentartani igyekeztem azt a hírt,
hogy élő encyklopédia vagyok; azért éjjel egy
pár órát átvirrasztottam, és mialatt úrnőm,
e? úgy, mint nagynénje, az igazak álmát
aludta, útleírásokat és néhány vastag kötet
szicziliai históriát tanulmányoztam. A követ¬
kező isteni reggelen aztán oly jól el voltam
készülve, hogy minden nevezetes dolgot el
tudtam mondani Ulyssesről, Polyphemusról, a
mindenható Ruggieróról és más helyi érdekű
egyéniségekről, valamint természetesen azt is,
hogy milyen helyeket szükséges megtekin¬
teniük.
A tengerpartot bejártuk egész hoszszában és
megszemléltük a kikötőt és öblöt, a hol saját¬
ságos alakú hajók horgonyoztak a szemcsaló¬
dásnál fogva közeilevőknek látszó, a napfény¬
ben ragyogó, hófedte bérezek háttere előtt. Az
egyik mozgó képcsarnokhoz hasonló utczában
megismerkedtünk a sziget sajátosságaihoz tar¬
tozó, csak ott használatos festett szekerekkel.
Kezdetleges, furcsa, de nagyon eredeti járó¬
művek azok és^ mint művészeti tárgyak, igazán
levezetések. Úrnőm, várakozásomnak teljesen
megfelelőn, azonnal elhatározta, hogy megyasárol egy ily szekeret. Az őt jellemző gyors
őképességgel kiszemelt egy szép példányt,
melynek kerekeit, tengelyét és alzatát tömér£ művészi faragvány és tarka festés diszíítte, oldalán pedig merész fantáziával rajzolt
takép Buggierónak nagy mészárlással összeM győzelmét ábrázolta. A befogott kis
ovaeska tele volt aggatva csilingelő csenge-

MÁRIA ROMÁN TRÓNÖRÖKÖSNÉ GYERMEKEIVEL A NÉPÜNNEPEN, ROMÁN NEMZETI VISELETBEN.
FERENCZ FERDINÁND

TRÓNÖRÖKÖS L Á T O G A T Á S A

SINAIÁBAN.

63á

VASÁBNAPI ÚJSÁGA

30. SZÁM. 1909.

BETHMANN-HOLLWEG, AZ ÚJ NÉMET KANCZELLÁR.

tulajdonos, mikor alkudni kezdett. A szekér
Miss Randolphé lett és a nap későbbi folyamá¬
ban intézkedtem, hogy szétszedjék és jól be¬
csomagolva New-Yorkba küldjék. Úrnőm rend¬
kívül örvendett a vásárnak és ragyogó jókedvé¬
ben mindent, a mit látott, minden embert, a
ki útjába akadt, tökéletesnek talált, a kecskét
fejő legényt ép úgy, mint a piroskupolás, vala¬
mikor mecsetül használt szép régi San-Giovanni degli Eremiti templom színészi tehetségű
őrét.
Kedvelt hőseinek egyike a német császár,
kiről, midőn a kocsit az utczán hagyva, a Palazzo Eealé-t nézegettük, örömmel hallotta,
hogy az egyik erkélyről a vasrácsra könyökölve félóráig nézte a várost és végre kijelentette, hogy ennél szebb kilátást nem talált
sehol. Valóban elragadó látvány a kikötő és a
fehérlő hegyek csillogó gyűrűje, de én egy¬
általában nem szívesen használom a superlativust. Különben is ennél a kilátásnál különb¬
nek találom azt, a melyet Nápolyban a Sant'
Elmóról élvezhetni. Midőn bájos úrnőm a Capella Polatziába lépett és meglátta annak
drágakőhöz hasonló arab-normán mozaikját,
majdnem könnyek tolultak szemébe. "Párat¬
lan ! Ennél szebb nincs a világon!» — kiáltott
fel. De később, midőn négy mértföldnyi elég
meredek úton Monreale-ba kocsikáztattam (ter¬
mészetesen Mary nénivel együtt), mégis jó volt,
hogy még egynéhány magasztaló tulajdonságnévvel rendelkezett. Különben nem is olyan
leány, a ki az efféle aprópénzzel nagyon dobálódzik és ép azért mindig megtalálja a helyes
szót, ha nem kell olyat jelezni, a mire egy¬
általában nincs szó. Mikor az utóbbi eset áll
be, inkább hallgat, csupán ékesszóló szemei
fejezik ki gondolatát. A régi klastrom ódon
keresztfolyosóin megfigyeltem az arczát, a mi
felette érdekes tanulmány volt. Habár ott min¬
den egyes faragott oszlopfő és oszlop külön¬
bözik a másiktól, Molly - - úgy hiszem —
képes volna a különös és bonyolódott bibliai
festményeket, melyek az oszlopokat díszítik,
egytöl-egyig és abban a rendben, a hogy egy¬
másután következnek, hibátlanul felsorolni.
"Valamelyik félreeső poros szögletből szökőkút
csobbanása hallatszott. Bámulatos egy szökő¬
kút ez, réges-régi, utánzata egy még régibb
mór emléknek, melynek mintájára valamely a
normann hódítók szolgálatában álló arabs ké¬
szíttette. Szép úrnőm, midőn hátával egy osz¬
lopra támaszkodva, a kutat szemlélte, maga is
festői alak volt fehér ruhájával, melyet részben
veröfény árasztott el, míg más részére sötét
árnyék borult, és barna hajával, mely a tüzes
napsugárban a csiszolt arany fényével ra¬
gyogott.
Palermo modern része, a zsúfolt Corso Vittorio Emanuele, a Quattro Canti (ez a szicziliai főváros Piccadilly circusa), vagy akár a

székesegyház kevéssé érdekelte úrnőmet. De
nagyon tetszett neki a Villa Giulia és meg is
lepte, mert nem gondolta volna kertnek, sej¬
telme sem lévén arról, hogy Szicziliában a ker¬
teket villáknak nevezik. Mary nénivel bement
a kertbe, mialatt én a kocsin a kapu előtt vá¬
rakoztam ; de szépsége és csinos öltözete oly
feltűnést keltett, hogy egészen zavarba jött,
mi fölötti boszankodásának csak én vettem hasz¬
nát, mert felszólított, hogy a botanikus kert¬
ben kísérőül csatlakozzam hozzá. Ott elkértem
a kodakját azzal a bevallott czéllal, hogy a
felolvasásokra szánt nagy épületet lekapjam,
de egész hidegvérrel megvártam, míg véletlenségből ő akadt utamba és ekkor eszközöltem a
felvételt.
Három napot töltöttünk Palermóban és így
is csak egészen futólag tekinthettük meg. Ha
kedvez a szerencse és sikerül először úrnőm bo¬
csánatát, azután kezét elnyernem, talán együtt
újra eljövünk Szicziliába és hosszabban idő¬
zünk mindama helyeken, melyeket most kicsiny¬
lünk és elhanyagolunk. De szabad-e ilyesmiről
álmodnom ?
A negyedik napon a sziget egyik legfőbb
büszkeségének, a sok templomú Girgentinek
megtekintésére indultunk. És most kezdtük ér¬
teni, hogy a milliomos Florio, kinek kocsiszinében négy pompás automobil zihál, mért
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nem bírhatta rá barátait, hogy hasonló módon
szereljék fel a maguk szicziliai szinjeit. Azt
már előbb tapasztaltuk, hogy az olasz ország¬
utak átalában kevésbbé jók, mint a francziaországiak, és hogy aránylag nehezebb benzint
különösen jót, essencziát, beszerezni. Ez utób¬
bira való tekintettel meg is raktam a türelmes
kocsit több tartalékkannával, mikor az Igieiát
elhagytuk, de az országutak rósz állapota ellen
nem volt mit tennünk; bármennyit hallottunk
felöle. Minthogy még Palermóban is, a hol
Signor Florio gyakran kikocsizgat automobil¬
ján, óriási meglepetést és érdeklődést keltett
a mi Napierünk, ebből már következtettük
hogy * mechanikai eszközökkel mozgatott járó¬
művek » nem igen merészkednek oda, a hova
mi igyekeztünk és én kissé aggódni kezdtem.
De bájos úrnőm kitűnő jókedvet érzett és külö¬
nösen rablókalandok után vágyódott. A hotel¬
ben hallott egy különösen festői külsejű briganti-ről, ki a hegyek között barlangban tar¬
tózkodik. Egész komolyan felhívott, hogy a
lovagias férfiút tiszteljem meg egy reggeli láto¬
gatással, a mire annál kevésbbé voltam haj¬
landó, mert az útonálló létezéséhez is némi
kétség fért.
Útra keltünk és menet közben olykor azt is
meg kellett tudakolni, hogy milyen irány¬
ban haladjunk. A parasztok, a kik gyalog,
szamár hátán vagy a festett szekereken össze¬
zsúfolva kerültek élénkbe, annyira oda voltuk
a bámulattól hogy hasztalan volt előleges
figyelmeztetés nélkül csupán rájuk kiáltani;
nem tudtak eléggé hamar magukhoz térni
csodálkozásukból, és mire felelhettek volna,
már rég odább haladtunk és már messze vol¬
tunk tőlük. Sajátságos methodust kellett ki¬
eszelnem, mely aztán hasznosnak bizonyult.
Már jókora távolságból kiszemeltem embere¬
met és folyvást ujjal mutattam rá, a mint kö¬
zeledett felénk. Ez felébresztette kíváncsiságát
és rám irányította figyelmét, minélfogva képes
volt választ adni, ha a követendő irányra nézve
kérdést intéztem hozzá.
A sziget északi részén levő Palermóból a
délen fekvő Girgenti több, mint hatvan mérföldnyire van. Ezt a felette rósz, hepehupás
utat kellett automobilon bejárnunk. Sziczilia
szegény sziget és nem válnék előnyére, ha
nagy számmal látogatnák az idegenek. Első
teendőjük szerintem az volna, hogy az utakat
jobb karba helyezzék és hintókkal, gépkocsik¬
kal, kerékpárral járhatókká tegyék. Jelenleg
az út javítására szolgáló eljárás abban áll,
hogy egyszerűen leejtenek a földre egy csomó
nagy követ és az úton közlekedő kocsikra bíz¬
zák a kövek elaprózását. Minthogy ettől min¬
denki lehetőleg tartózkodik és az eső is ritkán
esik, a nagy éles kövek ott hevernek és helyenkint laza halmazokat képeznek, melyek az
országutat az egész esztendőn át borítják. Ha
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bármily ügyesen kormányoz az ember, lehetet¬
len a köveket megkerülni és ezt a mi gummiabroucsaink ugyan megkeserülték.
A sziget belseje, bár nagyszerűsége mély be¬
nyomást tesz az emberre, szokatlanul kopár ;
csak vadvirágok találhatók itt, a hajdani erdők
mar rég eltűntek. Utunk jó darabig a tenger
tártját követte, majd a sziget belsejének for¬
dult és minkább emelkedett a hegyek belseiéig. Hosszú zöldelő völgyekkel terméketlen,
sivár fensikok váltakoztak, a hol juh és kecskenyájak legeltek vad kinézésű pásztorok és ádáz
ebek őrizete alatt. A kutyák dühös haraggal
fogadták az erősségeikbe behatoló gépkocsit.
Kevés emberrel találkoztunk az úton, mely
csak igen szegény falvakon vezetett át; de
hoztunk magunkkal pompás villásreggelit, me¬
lyet az út szélén költöttünk el, hárman (bár
csak ketten lettünk volna), egészen magunk
között a té.res, elhagyatott vidéken. Csak pár
évvel ezelő t is ilyen utazás Sziczilia belsején
keresztül a legnagyobb mértékben veszélyes
lehetett volna a brigantik miatt. Ezúttal meg¬
történt ugyan, hó gy villogó fekete szemű em¬
berek, ha lovaik megbokrosodtak, az automo¬
bil láttára haragos tekinteteket vetettek ránk,
de olyan összezördülésünk nem volt, mint a
franczia parasztokkal. Palermóban egy angol,
ki sokáig élt Szicziliában, figyelmeztetett, hogy
minden szicziliai ember puskával jár; hozzá¬
tette az angol, hogy a sziget még vad belse¬
jében valószínűleg rá fognak lőni az automo-
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fogadta fel saját használatára, így esett, hogy
bájos úrnőmmel egyedül maradtam és az ő
kedves társaságában alig vettem észre, jó-e az
út vagy rósz. Annyi bizonyos, hogy a jó Na¬
pier nem fakadt panaszra, és a mi a gummiabroncsokat illeti, azokat a szicziliai utak akár
megkeményedett bőrt, érzéketlenné tehették.
Akkor úgy vélekedtem, hogy még nem volt
ily boldog napja ember fiának, mint nekem;
de azóta napok jöttek, napok mentek — szin¬
tén az o társaságában f és az ember nézetei is
idővel megváltoznak. Ereztem, hogy senki más
társaságában nem láttam volna a görög dicső¬
ség romjai felett oly dicső fényt ragyogni. Öt
nemesarányú templom van ott, édes Montié,
ezek közül kettő majdnem tökéletesen ép; a
többiek ledűlt, egymásra zuhant oszlopaikkal
az elmúlt nagyságnak pathetikus maradványai.
Ott állnak, vagy egy-egy felséges, ég felé mu¬
tató oszlop kivételével a földön elterülve hever¬
nek ; büszke soruk mellett egyfelől a tündöklő
kék tenger és a hullámos, virágokkal ékes sikság, másfelöl a dombsor húzódik, melynek te¬
tején a komor, virágfészekhez hasonló város
épült. A templomok homokkő oszlopai törté¬
nelem előtti időkből való osztriga- és kagyló¬
héjakat tartalmaznak, itt-ott barnás-fekete
felületükön vérfoltokhoz hasonló korállerek
látszanak. A tornyosodó templomok alatt csil¬
logó olajfák ezüstös zöld levelei reszketnek a
KIKÖTŐ.
meleg szellőben, és ezen a mi boldog napunkon
ezer és ezer fakadó mandulabimbó is nyilado¬
zott, rózsás habként, a masszív oszlopok lábá¬
bilra, csupán mulatság kedvéért, a hogy vala¬ nélkül, vagy ha ez tér haza, csak - - úgy¬ nál. A földet szőnyeg gyanánt borította a sok
szólva
—
holttesteinken
át
jöhet.
Mary
nénit
mely különös, a lakosság előtt szokatlan vad¬
sárga százszorszép, pimpinella és az én höl¬
állatra is lőnének. Ez a hír nem volt nagyon annyira befolyásolták ezek a sötét jóslatok, gyem szemeként kékesszürke iris. Együtt vissza¬
hogy
vonakodott
velünk
jönni,
inkább
a
hotel
bátorító. De ha találkoztunk is néhány ijesztő
idéztük képzeletünk elé a templomokhoz zarán¬
tekintetű ficzkóval az országúton, azok inkább fölötti magaslaton égnek meredező ódon Gir- dokoló fehérruhás férfiakat és nőket, kik üngentiben
használatos
furcsa
kis
kocsik
egyikét
a bámulatnak, mintsem a gyűlölet indulatá¬
nak adták tanújelét.
A lenyugvó nap rózsás és aranyködbe me¬
rült, midőn egy hosszú hegyhát magaslatára
értünk, a hol Girgenti áll. E városon átha¬
ladva, leereszkedtünk a Hotel des Temples
felé. A város és a tenger között elszigetelten
épült hotelon túl egyszerre szemünkbe ötlött
a nagy Concordia-templom magános és nagy¬
szerű épülete, mely az első tekintetre a képze¬
letet úgy megkapja, mint Stonehenge. A nap
vörös sugarai ferdén érték a pompás borostyánkőszinű oszlopokat és kolosszális párká¬
nyokat, kidomborítva a tiszta dór architektúra
minden részletét. Mihelyt a mosolygó Signor
Gagliardi fogadott bennünket és kijelölte a
szobát mindnyájunk részére (a házban talál¬
ható legszebbeket az amerikai hölgyeknek, egy
apró szobácskát a chanffeur-nek), az illatozó
öreg kertbe ballagtam és az ódon faragott kövű
kút kávájára támaszkodva, sokáig nézegettem
a tenger fölött magasan fekvő bámulatos fensíkot, a hol hajdan oly görög templomcsoport
állott, melynél szebbet talán még nem látott
* világ. Másnap reggel lementünk a templomo¬
kat közelről megnézni. Előre figyelmeztettek,
A PREFEKTURA ÉPÜLETE.
hogy az út nehezen lesz automobillal járható,
B
a derék Napier, mely áthatolt a Landes
AZ ÚJJÁ-ÉLEDŐ REGGIO Dl CALABRIA.
erdőségén és daczolt a szicziliai hegyiutakon
elhintett sárkányfogakkal, csak nem riad vissza
néhány órai rázós úttól. A hotel összes ven¬
dégei — angolok, amerikaiak, németek — kicsődültek indulásunkat nézni és azt jósolgat¬
ták, hogy mi visszajöhetünk talán, deji kocsi
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be egy-egy zsebben hordozható darabot, és a
gyűjtött készlet után ítélve, a kedves barátnők
száma légió lehet. Tisztelet-becsület az ő fel¬
fogásának, de Cataniára nézve annak a véle¬
ményemnek bátorkodom kifejezést adni, hogy
sok tekintetben nevezetes, csak elég időt sza¬
kítson az ember, hogy megnézzen minden ér¬
dekest, a mit azonban nem igen szokás tenni,
mert Catania Szicziliának Bázelje, az a kiindu¬
lási pont, a honnan másfelé igyekeznek eljutni.
A mi esetünkben másfelé alatt Szirakuzát kel¬
lett érteni.
(Folytatása következik.)

A HÉTRŐL.

llndenoood és Undertvood fényképe.
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népi menetben urnákat hordva, rózsafüzéreket
lengetve, paeanokat zengve, a borostyánkő
szinű lépcsőkön lassan felfelé vonultak. Mi is
oly hangulatban voltunk, hogy dicsénekeket
zenghettünk volna, midőn a barátságos hotel
elé a körülötte levő magas kertbe visszahaj¬
tattunk.
Délután — még most is sajnálom, meri si¬
vár, sőt borzalmas emlék fűződik hozzá — fel¬
mentünk a városba; másnap pedig százhúsz
mértföldnyi utat kellett megtennünk Cataniáig,
folyvást az Etna irányában, arczczal Sziczilia
e királyi hegye felé, melyet még nem láttunk,
de annyira óhajtottunk megtekinteni. Sejtve,
milyen borzasztó állapotú országutat fogunk
találni, felkértem a hölgyeket, ne legyen terhökre, hogy már hétkor fogunk indulni. Ké¬
szen is voltak a kellő perczre és pontosságukért,
úgy képzelem, bő jutalmat találtak az ébredő,
gyöngy- és gyémántharmatban fürdő reggel
szépségében.
Ismét sajátságos, terméketlen vidéken át gör¬
dült a kocsi, a hol nem volt más növényzet,
mint tömérdek vadfügefa, az ágak közül kikancsalitó zöld gyümölcsével, összekúszált pi¬
ros geraniumfüzérek és a rétséget futólángként
ellepő tengernyi mákvirág. Behatoltunk Szi¬
czilia kellő közepébe, leereszkedtünk hullámos
vidékeinek völgyeibe és láthattuk a bérczekről
mogorván letekintő, romban heverő rablólovag¬
várait; de a városok undorító piszkosak vol¬
tak, mert a kénbányák kerületén át vezetett
utunk.
A nap legérdekesebb eseménye akkor követ¬
kezett, mikor már messziről megpillantottunk
két egymás mellett fekvő hegyet és mindegyik¬
nek tetején egy-egy rendetlen épülethalmazból
álló várost. Éjjeli órákban tett tanulmányaim
alapján tudtam, hogy Castrogiovanni és Calascibetta nevűek e városok, és már induláskor em¬
legettem Miss Eandolphnak, hogy inkább a
sötétben végezzük be cataniai utunkat, de
Castrogiovanni látogatását nem szabad elhagy¬
nunk. Miss Eandolph már Palermóban meg¬
vette Douglas Sladen-nek «/» Sicily* czimű
könyvét, valamint Miss Lorimer utazási regé¬
nyét: »By the Waters of Sidly», így tehát
már Castrogiovanni puszta neve gyújtólag ha¬
tott rá és nem kellett sok rábeszélés részem¬
ről, hogy hajlandó legyen az útról letérni és
felkapaszkodni az ódon sziklavárig, mely a szi¬
getnek épen középpontját jelzi. Szentül meg
vagyok győződve, hogy gépkocsi még sohasem
kúszott fel a kanyargó úton és hihetőleg az
egész lakosság rohant ki a házakból és szaladt
utánunk, mikor lassan végighaladtunk a komor,
szelektől körülzúgott, sasfészekhez hasonló vá¬
roson. Épen akkor borús volt az ég és «ető
felhők hömpölyögtek hideg lehellettel a hegy¬
tető felé. Azonnal megértettük, miért viselik

az idevaló emberek a nagy kék kámzsákat, me¬
lyek a fejőket úgy beborítják, hogy a barna
szaraczén-arczok mint valami pinczéből kandi¬
kálnak ki belőlük. A vásártéren leszálltunk és
a mellvédre támaszkodva, az óriási kilátást
élveztük. Egész Sziczilia terült el lábaink alatt
opálszerűen csillogó fénytől és árnyéktól boritva. Százával csoportosultak körülünk az em¬
berek, kik sötét, fénylő szemekkel úgy kisérték
minden mozdulatunkat, mintha másvilágbeli
lények volnánk. Úgy tettünk, mintha nem tö¬
rődnénk a nézőkkel, kik hallgatva bámultak
ránk. Mary néni panaszkodott ugyan, hogy ez
emberek láttára a hideg borzongatja hátát, de
mi nem zavartattuk magunkat és kedvünkre
nézegettük Sziczilia zord hegyeit.
Hirtelen a napsugarak fény kévéje törte át a
felhőket és arany lajtorjaként lebocsátkozott a
földre. Erre, mint valami adott jelre, a szín
teljesen átváltozott. A körülünk gomolygó fehér
ködtömegek eltűntek; a balzsamos szellőnek
lehellete elfújta a felhőket és az egész táj tisz¬
tán ragyogó világításban tárult szemeink elé.
Majd «0h, mi ez?» felkiáltást hallatott Miss
Eandolph. Követtem tekintetének irányát és a
messze távolban nagy gyöngyfehér kúpot lát¬
tam lebegni, égig emelkedni. Bizony, ez az
Etna volt!
Castrogiovanniban nincs vendéglő, a hol höl¬
gyek lakhatnának, mikor tehát már eléggé él¬
veztük a kilátást, nem volt miért tovább időz¬
nünk. A gép nem zakatolt, a mióta a kocsiról
leszálltunk; és most a nép kiváncsian tolon¬
gott körülünk, midőn a hölgyek helyeiket el¬
foglalták. Óriási bámulatot keltettem, midőn a
motort a fogantyú egy forgatásával mozgásba
hoztam. A tisztelet és félelem moraja hangzott
fel a tömegből, és mikor intő kürtharsanással
lassan tovagördült kocsink a jobbra-balra osz¬
ladozó sorok között, körülfordult a piaczon,
szépen kikerült egy proczessziót, mely álczás
misericordianusokból állt, majd fokozott sebes¬
séggel végigszáguldott az utczán, nagy kiabá¬
lással utánunk futottak az emberek. Könnyű
volt elhagyni őket, bár Miss Eandolph, elég
vigyázatlanul, aprópénzt szórt közéjük; és most
elég gyors tempóban a völgybe vezető kanyargó
úton lebocsátkoztunk. Ha feltekintettünk, a terraszokon és minden ablaknál csodálkozó nézők
fejeit láthattuk nyüzsögni. Castrogiovanniban
sokáig emlékezetes lesz az első gépkocsinak
megjelenése a történelmi nevezetességű magas¬
latokon.
Miss Eandolph előtt, úgy hiszem, csak arról
volt nevezetes Catania, hogy ott egy piczi, de
híres boltban, hihetetlen mennyiségű, igen kü¬
lönös szicziliai borostyánkövet vásárolt, mely
zöld kénes csíkjai miatt valóságos unikum és
abban a hírben áll, hogy szerencsét hoz. Vala¬
mennyi new-yorki barátnője részére szerzett

A hivatal. Huszonöt fővárosi tisztviselői állás
szervezését nem. hagyta jóvá a belügyminiszter,
azzal az igen érdekes megokolással, hogy ezeknek
az új állásoknak a szervezetben megállapított díja¬
zása aránytalanul kevés ahhoz a kvalifikáczióhoz
képest, a mit a pályázóktól megkövetelnek. A hiva¬
talnokok j avadalmazása Magyarországon nem olyan,
hogy csak egy pillanatra is kételkednünk lehetne a
miniszteri határozat tárgyi igazságában. Bizonyos
az is, hogy a határozat forrása nem az az aggoda¬
lom volt, hogy a tervezett föltételek mellett az ál¬
lásokra pályázó nem akad. Pályázó föltétlenül akadt
volna akkor is, ha a főváros még kevesebbet kinál,
mint a mennyit a miniszter kevésnek tart. Minálunk özönével jelentkezik az ember, mihelyt «hivatallalü biztatják, ha föltétlenül bizonyos is, hogy a
fizetésből a mindennapi kenyérre se futja. Sokan
ezt a mi szomorú speczialitásunknak hajlandók mi¬
nősíteni — nem teljes igazsággal. Szomorúnak
ugyanis csakugyan szomorú ez a jelenség, mert
szegénységre és a becsvágy, az élettel szemben való
igények nagy lefokozottságára mutat: de ez a je¬
lenség nem csupán nálunk van meg, hanem meg¬
van mindenütt, a hol az emberek tömegében a vál¬
lalkozási szellem fejletlen és az egyéni felelősség¬
bírás se kiművelve, se megedzve nincs. Az ilyen or¬
szágokban a «biztos» só't a «kicsi de biztost is
szinte varázsos erővel vonzza az embereket, a kik
a kész nyomorúságot is szivesebben vállalják, mint
azt, hogy sorsuk alakulásának a tulajdon ener¬
giájuk és mérésük legyen a formálója. A lefokozásnak és a megalkuvásnak minden áldozatára készek
csak azért, hogy a sorsukért való felelősséget elhá¬
rítsák valamely eltartó intézményre : államra, köz¬
ségre és a maguk energiájának más munkája ne
maradjon, mint — az elmaradhatatlan zúgolódás
és panaszkodás. A hol az emberekben megvan a
vállalkozó szellem, az élettel való megharczolás
készsége, az önálló cselekvés vágya, a saját erejéből
való boldogulás megkísérlésének mérése, szóval az
elmének és léleknek tettvágyó, bátor függetlensége,
ott nem kerülhet odáig a dolog, hogy kormányin¬
tézkedéssel kelljen visszaparancsolni kvalifikáezióval rendelkező embereket a nyomorúságra való
készséges vállalkozástól. Egy angol miniszter arra
a kérdésre, miért oly nagy a hivatalnokok fizetése
náluk, ezt felelte:
— Mert olcsóbban nem kapunk embert!
Vájjon mikor jutunk mi odáig, hogy valakinek
hasonló kérdés juthasson az eszébe ?
*
A trónkövetelő. A héten elhuflyt Don Carlos, a
kit Hispánia története most már egész bizonyosan
soha se fog VÉL Károly néven emlegetni, nemcsak
doyenja volt az európai trónpretendensek ez idő
szerint meglehetősen kis számú testületének, de —
műfaji tekintetben — a legtisztább reprezentánsa
is a trónkövetelés mesterségének. Ő valóban hi¬
vatásos és kizárólagos trónkövetelő volt, a ki sem¬
miféle, hogy úgy mondjuk, mellékfoglalkozással
nem zavarta meg és nem homályosította el a pá¬
lyáját és ennek természetét. A sorsa megadta neki,
hogy ennek a pályának szinte összes elképzelhető
változatait produkálja. Volt aktiv trónkövetelő, a
ki fegyverrel harczol a koronáért, volt győzedelmes
és volt legyőzött trónkövetelő, volt elméleti trón¬
követelő és volt lemondott trónkövetelő is, a mikor
néhány esztendővel ezelőtt a fiának, Jaime herczegnek adta át a spanyol korona — reménységét.
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A királyságon kívül tehát még egy dolgot mulasz¬
tott el Don Carlos, olyat, a melyre bizonyosabban
m e g volt a hivatottsága, mint az uralkodásra. Senki
se írhatta volna meg ugyanis olyan authentikusan
jjúnt ő, a trónkövetelői foglalkozás kódexét és eb¬
ben a könyvben természetesen a hivatás tartalmi
meghatározását. Végre is az a pálya olyan excluziv,
hogy alig v a n módunk csak valamennyire is tájé¬
kozódni a természetéről és a műhely — titkairól.
Egy franczia republikánus képviselő az állástala¬
nok fejedelmének nevezte el a trónkövetelőket.
Anatol Francé pedig azt irja róluk, hogy — vala¬
mennyiünk szimbólumai. Mert az egész világ tele
van trónkövetelőkkel a kunyhókban csakúgy, mint
a palotákban. Mindnyájan valamely korona re¬
ménységével indulunk neki az életnek, várjuk ezt
a koronát, küzdünk, harczolunk érte, a míg azután
legyőzetünk és átadjuk álmodott dicsőségünk re¬
ményét — a gyermekeinknek, a hogyan a megöre¬
gedett valóságos trónkövetelők átruházzák illúzióik
jogát a fiaikra, abban a reménységben, hogy ezek
viselni fogják a palástot, amelyet ők csak áhítottak.
•K

A párbaj és az orvos. A mit az olasz orvosok
szövetsége most a milánói gyűlésben elhatározott :
hogy a párbaj barbár intézményének végleges ki¬
küszöbölése érdekében a párviadalnál az orvosi se¬
gédletet megtagadja — nem egészen új idea. Ez a
gondolat már egy pár esztendővel ezelőtt is fölme¬
rült és már akkor is annyira megvitatták, hogy vé¬
gezetül — letettek róla azok, a kik megpendítették.
Hamarosan kiderült ugyanis, hogy egy ilyen hatá¬
rozat a verekedő mániánál súlyosabban és bizonyo¬
sabban megsebezne egy nagyszerű humánus érté¬
ket : magának az orvosi hivatásnak az erkölcsét.
Ez az erkölcs kategorikusan megparancsolja az or¬
vosnak, hogy minden erejével és haladék nélkül
segítsen ott, a hol a segítségére, a tudományára
szükség van. Hogy mi okozta ezt a szükséget, mi
•és milyen természetű volt az orvos munkáját köve¬
telő szenvedés forrása, ez az orvos kritikájának
anyaga — abban az irányban, hogy segítsen-e vagy
ne segítsen - - nem lehet. Hiszen nem minden
szenvedés vagy betegség sújt az emberekre ártat¬
lanul. Egész sereg betegség könnyelműségnek, za¬
bolátlanságnak vagy léhaságnak a következése.
A kiben meggyuladt a pálinka, maga idézte magára
a szenvedést. A betörő, a ki tetten éretvén, kiugrott
az emeleti ablakon és kezét, lábát törte, nem már¬
tírja a sorsnak: de az orvos azért se az egyiket, se
a másikat nem hagyja vergődni és elpusztulni, ha¬
nem segíteni igyekszik rajtuk. Sőt a halálra ítélt
fegyenczet is kezeli az orvos, ha beteg lesz börtö¬
nében. Nyilvánvaló tehát, hogy az orvos soha se
követelhet a szenvedéstől erkölcsi bizonyítványt.
Neki segítenie kell, neki gyógyítania kell, akármi¬
lyen úton-módon jutott is a pácziense a bajához.
A ki párbajban sebesült meg, az is beteg, az is
szenvedő ember és a betegségének, a szenvedésének
föltétlenül joga van az orvos humánus munkájához.
Legalább is ugyanannyi joga, mint a megbetege¬
dett alkoholistának vagy a póruljárt betörőnek. Az
•orvosi hivatás erkölcsének a megcsonkítása nem
lehet mediczinája semmi kórságnak, a párviadal
kórságának sem. Ennél az ideánál többet ér az is,
ina rendőri hatalmat adnak az orvosnak a párbaj
megakadályozására. De még figyelemreméltóbb egy
mémet jogász tervezete, a ki azt ajánlja, hogy gyilfcossági, ületve emberölési kísérletért kell megbün¬
tetni azt a párbaj ózó felet, a ki a másikat megsebe¬
sítette. Egy ilyen törvény talán nem szüntetné meg
a párbaj ozást, de föltétlenül ártalmatlanná tenné a
párbajt. Már pedig az olyan páros viaskodás, a
öxelyben mind a két fél óvakodik attól, hogy valaBiiképen kárt ne találjon tenni a partnerében, igengén mérsékelt veszedelme a humanizmusnak.

Perzsia. Igen rövid egymásutánban most két ke¬
leti deszpotának a tragédiája került a történelem
színpadára. A detronizált török szultán még meg
se igen szokhatta az Ál atini-villát és már a nap
fia, a királyok királya, Mehemed Ali Mirza is útban
van a perzsa — Szaloniki felé. Mind a kettőnek a
sorsa lelkében és erkölcsében ugyanaz, a zsarnokok
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hatalmak érdeke az, hogy Perzsia, annyira a meny¬
nyire, épen megmaradjon az aspiráczióik, a terveik
és a számításaik anyagának. Ezek a hatalmak
adósuknak tisztelik és óvják a köves országot —
egymással, a többi hitelezővel szemben. Az aspirácziók féltékenysége óvja Perzsiát minden ellensé¬
ges hatalommal szemben, még ha ez az ellenség —
maga a sah in sah próbálna is lenni.

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET.
Hét krajczár. Régóta várjuk s kívánjuk már az
újabb irodalomtól a magyar falu életének, lelkének
művészi és igazi képét. Régibb íróink sokat foglal¬
koztak vele, de a kép, melyet tőlük kapunk, nem hű
és pontos, mert egész sereg elfogultság és eltökélés
fátyolozta be a szemet, a mely megfigyelte. Rousseau
és a negyvenes-ötvenes évek romantikus demokra¬
tizmusának hatása alatt bizonyos előképei kelet¬
keztek a falusi élet alakjainak és levegőjének, tetszetősek, kedvesek, de éppen a tetszetősség és ked¬
vesség szempontjából kissé színezettek. A falu a
csöndes, idillikus nyugalom, az egyszerű, tiszta és
nemes életmód színhelye, a paraszt a kultúra által
még meg nem rontott, egyenes, egyszerű ember, a
ki gyermeteg boldogságban éli életét s apró bajai, ferdeségei és hibái legfeljebb humoros színező anyagul
szolgálhatnak. Ezt a felfogást, a paraszti életnek ezt
az idea izálását látjuk még'Jókainál is s az ő hatása
Utazás kerékpáron a földgömb belsejében.
alatt az utána következő írók is ebben a világításban
rajzoltak. Mikszáth Kálmán és Baksay Sándor jó¬
végzetének betelése, szinte tökéletesen híján min¬ formán egyedüliek, a kik a maguk szemével, a traden olyan momentumnak, a mely valami új meg¬ ditionális népszínműi színezés nélkül tudták nézni
a magyar falut s egész kabinetre való pompás pa¬
ismeréssel, valami új tanulsággal vagy akár csak az . raszt és fél-paraszt típust rajzoltak meg. A magyar
igazság megnyilatkozásának valamely szokatlanabb paraszt teljes képével azonban még adós irodalmunk
módjával is szolgálhatna. Érdekesebb és tanulságo¬ s az utolsó két évtized írói alig tettek valamit ez
sabb magának a fátumnak a formája, a mely elérte adósság lerovására. Ennek a nemzedéknek a figyel¬
annyira magához kötötte a szeme előtt kialakuló
őket. Mindenki szemében, a ki tárgyilagos figye¬ mét
városi élet, hogy a falut meglehetősen elhanyagolta.
lemmel nézte úgy a török, mint a persa események Most azonban lassanként mégis csak differencziálefolyását, föl kellett tűnnie egy körülménynek. És lódik irodalmi fejlődésünk annyira, hogy egyoldalú¬
ez az, hogy a nemzeti szabadság és a népjog har- ság nélkül, az egész magyar élet teljes képét vár¬
czosainak a döntő mérkőzésben aránylag nem volt hassuk tőle. S ebből a szempontból tagadhatatlan
nyereség az olyan író, mint Móricz Zsigmond, kit
túlságosan nehéz dolguk. Vér folyt Törökországban most megjelent Hét krajczár czímű könyvéből mint
is, Perzsiában is, de mérhetetlenül kevesebb, mint a a magyar falu életének szokatlanul pontos és elfo¬
mennyit áldozniuk kellett a négjogokat követelő gulatlan szemlélőjét és művészi kezű rajzolóját
más nemzeteknek, haladottabbaknak és olyanok¬ ismerhet meg a közönség. Egy-két ízelítőt abból,
hogy mikép dolgozik Móricz Zsigmond, lapunk is
nak, a melyek talán érettebbek is voltak a maguk adott már, olvasóink bizonyára emlékeznek még
sorsának szabad intézésére, mint Xerxes ivadákai. Márkus czímfi novellájára, a melyben egy kitűnő
A szabadságharczuk nem szedett annyi áldozatot, magyar paraszt-tipus olyan pompásan van be¬
mint a mennyi áldozata van rendesen a tífusznak állítva, hogy nagyon kevés mai magyar író tudná
párját megcsinálni. S effélék a Móricz kötetében
évente Teheránban. És a sah hatalmas külföldi levő
novellák majdnem mind; úgy mutatják be a
protektorai között sem akadt egy sem: se az orosz, magyar alföldi falut, a milyenné a viszonyok ha¬
se az angol, a ki hajlandónak bizonyult volna a sah tása alatt fejlődött, a maga sajátságos vonalaival és
megmentésére tönkretenni, elpusztítani a sah alatt¬ színeivel, sajátos szépségeivel és érdekességeivel,
valóit. A nemzeti önrendelkezés e látszólagos ru- hibáival és bűneivel. Egyes elemek ebben a rajzban,
pl. a paraszti erotika egy-egy vonása szinte fölfede¬
gékonyságának és könnyedségének megvan a maga zés-számba mennek. Ehhez még eddig nem tudott
magyarázata. Ismeretes az eladósodott gavallér vagy nem mert hozzányúlni író. S a rajz annyira
hű, eleven és kifejező, hogy szinte csodáljuk, hogy
mondása, a ki így szólt:
az író — a ki szemmel láthatólag nem benne, hanem
— Én nem féltem az életemet, mert a hitelezőim kívüle és fölötte áll annak, a mit rajzol, — hogy
súlyos érdekei féltik és óvják.
őrizhetett meg lelkében ilyen biztos vonású képet. De
Ugyanezt elmondhatnák a perzsák is. Igen nagy nem kell azt hinni, hogy ezekben a novellákban
valami szándékos, keresve keresett népiesség van.
Az írót tisztán művészi czélok vezették s tisztán mű¬
vészi eszközökkel dolgozik. Sem ellene, sem mel¬
lette nem szól a falunak, csak rajzolja, nem gépi¬
esen, kőzönbösen, de úgy, a hogy az ő művészi látá¬
sában tükröződik. Embereket ábrázol, a kik örök¬
lés, helyzet, életmód hatásai következtében olya¬
nok, amilyenek, embereknek egymáshoz való vi¬
szonyátábrázolja, a melyet az emberek egyéniségén
kívül az az életkör határoz meg, a melyben élnek.
Szóval az életet akarja elénk állítani úgy, a hogy a
magyar faluban szineződik. Az eszközei teljesen
készek és teljesen kész a mód is, a hogy bánik ve¬
lük. Pontos és részletes rajz, de fölösleges aprólékoskodás nélkül (az ethnograficumból pl., a melylyel
különösen újabb «népies» íróink nagyon bőkezűen
bánnak, alig van belőle valami), — csupa egyszerű,
néha egyszerűsített vonal, a mely szemléletesen ki¬
emeli a kiemelni valót s mindent a maga értékében
állít be. Jóformán minden szónak megvan a maga
helye és súlya s a szó néha olyan, mint a rés, a
mely szenvedélyek mélységeibe világít bele. Az a
bravúr, a melylyel mindig eltalálja, mit kell kimon¬
dani, mit elhallgatni, mit homályban hagyni s mit
részletezni, legelső rendű íróhoz méltó. Ez az író egy¬
szerre teljesen készen jött a nyilvánosság elé ; meg¬
ért mindent, a mi megérteni való, nem csodálkozik,
nem magyaráz, nem izgatódik fel, csak rámutat a
dolgokra, a puszta rájuk mutatással megérteti s
hozzánk közel hozza őket. Közösséget tart minden¬
nel, a mi emberi s ezt a közösség-érzést át tudja
oltani belénk is. Meglátja a nyomor sivárságában a
szép
vonásokat, (Hét krajczár), az öreg emberek
Utazás kerékpáron a földgömb körül l másodpercz alatt.
kedveskedő zsörtölődésében a réges-rég elült tragéÚJ CZIRKUSZI MUTATVÁNY. — SzilágyiRezsőfényképei..
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fogását a nőről s közelebb hozzák a reformátort a
kálvinista nő-közönség leikéhez. A szép könyvet a
Lórántffy Zsuzsanna-egylet adta ki. .
Rejtelmes történetek. Ügy látszik új sorozatos
irodalmi vállalat első kötete az a könyv, a mely e
czímmel most Conan Doyle tizenhét elbeszélését
adja ki. fíeich Milton Oszkár fordításában. A vál¬
lalat összefoglaló czíme : Külföldi regényírók s az
első kötetből Ítélve szórakoztató olvasmányul alsar
szolgálni annak a közönségnek, a mely épen csak
a szórakozás szempontjából keresi a könyvet.
Új könyvek:
Hét krajczár. Elbeszélések; írta Móricz Zsig¬
mond. Budapest, a «Nyugati> kiadása; ára3korona.
Kálvin levelei a nőkhöz. A reformátor születésé¬
nek négyszázados évfordulóján a Lórántffy Zsu¬
zsanna-egyesület megbízásából fordította és közzé¬
teszi Pruzsinszky Pál. Budapest, Hornyánszky
Viktor.
Rejtelmes történetek, Irta A. Conan Doyle; for¬
dította dr. Reich Milton Oszkár. Budapest, Eggenberger ; ára 4 korona.

HALÁLOZÁSOK.
Elhunytak a közelebbi napokban: Aranyosrákosi
SZÉKELY MÁRTON 48 ás honvédhuszár-százados, hites

ügyvéd, 93 éves korában Kolozsvárt. Özvegye és
kiterjedt rokonság gyászolja. - - Simonyi és var¬
sányi SIMONYI DÉNES, volt huszárfőhadnagy, megye¬
LIBÁK A LEGELŐN.

diák csökevényeit [aranyos öregek), a legegy¬ , uemény. Nyilván ez s Kálvin János születésének
szerűbb falusi környezetben az asszonyi érzékek négyszázadik évfordulója vitte rá Pruzsinszky Pált,
csodálatos szövevényességét (A czicza meg a hogy egy szépen összeállított kötetben kiadja a
macska) s még egész sereg olyan dolgot, a melyről genfi reformátornak azokat a leveleit, melyeket nők¬
sejtelmünk se volt, a míg nőm társalkodtunk vele höz intézett s a nők lelki gondozására szánt. Kál¬
s a mely most egészen magától értetődőnek tűnik vin, mint kivált a régi nevezetes emberek túlnyomó
fel előttünk. Bég nem került kezünkbe új író új része, nagyon szorgalmas levelező volt ifjú korától
könyve, a melyben ennyi örömünk lett volna s haláláig. Leveleinek első gyűjteményét még 1575meg vagyunk győződve, hogy mindenki úgy lesz ben adták ki barátai, Béza és Jonvillcrs ; azóta két
vele — ízlés, irodalmi pártállás, felfogás-mód kü¬ kísérlet is történt a fölgyülemlett óriási le vél-anyag
összegyűjtésére, az egyik, Jíonnet gyűjteménye csak
lönbségei ellenére — a ki ügyeimére méltatja.
Kálvin levelei a nőkhöz. Kü'földön ép most na¬ a franczia nyelven írt leveleket adja két kötetben,
gyon divatban van a nevezetes emberek levelezé¬ a másik, Hcrminjard a kilenczedik kötetnél töre¬
sének felkutatása és a közönség széles köreivel való dékben maradt műve, az összes leveleket. Pru¬
megismertetése. Különösen a németek vették észre, zsinszky nagy gonddal és szeretettel összeválogatott
mily érdekes olvasmány s mily szükséges kiegészí¬ és szépen fordított szemelvényei nagyon jól meg¬
tője az életrajzi ismereteknek az ilyen levél-gyüj- felelnek czéljuknak: megvilágítják Kálvinnak fel¬

SVAICZI SELYEM Í S S T !

Kérjen mintákat újdonságainkról, feketében, fehérben és
színeiben EoHenne, Cachemlre, Shantung-, Duchesse,
Crépe de Chine, Cótelé, Mesaaline, Monsseline
120 cm. széles, méterenként K 1.20 és feljebb, ruháknak
és blúzoknak stb. úgyszintén hímzett blúzok és ruhák
batisztban, szövetben, vászonban és selyemben. Bársony
és pltis. Csakis szavatoltan szolid selyemszöveteket áru¬
sítunk, közvetlen a magánvevőknek bérmentve és el¬
vámolva.

SCHWEIZER & Co„ LUZERN U. 24. (Svájcz.)
Selyemszövet kivitet — Királyi üdv. szállító.

bizottsági tag, földbirtokos, 64 éves korában Buda¬
pesten. — Idősb ocskói és felső-duboványi OCHKAY
BUDOLP volt országgyűlési képviselő, megyei tör¬
vényhatósági tag 64 éves korában Boriban. —

házi KOBLÁTH KÁLMÁN 78 éves korában Tivadaron. —
KENDÖL JÓZSEF sopronmegyei közép-pulyai birtokos
74 éves korában. — HOLTERER ANTAL honvédőrnagy
Budapesten. — OROSZ GYULA m. kir. erdészeti al¬

tiszt 26 éves korában Dombon. — Csíkszentimrei
és csatószegi GYŐBFFY GÉZA magánzó Újpesten. -

HÁM JÓZSEF kegyestanitórendi áldozópap, há?i ma-

kitűnő sikerrel használtatik
vesebajoknál, a húgyhólyag bán¬
talmainál ésköszvénynél.aczukorbetegségnél.az emésztési és léleg¬
zés! szervek hurutjainál.

Húgyhajtó hatású !
feimutei!

SteckenpfsrdLiliomtej'szappan

Nos, mit szólnak az én hegyi kirándulásomhoz?
Gondoljá'ok csak, én. a ki rendszerint a legcsekélyebb luvalomlól meg¬
hűlök, úgy, hogy hangos szót nem vagyok képes kiejteni és torokfájástól
meg sem tudok > zabadulni, — én fönn voltam a Tátra legmagasabb csú¬
csán — hozzá még a legrosszabb időjárásnál. És semmi bajom se lett.
Az ok ? Használtam a Fay-féle valódi sódéni ásvány-pastillákat és mon¬
dom nektek, ezek csodát m ívellek rajtam. Én valóban szerelmes vagyok
ezekbe az apróságokba és nem engedem ezentul — ha utazom — nogy
kifogyjanak. Hiszen dobozonkintcsak l K 2S f-be kerülnek és bárki meg¬
szerezheti minden gyógyszertárban, drogneriában és ásványvizkereskedésbcn. Vczérképv. Ausztria-Magyarország részére : W. Tll. fluntzert,
Wien IV/1, brossé Neugasse 27.
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legenyhébb szappan =
:: a bó'r részére. ::
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Fogorvosi- é s fogtechnikai műterem
Budapest, IV., Károly-körút 26., I. emelet

Q/ermvaffo, FOGAK
CHINA-BOR VASSAL

HygienlknB kiállítás 19O6. Legmagasabb kitűnt.
Erősitöszer gyengélkedők, vérszegények él
lábbadozók számára. Étvágygerjesztő, ideg12666
erősítő és vérjavitó szer.
Kitűnő fx.
60110-nél több orvosi vélemény.

I. Serravalló, «. » űr. nJuri szállító Trieste-Barcola.

és teljes fog¬
sorok száj¬
padlás nélk.

A r a n y f o g k o r o n á k , a r a n y h i d a k és mindennemű kaucmk
fogazatok, melyeket a szájból kivcmi nem kell. A g y ö k e r e k el¬
távolítása fölösleges. Tartós porcelán- és arany-tö¬
m é s e k . Foghúzás teljes érzéstelenítéssel, 10 évi jótállással. Vidé¬
kiek l nap alatt kielégiltetnek, m e g v á r h a t j á k . — Mérsékelt árik-

(krónikus) hurutjai elleti orvosilag ajánlott kiválóan
hasznos gyógyitómód. A készülék használatra készen
kir. pénzügyminiszteri tanácsos 61 éves korában zsebben hordható, ára 6 E. Kapható gyógytárakban és
szaküzletekben, a hol nem volna, megküldi a PiilmoBudapesten. - - Eajeczi BURIÁN IMRE, a pozsonyi
főgimnázium nyolczadik osztályt végzett növen¬ geu-vállalat, Budapest, VII., Dohány-utcza 7. sz.
Prospektus díjtalan.
déke, rajeczi Burián Pál nyűg. ítélőtáblái bíró fia,
20 éves korában Pozsonyban. — PEBLMUTTEB JAKAB
Diana sósborszesz mint háziszer kapható az
egész országban. Köztudomású, hogy bedörzsölésekre
97 éves korában Budapesten. - - FAJTH ISTVÁN a
beszterczei főgimnázium rendes tanára, 48 éves a legalkalmasabb. Nagyon kellemes hűsítő. Az összes
fodrászüzletekben fejdörzsölésre és borotválkozás után
korában Karlszbádban. — JOSEFFY ÖDÖN 25 éves
arczfecskendezésre az urak használják. A fájdalmakat
korában Miskolczon.
azonnal csillapítja. Masszírozásra általánosan minden
BABADLAI (BBEIT) JÁNOS GYULÁNK szül. Schöberl
házban csakis Diana sósborszeszt használnak. Egy
Leopoldina 27 éves korában Sopronkereszt úron. — üveg 44 fillér.
Simandi KÁLLAY MIKLÓSNÉ szül. ocskói Ooskay
Horváth Artliur, Székely és Horváth vasáru¬
Blanka 28 éves korában Budapesten. — SZÁLKA nagykereskedő czég beltagja, eljegyezte Bérezi Ter¬
MARÓIT, Szálka Albert és neje, szül. Dobay Irma csiké k. a., Bérezi D. Sándor, ismert női kézimunka
17 éves leánya Bustyaházán. — Özv. PALKOVICS nagyiparos leányát Budapesten. (Minden külön érte¬
IGNÁCZNÉ 76 éves korában Párkányban. — SZEREMsítés helyett.)
LEY BEETA 56 éves korában Sárospatakon. — Özv.
Tenniszraketek, sport, utazási és turista czikkekSZELNÁR ADOLFNÉ szül. Eisenmayer Ilona £0 éves
ben nagy választékot tart Huzella M. általánosan is¬
korában Budapesten. — PBESZLY JÁNOSNÉ született
mert, jó hírnevű czég Budapest, IV., Váczi-utcza 28.
Tározay Kornélia, 45 éves korában Budapesten. — Kérésre legújabban megjelent sportárjegyzékét díj¬
Özv. padányi LÁSZLÓ MIHÁLYNÉ szül. borsai Boros
talanul szívesen megküldi.
Mária 80 éves korában Alistálon. — Özv. MÓBOCZ
FEBENCZNÉ szül. andráshidi Steffánits Ilona Po¬

EGYVELEG.
* Franczia léghajó-vonalak. A franczia lég¬
hajósok ligája rendes léghajó-vonalakat tervez öt
léghajóval, Paris, Nancy, Bouen, Lyon és Pau kö¬
zött több mellékállomással. Egy-egy léghajó a terv
szerint 3500-7000 köbméter volna s a vezető sze¬
mélyzeten kívül 18-20 utast szállítana. (G. L.)
Kwizda-íéle tnristafluid (aromatikai bedörzsölések). Hasonlíthatatlanul erősitőleg és élénkitően
hat, megerőltetett 5agy túrák után a tagok bedörzsölése Kwizda-féle fluiddal kigyó-védjegygyel. (Turista¬

A 2651. számú feladvány megfejtése Robinson F.-tol.
(A iSydney Morning Hcraldi versenyén L dijat nyert.)
Hf.TKT.
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Világos indul és a második lépésre mattot ad.

KÉPTALÁNY.

Szerkesztői üzenetek.
Király-idill. Azok a pillangós czipők. A verses
elbeszélés hangjával, előadásmódjával, verselésével
hol Garayra, hol Aranyra emlékeztet, halvány, fakult,
lomha menetű. A novellában vannak jó vonások, de
sajnos, dilettáns-munka ez is.
A te szemed — az én napom. Verse bizony nem
közölhető, mert nincs benne semmi, a mi azt a ha¬
tást tenné, hogy igazi művészi munkával van dolA 2G-ik számban megjelent képtalány megfej¬
tunk. Petőfiből és a népköltészetből összerakott képek
e szólamok, — egy sora sem termett eredeti módon tése : Xem liosszú a nap annak, kinek sok a dolga.
saját érzéséből, vagy fantáziájából.
Vágyak áradata. Ez is szétfoszló, egymásba folyó
Felelős szerkesztő: Hoitsy Pál.
körvonalakkal van festve, a színei is összefolynak. Szerkesztőségi iroda : Budapest, IV., Eeáltanoda-n. S.
Inkább a nagyot akarás látszik rajta, mint a nagyot
Kiadóhivatal: Budapest, IV., Egyetem ntcza 4.
tudás.

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 CZCK a legjobb

8 nap

EREDETI LEVELEK:
Tisztelt Gyógyszerész őr l
Sokat hallottam már az ön Diaoi-ízappanáról és eddig mindenütt csak dicsérelel hallotlam,

Dal küldje a Diana-szappanC
Kiváló tisztelettel N a g y I s t v i n n é .
Kedves Gyógyszerész nr l
Miután egyízerre elláttam magam Diana-crémmel, Diana-sxapp«nnal és Diana-púderrel hu¬
zamosabb időre, ezúttal nem kérek agyán semmit, de szívesen irok Önnek néhiny sort azon vég¬
telen kellemes változásról, mit az ön bőrápoló szereinek köazönhetek. Tudia kedves Erényi úr,
engem igazán egész boldoggá telt, mrrl valósággal szégyellem pár héttel ezelőtt társaságba menn,,
olyan vörös voll az arczom és kezem leié voll s a bőröm pattanással, ma pedig minden elbizako¬
dottság nélkül merem mondani, hogy kifogástalan szép a bőröm. Hazafias üdvözletét küldi
Mrs. Mary amitn.

Nagyszallodájában és Thermal-szállofelvétetnek Blockner I. hirdetőirodájában, Bpest, IV., Sütő-u. 6.

dájában lakás teljes ellátással napon¬
ként 10 K-tól feljebb. Minden szoba
kilátással a Dunára. Kéoes ÍSZap-

Dús raktár lovagló-, hajtővadász-, utazási és sport:::
czikkekben.
Alapítva 1875. Árjegyzék ingy-_

elmulasztja.

Ar^

l[ korona
korona 20 fillér.
Orvosok által ajánlva. —

Tisztelt Gyógyszerész nr l
Nagyon szívesen 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 a
vevők megmaradnak azon jó véleménynél, mint az Önnél beszerzell Uiana-szerek elhasználása
után bátran terjeszthetnek. Mindeddig"remeknek bizonyult nálam és egész családomnál a Dianacrém és szappan, mióta ezeket a kellemes illatú siereket használjuk, nincs jzeplős an-z közöltünk.
Tarom sorait s vagyok tisztelője
«r. S. J.-né.

pedig arról nevezetes, hogy az arczon egyenletesen tapad, szabad szemmel teljesen láthatatlan;
amennyiben pedig teljesen ártalmatlan szerekből van összeállítva, ki van zárva a lathatosaga a kekesszinü arczbőrnek, amely szin olyan nők arczán látható, kik ártalmas összetételű púdert hasznainak.
Egy üve

Diana-crém (nappali és éjjeli

Egy nagy darab Diana-szappan

l kor. 5O fill.

(csak
Kapható egész Európában a gyógytárakban, drogériákban és parfümériákban. Aki nem tudja saját helységében beszerezni, az rendelje meg a központból :

:::: fürdők és iszapborogatások. ::::

hanem
Ha fáj a feje •ne tétovázzék,
használjon azonnal Bcrctvás pastillát!)

P
alá" a Jecniakae^abb
legmaVac^abb mieraint
mely 10 perez
alatt
migrint í*
és fejfájást
Borotvás Tárnám gygyszerész

Igen tisztelt Uram l
Eddig még mindég alaposan becsapódtam a sokat hirdetett holmikkal, de u ön Dianaszappanával végtelenei meg vagyok elégedve. Alig egy hete, hogy használom s minden csúnya
pattanásom eltűnt, sőt az orrom sem vörös azóla. llár számtalan tzert kipróbáltam, de eredmen
teleniil. Méltán nevezhetik a Diana-szappant a szappanok királyának, mert tényleg csoda hatást
van. Nem mulaszihatom el, hogy ezekéi önnel ne tudassam.
Nenachattel Clarisie.

DIANA-PÚDER

néhai dr. Neutcld D. fogorvos volt techn. assisten.se. (Lilt.)

Vásárolható a gyógyszertirakban félliteres üvegekben
a K 1 6 0 , ogész literei üvegekben á K 4.80.

OLBRICH L.
fl Budai SzUiMcsfürdő
Bpest, VI., Teréz-körút 6.

kézfinomitók.

Előkelőbb urak és hölgyek nem is tudnak mosakodni csak DIANA szappannal.

Dr. ZDELM ANN JÓZSEF és MÁRFAI

wyerg'es é s toőröndö*

ercz

idült

SAKKJÁTÉK.

•

a csecsemőkor ijesztő betegségeit ? A hányszékelést, a
bélhurutot, a hasmenést stb. ? Boldog az az anya, a ki a
«K uleke» kiváló tulajdonságait megismerte és tudja,
hogy a «Kufeke»-vel való táplálkozás kedvenczének
egészségit és fejlődésót előmozdítja és épen tartja.

Budapesten, főraktár Édnkaty L. urnái

10

és a légző¬
szervek

Melyik anya nem ismeri

K6unjen emészthe c !
Teljesen tiszti!

Hirdetések

sthnfűí

Vajdahunyadon. — VÁNDOB JAKAB dr. orvos 73 éves
korában Budapesten. — HABASZTHY ISTVÁN 25 éves
korában Siklóson. — Idó'sb RADA GÉZA nyűg. m.

táviró-felügyelő 61 éves korában Kolozsvárott. —

Zemplén vármegye törvényhatósági bizottságának
tagja, 72 éves korában Tiszaberezelen. — Korlát¬

Magyar 43773. Osztrák
37at>3.Mngol 18770. Francba 389702.

singer és Polakovits gabonakereskedő-czég egyik
főnöke, 56 éves korában Budapesten. — CSILCSEB
ALBEBT m. kir. vasgyári ellenőr 55 éves korában

falván. — Maksai MAKSAY FERENCZ m. kir. posla- és

kaezüst-e vagy nemes érez. A Heine-fordítások nagyon
fogyatékos technikával és nyelvmüvészettel készültek,
közel sem érik az eredetit.

Világpatent.
(D. R. P. 210,225.)

várott. — POLAKOVITS MÁTYÁS földbirtokos, a Schle-

zsonyban. — Özv. HOBTHY BALLÁ GEYZÁNÉ született

Idősb mellétéi és horkai BAENA BERTALAN ügyvéd,

BELÉGZÉS

szakíró, a kereskedelmi és iparkamara titkára, Sop¬
ronban. — Őszi ALBEBT 34 éves korában Kolozs¬

borsodi Palóczy Bóza, 67 éves korában Budapesten.

József-rend lovagja, 70 éves korában Hódságon. —

fluid) E szer biztos hatású és nem szabadna hiányozni
Árnyak, fények. Dalok. Az eredetiben itt-ott, egyegyetlen turistafelszereléeből sem.
egy sorban csillan valami, de az sem bizonyos, macs¬

Szegeden. — TUNKL HUGÓ báró, adóhivatali pénz¬
táros Budapesten. - - KIBCHKNOPP FRIGYES ismert

gyesi nyűg. főszolgabíró 68 éves korában Héjja>

\ Bor- és Lithion-tartalmu

Salvatorforrás

sodfó'nök és lelkiatya, érdemesült házfó'nök és igaz¬
gató, gimnáziumi rendes tanár 63 éves korában

FODOB LÁZÁB, a Ferencz József-rend lovagja, med-

TBISCHLEB XAVÉR FEHENCZ földbirtokos, a Ferencz

637

VASÁBNAPI ÚJSÁG.

30. SZÁM. 1909. 56.

Kapható
KanVint/í minden
, ;«/!/>« gyógyszertárban
^ , x ^ , o^tii-Kan.
Három doboznál ingyen postai szállítás.

ERÉNYI BÉLA gyógyszerész Budapest, Károly körút 5;
(A legkisebb megrendelés is fordulópostával utánvéttel eszközöltetik.)

638

50. 82JLM. 1909. 56.Jvr OLTAM

VASÁRNAPI ÚJSÁG.

GTÓOT

MARGIT

FORRÁS

Beregmegye.

gyomor, belek, húgyhólyag 8 különösen a légző••ervek hnrntoi bántalmainál igen jó hatású még
.'. .*. akkor is, ha vérmesek esete forog fenn. .'. .'.

. 5 6 . ÉVFOLYAM.

30.

BLÚZOK

VASÁRNAPI ÚJSÁG.

639

Ki az életét szereti, csak a

FALÜDI LÁSZLÓ

Megrendelhető: É D E S K U T Y L.-nél Budapesten és
• forrás kezelőségénél Munkácson.

A „Titania"
gyorsgó'zmosóyép

Ptiriti vUáukiőUUai , Grand /Viz. 19OO.

Kwizda-féle Resliluiions-i
mosóvíz lovak számára
• Szóvédjegy, czimke és csomagolás védve.

ROPS

Egy üveg ára 2 K 80 f.
40 év óta az udvari- és verseny¬
istállókban van használatban na¬
gyobb strapáknál elő- és üt. •
sitönl, inak merevgégénél, '
stb. az idomitásnál kiváló
munkára képesiti a lovakat

biztonsági gyorsfézőt 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.

Kwlzda-féle

Restitutions - fluid
csak a mellékelt
védjegygyei va¬
lódi. Képes ár¬
jegyzéket ingyen
és bérmentye
Főraktár: Török JOZSel gyögyszerész, Budapest, Király-n. lí
éa Andráasv-nt 26.
SZÁSZ COBURG GOTHAI FÜLÖP HERCEG

/ • Jy"/Tf'*»_/>
^TLfl C« f

Akkor ne haszualjon mint,
mint a legjobb¬
nak
általában
elismert —

szép lenni? 1°
.

•l

M.l

Rogátsf-féle magyar pipere-boraxot,

a melytől rózsás, üde, selymes át zbőrt nyer, eltünteti
• ránczokat, azeplőt, májfoltot,
pattanásokat, stb.
7V-Í Ifi t » / I l/í e i í fí I n e n > nélkülözhetjük, mert
l W yUÍ C** 1*0 f f t * l . a legkeményebb talaj¬
vizet is megpnhitja. Kiváló háziszer torok-, szemgynlladás, izzadás és szájbűz ellen. A fogak fehérítése és
épentartása tekintetében bámulatos hatással túr. Mint
univerzális háziszer gyermekápolásnál és háztartás¬
ban a legjobb lelkiismerettel ajánlható.
—
Egy doboz ára 30 én 75 fillér. —

Technikum Mittweida

Igazgató: A. Holzt, tanár. 11073 (Szási királyság.)
Mag-asabb technikai tanintézet elektro- é s gépész¬
mérnökök, technikusok és művezetők kiképzésére. Gazdagon fel¬
szerelt elektrotechn. és gépépitn laboratóriumok. Gyári tanulómöhelyck. 3610 hallgató a 36. iskolai évben.
Programra stb. díjtalanul a titkárság által.

Rogatgy-fele borax-orem l K, borax-»appan 8O f.
boraz-poader l K 2O f., borax-fogkreiu ÖO fillér.

ROGÁTSY KÁLMÁN drogériája,
Budapest, VII., kér.,

Kákoczi-út

LÓ. száni.

Tennis-raketek,
sport-, utazásiés

turista-czikkek
nagy választékban, a megszokott finom kivi¬
telben és szolid árak mellett
:: :: Legújabb sportárjeg-yzék megjelent.

HuzellaM,

:: ::

A jelenkor legkiválóbb bőrfinoruitó
^^ ^ .
találmánya a

növényekből készült

^ \

kristályszerü

V±\>

massza, a

^

\

V*
{

^

e

^

^ \ _ \ \ . *
oxidálja éa nem iár^^^
gitja, mint a zsíros Kenöfc.
csök. Ellenben fehéríti, üdévé és
bÍHonysim v vá változtatja. Kapható min¬
den drogériiban. Pro bmtógely 60 f. n. üvegdoboz
3 K szappan l,pader l K. Főrakt. Bp. Earose-utcza 91-

BUDAPEST, IV.,
Váczi-ntcza 28.

Magyar ember csak magyar ásványvizet így ék!

l Magy
i

forgalmi és kiviteli részv.-társ.
Budapest, V., Báthory-utcza 5.
.
Kizárólag természetes
magyar
ásványgyógyvizet
hozunk
forgalomba.
Egy liter viz ara palaczkcsere mellett:
íl

l"

Borszéki Boldizsár, idült gyomor-

l

T

_

1í A _

U

••••BBBBBBBB

l
l

Baross, vesebaj ellen _ _ _ 28 fill.
Borliegyi, hugyhajtó_ _ _ 28
Boholti. korona forrás lidilő viz 28
Elopataki, sárgaság ellen
34
Felsőrákos! Mária, légcíőimrut
•Uen _ _ _ _ _ _
28
Hargitaligeti, üdítő i u l _ _ 28

H o r g á s z , élvágygerjeszlö_ _ 28 fill.
_ »J «. «P - ;
34 611.
Kászoní-FÖknt (Salularis) jód és
Borszéki Fokút, az ásványvizek
lilhiumurtalmu_ _ _ _ 28 «
királya, köszvény ellen _
28 t
Répáti, égvényea ásványTii _ 28 «
Borszéki Kossuth, vérszegény¬
Székely-Selters, idült gyomorség ellen _ _ _ _ _ 28 «
bajok ellen_ _ _ _ _ 28 «
Bodoki Matild, alkilis savanytiTÍz 28 <
j , czukorbelegség ellen 34 c
Kérdezze meff az orvo«at és megtudja.
áBtrán-ntriiv gr
Ite
á s v á n y v í z j£ Kthmt6 . mmt ^ ge , áCTáIir
Magyar á»Tányvi«einkk«l a külföld majdnem összes gyógyvizei pótolhatók.
b

fpliilmnl tnin(len mosógél l p e l , bármily konkurrencziához tartozzék (olya¬
nokat is, melyek nagy lármafái
és piaczi reklámmal hirdettetnek);
m n s hófehérre harmad annyi
*UWB idáben,
mint azelőtt;
b i m á l i afehérneműteddig
faueu ji nem ért módoa .B
Ielnlml

TÍZ palaCzkot m á r háahOZ Szállítunk;!

Fürdői és üti olvasmányok,

Törvényileg védett

MAGYAR KÖNYVTÁR

NÓI KALAP-BŐRÖND
vízmentes barna vitorlavászonnal bevonva, 4 fé¬
nyezett keményt* védő leczczel, nickel earokvédSvel, nickel zárral és erős tehtebör fogóval.

Szerkeszti RADÓ ANTAL.
Külföldi elbeszélők :
Amerikai elbeszélések. (Bret Harte, Mark Twain, Stockton) Ford. Szappanos A. (447. sz.) _ _ _ _. ' _ 30 l
B e r k e l e y : A kis márkiné. Regény. Ford. Sándor Tivadar.
(229. sz.5 _ „ _
... _ _ _ _ _ _ _ 30 L
B o u r g e t P a u l : Három elbeszélés. Ford. Hevesi Sándor.
(33. sz.)_ ' _ — . _ ' _ _ " _ _ —
__ __30 f.
B u t t l E . A . : Az erkölcstelen. Elbeszélés. Ford. Tóth Béla.
(48. sz.)
_ „ _ _ _ _ . _ . _ _ _ _ _ _ 30 t
Olasz elbeszélők t á r a . (Capuana, Castelnuovo). Fordí¬
totta Tóth Béla. (99. sz.)__
_ _ _ _ _ _ _ 30 f.
C o l l i n s \ V i l k i e : Párbaj az erdőben. Ford. Mikes Lajos.
(4U3. sz.) _ _ _ _
_ _ . . . _ „ _ _ 30 (.
36 f.
- A jóslat. Ford. Mikes Lajos. (403. sz.) „ .... _ _
Conaii D o y l e : Doktor Holmes kalandjai, (üetektiv-történelek.) (189., 2.2., 273., 320., 417.. 457., 510. és 523. sz.)
Egy-egy füzet _ _ _ _ _ _ _____ _ 30 í.
60 t
- Az Ágra kincse. Ford. Mikes Lajos. (378—379. sz.) _
C o p p é e : Henrielte. Ford. Bottlikné T51gyessy M. (82. sz.) í
— Adós, fizess ! Regény. Ford. Tóth Béla. (124. sz.) „ _ 30 t
C s e b o v : Falusi asszonyok és egyéb elbeszélések, Fordította
Szabó E. (60. sz.) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 30 í
D a u d e t Alfonz : Az utolsó leczkeóra és egyéb történetek.
(A Contes du Lundi-bó'l). Ford. Marquis Géza. (438. sz.) 30 L
De Amii-is E d m o n d o : A bor és egyéb apróságok. Ford.
Tóth B. (7. sz.) „ _ _ _ _ _ l _ _ _
D o s z t o j e v s z k i j : A játékos naplója. Regény. Fordította
Szabó E. (169-170. sz.)„ _ _ _ _ _ _ _ 60 t
F a r i n a S a l v a t o r e : Erősebb a szerelemnél. Regény. For¬
dította Tóth B. (119. sz.) _
. _ _ _ _ _ 2
F l a u b e r t G u s t a v e : Hwódiás. Ford. Gábor Andor. (509. sz.) í
— Egy jó lélek. Ford. Gábor Andor. (518. sz.) _ „ _ 30 t
F r a n c é A n a t o l e : Régi dolgok. Ford. Ambrus Zoltán.
30 f.
(140. sz.)
30 f.
— Gallio. Elbeszélés. Ford. Gábor Andor. (421. s z . ) _ _
30 L
— A kyméi énekes. Ford. Nyilray I. (330. sz.)
— Crainquebille. — Putois.. Ford.. Gábor Andor.. (399. sz.) 30 f.
30
t
— Elbeszélések. Ford. Molnár Ferencz. (513. «z.) _ _ _
Gorkij M a x i m : Csudra Makar és egyéb elbeszélések. Ford.
Ambrozovics D. (252. sz.) _ „ _ _ _ . _
— —30 f.
30 f.
— Maivá. Ford. Yartin. (269. «z.)
_ _ _ _ _ _
— Huszonhat és egy. Ford. Isaák Márta. (299. sz.) _ - 30t
— A tévedés. — A khán ésfia.— Dal a sólyomról. Ford.
Ambrozofics Dezső. (354. sz.)__
_ _ _ _ _ _ _ _ 30 t
H a b b e r t o n J o h n : Helén fiacskái. Fordította Gábor A.
(362-361 sz.) _ _ _ „ _ _ _ _ _ _ _ 6 0 t
K i e l l a n d : Elbeszélések. Norvégból forditolta Ritoók Emma.
(92. sz.)_
_ _ _ _ _ _ „ _ _ _ . _ 30 t
Kipling R u d y a r d : Indiai tőrténetek. I. és H. sorozat.
Ford. Mikes L. és Marqnis G. (66. és 164. sz.) Egy-egy füzet 30 t
— A Dsungel könyve. 2 füzetben. Illusztrálva. Ford. Mikes
Lajos. (149., 191. és 251. sz.) Egy-egy fii/et „ _ - 30 f.
— Ujabb DsungeMörlénetek. Ford. Békési Gyula. (451. sz.) 30 f.
L a g e r l ö l S e l m a : Egy udvarház története. Svéd elbeszé¬
60 l
lés. (454-455. sz.) _ .
Lotl F l e r r e : Tűnő képek. Ford. Marqnis G. ("225. sz.)_ 30 t
l U a u p a s s a n t : Apró elbeszélések. Ford. Tóth B. (2. sz.) 301
— Gyöngy kisasszony. Ford. Ambrus Zoltán. (405. sz.) _ 30 f.
30 f.
— Az ékszerek. Ford. Tóth B. (487. sz.)
_ _ _ _ _ _
Miiltatuli: Szaidsa és egyéb történetek. Ford. Gábor L
(213. sz.)
_ _ _ _ _ „ _ _ _ _ „ 30 f.
Olasz elbeszélők t á r a : I - I I . sorozat. (Farina, Verga,
Serao, De Amici«.) Ford. R»dó Antal és Tóth Béla.
_ 30 L
(13. és 99. sz.) Egy-egy fiizet_ _
_—
P a t a p e n k o : Egy vén diák elbeszéléseiből. Oroszból ford. 301
Ambrozovics D. (187. sz.)
_ _ _ _ _ _ _

Minden füzet külön is kapható a kiadónál :

LAMPEL R. könyvkereskedése

l

r> / \ T% Q[ Fémáru Részí \ V7 A O vény-Társaság
Budapest, V., Váczi-út 74—77.

(Wodianer F. és Fiai) részvénytársaság

Budapest, VI. kér., Andrássy-út 21. szám
és minden könyvkereskedésben és vasúti állomáson.

i( cm hossza, 36 cm szélei, 32 cm magas, 2 kalapnak 6 K
i « 40 « « 36 • t ' 3 • 8 t
56 < « 46 « « 38 t • 4 • 9 «
Törvényileg védett

COUPÉ-BŐRÖND

531. sz. K e t t é n y l l ó n t l t á s k a , barna telién
bőrből, dnom.,kulcscsal zirható /ár. két tolózár,
átkötő szíjakkal, ripsz bélés, belül elválasztó rekesz
irománvtáskával és lecsatoló szíjakkal.
.lossza
48 Ki 61) 63 70 cm.
ÍÍÍK
39.-44.- 48.-53.-8 0 . -

megtakarít i r i d ő r t
OLCSÓ de jó
Sok ezer áll üzemben és ugyan:: ennnyi az elismerölevél. ::
ÜT
Próbára is. -VQ|
Titania • mángorló.
17-féle
nagyság¬
ban 2—3
keményfahengerrel,
minden árfokozatban
35 K-tól
feljebb, öt
évi jótállás
Tltanla-forr ófaosaró.
elsőrendű paragummi henger¬
rel. Prospektusok, plakátok és
referencziak ingyen. Képvise¬
lők kerestetnek.
TITANIA- MÜVEK
W e l » , Felső-Ausztria át), sz.
Gyártanak különlegességek
gyanánt: mosógépeket, takarmány-füllesztöket, vetőgépe¬
ket, szénagereblyéket, szegecsfecskendőket, különzökel. stb.
Részletfizetések szívesen en(t»d telnek

ANGOL
TÁSKA
526. sz. B a r n a v a g y f e k e t e t e h é n b ő r ¬
b ő l , kiilcsujal zárható, sárgaréz-zár és álhajtókkdl, linóra bélés és belül egy oldtlzseb.
Hossza W 43 50 35 60 63 70 cm.
Ara K 27.-31.—35-H7.5042.- 4ö.- 5 2 7
A n g o l t á s k a (ugyanolyan mint az 536. sz.),
barna hat. nyfistös vili rlavásionhól. nikkel zár- és
áthajtok.
Hossza
40
43
50
55 cm.

SÍT!

16.— 1 8 . - 2 O . -

Dr. Kapitány Kálmán
utikönyvei:
11 térképpel és 6 városi
6 K
tervrajzzal. Kötre

(0 cm hosnu, 39 em széles, 21 cm magas 7 K
(5 < < 40 t t 22 i c S íVidékre megrendelések ntánü t :: Téttel eszközöltetnek. :;
42

Bécs.
Bécs város tervrajzával 80 f.

Karlsbad.
Három térképpel

PAPEK JÓZSEF bőróndös ésfinombőráru készítő
Budapest, VIII., Bákóczi-ut 15. B. Árjepyiék bérmentve.

80 f.
80 f.

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

Budapesten, L,Mészáros-utcza 58, sz,
————

517. sz. Ü t i k o s á r , finom vesszőből, kél erős
zár, födele vitorlavászonnal boriira, belül vízhatlan
kátrányozoll vászonnal kibélelve és lecsatolt övvel.
Hossza
80
90
100 cm.
IraK
27.31.-

Herknlesz-koffer,valódi orosz fourriir-lrmeiből készült állvány, erős viturlavászonnal bevonva,
oiajfestékkel fe«tvi', a léczek mellett bírna sarok¬
kal, linóm biztonsági zárak, erős béléses bőrfogó.
50".i s n l y m e g t a k a r i t á s . U r a k r é s z é r e
egy b e t é t t e l .
Hossza
j ( 0 90
100 110 cm.
ArTK
54T=~6*^~7O~ ~ 7 8 . Hölgyek részére Í betétlel és egy kalaprekesz. Magasabb alak.
Hossza
W)
100
110 cm.
Ára K
70.76.-

•érán és Arco.
Két térképpel

Telefonszám 41 —48.

55^. sz. H á r o m o s z t á l y n b ő r ö n d , finom
disznóbőrből, linóm zár. lecsatoló szíjakkal, belől
külön rekesz felső ruhának, fehérneműnek és czipóknek, croiseval bélelve, 70 cm. kél zárral.
00
65
70 cm.
Hossza
íraTT
64.52.60-

22^

Az osztrák császárság.

vízmentes bírna vitorlavászonnal be¬
vonva, 4 fényezett keményfa védőléezczel, nickel sarokvédökkel, nickel zár¬
ral és erős tehénbor fogóval hölgyek és
nrak részére

S23. sz. P u h a k é z i t á l k a , barna tehénbörböl.
knlcscsil zárható zár, két tolózár, feneke ránczos,
ripszbélrs és lielül egy oldalzseb.
36 :«> l i
45 48 cm.
Hossza
Ár K
19.- 2 O - 21— 2 2 . - 2 1 -

Siirgönyczím: Cartonage.

o 17. A n g o l r n h a b ó r ö n d , finom disznó¬
b ő r b ő l , két fekszir-zár, belül egy betét, erős bélés.
Hossza
6U
63
70 cm.

Ára K

4 7 . = 6O.—

52—

546. sz. (Ugyanolyan forma, mint az 547. szám.)
A n g o l r u h a b ő r ö n d , barna vitorlavászonnal
boriivá, valódi disznóbőrrel beszegve, linóm zár,
kél zárvédő, belül egy belét, lmom bélés.
Hossza
60
63
70 cm.
iraK
26.5O
24.50
25.50

Üti láda, hölgyek és nrak részére,
világos vízhatlan viturlavászonnal bevonva, egy belel
Hossza
80
90
100 cm.

22.-

24.-

27.—

Gőzerőre berendezve, ———^—

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

Á

!y

LOHR MÁRIA
* » * *

Csipke-, v«gy««»«tl tl.»titó A. fMt«»»eti
lnté«ete. Gyár: VIII., BaroM-ntoia 85.
Fióküzletek: IV, Eskü-út 6, VI, Andránr-út 16.
VIII, JóiMl-körút 2, IX, Galvln-tér 9, V, Harmln
cud-utesa 3, VL, Teré«-k8rtt » »

Szenvedő

és nrak

ne mulasszák el legnjabb árjegyzékem ingyen
és bérmentes küldetése iránt hozzám fordulni.
E felettébb hasznos, mintegy 3000 természethű
ábrát tartalmazó könyvben mindennemű kötszer
pontos leírása feltalálható. Minden altesti be¬
tegség ellen szolgáló haskötő, mely köldök és
has-sérv, vándorvese és hájasodás ellen előnyö¬
sen alkalmazható. Hölgyek számára pedig ki¬
tűnően beválik az altest támasztekánl szülés
előtti és utáni időszakokban.
V a r r a l n é l k ü l i g o m m i h a r i u y a görcsér,
eres csomók, viszértágnlásnál, valamint dagadt
és egyébként szenvedő lábakra a legradikálisabb
hatálya szer. Mérték szerinti elkészítését legjatányosabban eszközli:
! T A | A Í Í l orvosi műszer és leslegyencsilö gépek
IVCIüU » • gyára B p e i t , I V . , K o r o n a k e r : ntcza 1T. Alapillalou 1878. Telefon 13—76.

9** 50 F.

: '• ftnfl F^fí S ^ f~Bl \yy
Ü t i láda, hölgyek és n r a k részére,
világos vagy barna vizhallan vilorlavászonnat be¬
vonva, erős bőrfogók és egy belét
Hossza
SÓ
90
100
liOcm
Ara K
2 4 — 26— 3 O . - 3 3 .
Kérem ezen árlapot (összehasonlilás ozéljából is)
megőrizni és engem becses megrendelésükkel meg¬
tisztelni.

HELLER M. Utódabőröndös-mester
B u d a p e s t , V I I . , K á r o l y - k ö r n t 3 . Sürgönyczim: • BOROND* Budapest

Badapesti Takarékpénztári és Országos Zálogkölcsön Ü>T,
Irodáti VI., Andraa»y-nt 6 n . a. isaját basában).
rénvénytőke: io millió korona. Eltogid betéteket, lenámUol vattákat í* előleg*
nyújt értékpapírokra.
K. Ú r . «iab. o««.-«or«j4ték fö«iáru«ltó belyei VL, Andr4s»y-nt 5- Kézt«4Ipg-&zl*t«ii IV. Károlv-küna 18.. f F, Ferenciiek tere 4. (Iránvi-ufta tarok), F/7, Királyutetn VI.. VTn.. ínttet-körut í.. VTH. iWH-Vt
Betutat

30. szJM. 1909. 66.

VASÁRNAPI ÚJSÁG.

640

ÉVPOLYAH.

M
<&

£-1

villanyerőre berendezett

szőnyegporló, megóvó
= és javító intézete. =
Telep: T E , Nap-u. 10. Iroda: YIIL, Gyöngytyuk-u. 7,

isi

Elvállal lelkiismeretes és pontos kiszolgálás mellett
szőnyefftisztitást, megóvást és javítást.
Szőnyeg-megóvásra száraz és =
szellős helyiséggel rendelkezem.
Úgyszintén elvállal ablak-, lakástisztitást, szobabeeresztést,
valamint lakasok pormentesitését ós biztos fóregmentesitésót

Telefonértesítésre (telefonsz. 53—55) azonnal házhoz küldök.

SL

31. SZ. 1909. (56. ÉVFOLYAM.)
Szerkesztőségi iroda: IV. Beáltanoda-ntoza 5.
Kiadóhivatal:
IV. Egyetem-utcza 4.

5 KORONA ayí;
utczai vászonczipö

BÚTOR

készpénzért és részletre.

3 szoba teljes berendezés 36O frt,
mely áll: l háló, ebédlő és szalonból.
100 szoba állandóan készen raktáron
a legegyszerűbb kiviteltől a legfinomabbig. Képes árjegyzék ingyen. Album 50 fill. bélyegekben.

Félig ingyen!
„ELEKTRO"

szürke és barna színben N A G Y I M R E lakberendezési vállalata,
saját készitményü
czipő áruházában
Budapest, IV., Kecskeméti-u. 13.
UJOOIVSAG!

Budapest, Váczi-kőrut 9. sz. (Szerecsen-u. sarok.)

Papek-féle törv. vádett

pénztárcza
erús zergebőrbül.
Előnyei: egy drb
bőrből készitte,
: :
minden pénznem külön van, lapos és nem merev.
::
Úrik résiére U cm. hossiu, 7Vi cm. széles
3 korona,
hölgyek « 11 •
«
6V» « t
3 t
Vidékre 2 darab megrendelésnél portómentes küldés.

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

aranyóra.
Senkinek
sem szüksé¬
ges ma már
valódi
aranyórái
200 koroná¬
értvásárolni,
mióta az ide
lerajzolt ki¬
váló gyártmányn
((Elektronaranyórát
(Glashüilerendszerikészitik. Ezen
óra szerkeze¬
tének három
fedele van és
kizárólagosan változatlan, aranyhasonló ércötvényből és ezenkívül még
egy vastag réteg valódi arannyal, mely villamos áram 'segítségével lesi
rávezetve, úgy, hogy kiváló tartósságért teljes garantiát vállalok.
Az «Elektro»-aranyórá! senki sem tudja egy 200 koronát M
aranyórától megkülönböztetni. Fontos járásért 5 évig írásban garan¬
tálok. Római vagy arabs számjegyekkel.

Ára csak K 11.80.

:: Kizárólag eredeti, legjobbaknak elismert ::

„író angyal11

Páratlan

és csodás hatású arczszépitö és
finomító a Földes-féle

Margit-créme

gramofon
gépek és lemezek.

SCHMID NÖVÉREK-nél
Budapest, IV., Kígyó-tér 1. sz.
Választékküldemányek, kedvező lemezcsere fölvétel. Ár- és
lemezjog-yzek ingyen és bérmentve.

Muri korokban használt készítmény. Zsirtalan,
ártalmatlan, rögtön szépít Az egész világon kap¬
ható l és 2 koronás tégelyekben. Margit-szappan
70 f., Margit-pimder l K 20 f. három színben kap¬
ható. Tessék a záróvédjegyre ügyelni és csakis
eredeti készítményt elfogadni, melynek ártaltuatlanságáért éa kitűnő hatásáért felelősséget vállal
:::::
a készítő
:::::
FÖLDES K E L E M E N gyógyszerész Aradon.

S E R A l L-A RCZKENÖCS,

V

egyi tisztítás, ruha- ~=BS?
festés, gözmosás

ozimtt ismertető füzetet bárkinek bérmentve
küld Haltenberger Béla, Kassa. A..A..A..A..A..A.
!l!ll!!!!llíi!!!!!!!!!!í!:«in!!l[l!IIIIIIIIIO!irai!l!«!ll!!l!ill!:i!!^

A legjobb és legolcsóbb építőanyag a
*z arczoi tisztítja, fehéríti ég barsonypnhava team. Eey
tégely ára l kor. 4O fill., ki* tégely Í r . 7O fill.
Ser«,il-s*appan, Epe-Mappán kitűnő toüett szappa¬
nok a kenőcs használatához. Serail-crSme nappali
használatra, Serail-pouder kiváló finom arczpor há¬
rom színben, fehér róieaazin és créme. Egy doboz ára l kői.
Készíti R O Z S H T A T H A T T A S gyógyszertár*.
Aradon, Siabadiág-ter.
1W94

Ara csak
11,80

homokból czementtel vagy mészszel készült
falazótégla, tetőcserép, járda és padlólap atb.
dr. (íasuary rendsz. szerint előállítva. Dr. Oaspary i ó z i vagy erőhajtásra berendezett
gépein vagy formáin a legkülönbözőbb
árakban. A 228. számú ismertetési brosúra
ingyen. Levelezés és nyomtatványok magyar
nyelven. Leípíiger Cementindnstrie. Dr.
Gaspary & Co. Markranstadt, Leipzig
mellett (Németország).

Minden Elektro-aranyóra vásárló ajándékul
egy szép eleklro-aranyláncot is kap.
Minden Elektro-aranyóra mellé S évre szóló kezességi jegy van csa¬
tolva. — Egyedüli árusítás utánvéttel.

Heinrich Kertész, Wien, l.,
Wollzeile 34—U.

Telt kebel elérésére, BÚTOR
ízléses és szolid kivitelben,
Szép keblet szerezni. ma már nem ké¬
pez titkot a hölgy¬ pénz vagy részletre
világ előtt, a mióta
SÁRKÁNY I.
t iPllules Őri¬
butoriparosnál, Budapest,
en tales»(keleti labdacsok)
csodálatos ha¬
műhely és raktál.
tása ismeretes.
Ezek a pilnlák
valóban
azon tulaj¬
donsággal
Szép telt alakot, gyönyörű keb¬
bírnak,
let 6 - 8 hét alatt érhetni el a
törv. védett tBnrterU* nevű
_,
hogy a
arany éremmel í P é n j l J J ?
keblet kifejlesztik, megszilárdítják
Hamburg 1901, Berlin 1903) kiés uijáalakitják, ép agy a nyak és tüntetett
orientális eroporuní
vállosontok öregeit megszüntetik
használata által. 30 fontnyi b|
az által, hogy a kebelnek kecses
zás biztosítva. Ártalmatlan. Fe
teltséget kölcsönöznek a nélkül,
tétlen reális, nem szédelgés.
hogy a derekat kibővítenék. A Sok elismerőlevéL Dob--z hasz¬
nálati utasítással 2 marka.
k e l e t i p i l u l á k főleg keleti nö¬
Postautalványon v. utáuvette
vénykivonatokból készülnek l az
fportó külön) Hyfrienl»oli»
ártalmas arzéntől teljesen mente¬
I n í t l t u t D. Prani St»in«
sek. Hatását nem szabad hasonló
k Co Berlin 57. Königgratzerczélú más külsó vagy belső hasz¬ strasse 66. Budapesten kapható:
nálatra szolzáló szerrel összeté¬
Török Józsefnél, Király-u. U.
veszteni. Egy több mint 20 évi
eredmény a P i l u l e s O r i e n t a l e s hírnevét megerősítette annyi¬
ra, hogy ágy a fiatal leánynak,
mint az asszonynak az egyedüli
eszköze arra. hogy telt s szilárd
kebelre legyen szert. Könnyű és
diskrét kezelés, tartós eredmény
már 2 havi használat után. Egy
üvegecake használati utasítással
6.45 kor., utánvéttel 6.75 kor. Fő¬
raktár Budapesten Török József
VL, Király-utcza 1 1 Prágában
Fr. Wittek & Co.Wasaergasse 19

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

VII., Erzsébet-körűt 26. M.

+Soványság. +
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KE ISMERNÉ s tisztelné ezt a nevet?
Pedig viselője nem szeret szerepelni.
Maga helyett műveit küldi a nagy nyil¬
vánosság elé; de a szellemi termékeknek s
épen az övéinek, az a sorsa, hogy szájról¬
szájra, kézbői-kézbe menjenek s akkor is fölfölzendüljenek sokfelé, mikor alkotójuk már
rég egészen más eszmekörben él.
A teljes visszavonultságban - - Pozsonyban,
egy dunaparti bérházban - - élő gróf, az egy¬
aránt jeles vadász, költő, zene¬
szerző egyéniségét ma meg kell
mutatnunk a nagy közönségnek,
akárhogyan tiltakoznék is ellene
maga gróf Zichy Géza. Alkalnml
szolgál reá az, hogy július 22-én
töltötte be élete hatvanadik évét.
Ez a dátum azonban nem jelent
számára sem öregséget, sem nyugvó¬
pontot.
Szellemi üdeségével csakúgy, mint
délczeg, szálas termetével és derült,
fiatalos arczával, egész rugalmas
testi szervezetével — leczáfolja ko¬
rát. Pélkézzel is könnyedén, moso¬
lyogva feltartóztatja útjában az élők
leghatalmasabb ellenségét: az öregítő időt; mint a hogyan győzel¬
mesen megvívott sok ellenséges akadálylyal és kiküzdött sokféle szép
diadalt.
Mikor serdülő korában, vadász¬
szerencsétlenség következtében, am¬
putálták jobb karját, erős akarat¬
tal, kitartás útján szerzett ügyes¬
séggel annyira fejlesztette bal kezét,
hogy képes lett vele nemcsak írni
(kótát is, a mi nehezebb), hanem
fegyvert forgatni, sőt — a legszeb¬
ben meghámozni az almát vagy
körtót... Kipróbálta, vájjon tudná-e
baljával kormányozni a gyeplőt vagy
lóra szállni? Más beérte volna ez¬
zel a kiküzdött eredménnyel; így
iá bámulja a világ. A fiatal gróf
tovább harczolt rósz sorsa ellen;
a
zongorát teljesen hatalmába ej¬
tette. Elragadtatva hallgatta egész
Ewópa; a ki nem tudta: pusz¬
tán hallása nyomán el nem hitte
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Külföldi előfizetésekhez a postailag meg¬
határozott viteldíj is csatolandó.

volna, hogy az erővel teljes, tömör összhangok vették, mint a magasra vágyó fiatal művész
s az egész bravouros játék mestere nélkülözi kalauzai a zenei tudásban. S hogy méltó lett
jobbját. De sokkal nagyobb, szebb diadala a ilyen nagy tanítómestereihez: ez a legszebb
nemes gróf öntudatos akaraterejének az, hogy diadala.
Természetes, hogy megvolt hozzá az alap:
ő ezt a bámulatossá fejlesztett technikai kész¬
séget nem tekintette olyan értéknek, olyan a nagy tehetség. De az épületnek, ha csak
egésznek, hogy befejeztével nyugalomra térjen alapja van meg, sem hasznát nem vehetni,
babérjaival; becsvágya arra vitte, hogy elsajá¬ sem eszthétikai érdeme nincs.
Gróf Zichy Géza tanulásra fogta fogékony
títsa a zenének, mint művészetnek végtelen
így elégítette ki a zene iránti nemes
lelkét,
finoman differeneziált törvényeit. A pozsonyi
szenvedélyét;
s meglett jutalma: a világ leg¬
hírneves templomi karnagyot, Mayrberger Ká¬
szebb
közönsége
előtt — Liszt és más művé¬
rolyt, Volkmann Róbert és Liszt Ferencz köszek, meg fejedelmi hölgyek ós
általában a szellem arisztokratái
előtt - - aratta első zeneszerzői si¬
kereit művészi rögtönzéseivel Az
ily módon elröppent, pillanatnyi
hangulat szülte zenei műveken kí¬
vül nagyszámú megrögzített, leirott
szerzeményét is ismerjük: zongora¬
darabjait, férfikarait, hangszer- és
énekkarra írt műveit (Dolores;
A zene; Egy vár története); a Ber¬
linben, Prágában, Boroszlóban elő¬
adott operákat (Alár 1896, Eoland
mester 1899, a Eákóczi-trilogia:
Nemo 1905, II. Bákóczi Ferencz
1909, E. Eodostóban), s ne felejt¬
sük a «tánczkölteméay» új műfaját
(Gemma 1903; próza, mimika és
táncz, állandóan jellemző zenekari
zenével).
S ha még ez minden volna! De
a költői lelkű főúr egyszersmind
hivatott költő, (több nyelven í r ;
de csak magyarul írott versei és
opera- stb. szövegei jelentek meg),
a Petőfi- és a Kisfaludy-társaság
tagja: színpadi műveinek is maga
irja meg szövegét. Vannak kisebb
versein kívül (melyeknek első gyűj¬
teményét a Petőfi-Társaság adta ki),
kötetnyi hosszú elbeszélők (A bol¬
dogság útja, A leányváró boszor¬
kány, Alár); sőt színművei is ke¬
rültek színpadra.
Az éremnek e két szép oldala
közt ott van az egyén nemes jel¬
lemének színaranya, a megbízható,
a súlyos, az értékes, igaz ember;
a ki becsületes művész és jószívű a
nélkül, hogy «bohém», könnyelmű,
GRÓF ZICHY GÉZA.

