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0 Fensége lózsef', 
fóhg. kim. száll. , 

Dús raktár remek kivitelű 
ékszerekben, ezüst verseny¬ 
dijak, serlegek, evőeszkö¬ 
zök és alkalmi ajándékok-

_ bán. -

LŐW SÁNDOR 
Telefon 62-68. é k s z e r é s z é s ó r á s Telefon 62-68. 
Budapest, VHI., József-kőrút 81. szám. 

Fióküzlet fiirdöidény alatt: Treneséntepliczen. Telefon. -

Dús raktár mindennemű 
chronograf, chronometer, 
stoper-, ütő-, zseb-, utazó-, 

álló- és fali órákban. 
Spéci ál stopwatches. 

Technikum Mittweida 
Igazgató: A. Holtat, tanár . (Szisz királyság.) 

Magasabb technikai tanintézet az electro- és g-épészeti 
mérnökök részére. Gazdigon felszerelt electrotechn. t-s gép-

• épitö laboratóriumok. Ttnnlógyári mühelyek. • 
361O hallgató a 36 ik iskolaévben. 
Programm Blb. díjtalanul a titkárság által. 

! ! ÚJDONSÁG!! 

Fontos hölgyeknek 
:: és uraknak ! :: 

::: Beíorm haskötő 
Favorité hölgyeknek 
BefonnöT Javorite' 
:: :: uraknak.:: :: 
Előnyök: A Reform 
haskötő • Favoritén 

kitűnő szerkezelénél fogra 
megtartja egyenletes, erőt ru¬ 
ganyosságét, anélkül hogy a 
viselés alatt tágulna. K i t ű n ő e n s imul a tes thez , n e m 
a l k a l m a t l a n , n e m cnuszik, jótékonyan hat az egész szer¬ 
vezetre, t ám oga t ég e rő s í t e lgyöngü l t a l t es t szerve¬ 
ke t , m e g k ö n n y í t i a havi bántulmakal. föltétlenül biztosítja 
az altest normális tartását, a termetet karcsúvá leszi, csökkenti a 
viselősség, elhizoltság és lógó has bántalmait és kitűnő szer irrt 
nézve, hogy az altestet a szülés után természetes helyzetébe vissza¬ 
hozza. — U r a k is a leg jobb s i k e r t é r h e t i k e l a 
R e f o r m ö v «Favor i te i v i se l e t e á l t a l . Kiválóképen 
sportüzelmeknél, bármilyenek legyenek, mint a lovaglásnál mint 
lovagló öv stb. kiváló becsü. — A Reformhf tskötö i F a v o -
r l t e i a legelőkelőbb orvosoktól és női klinikáktól melegen ajánl' 
tatnak. Rendelésnél elegendő a test kerületmérete a köldök alait 
négy ujjnyira. — Kimerítő árjegyzéket küld ingyen és bérmentve 
UÍfí PTI I hygienikus kiiliinlegességek gyára 
A L L L 1 1 dt Budapast,IV., KorooaherczeR-ntczal?. 

Gyakorlott 
háziasszonyod 

állítják, hogy a hamu rosta minden tekintetben 
teljesen bevált! Mindenkinek érdeke, a ki vasaló¬ 
val vasal, hogy magának a hamurostát beszerezze! 
Mivel még nem kapható mindenütt, alkalmat nyuj-

, tank önnek a hamnrosta előnyeiről minden elő-
zetes kiadások nélkül, rövid nton meggyőződ¬ 
hetni, írjon kérem egy levelezőlapot Kommer B. 
czimére Budapest, IV., Postafiók 1. és Ön 
azonnal kap egy hamurostát, melynek értékét 
(K 2-80) csak akkor tartozik fizetni, ha az az Ön 
várakozásainak tényleg megfeleli Nagybani áru¬ 
sítás : Geittner és Kansch czégnél Budapest, 
Andrássy-nt 8 és Arak és Fehér czégnél, József-
körűt 33. Kérje minden háztartási üzletben, ára 2 K 80 f. 

tanyay Pepsín bora. 
Kellemes ízű, kiváló jó hátira szer 
étvágytalanság, rendet¬ 
len emésztés és gyomor¬ 

gyengeség ellen. 
Étkezés kőiben véve, megóv a tryo-
morterbeléstől . Egy Üveg ára 

S kor. 2O Hl l 

Kapható-

minden gyógyszertárban 
valamint 

ROZSNYAY MÁTYÁS 
gyógyszertárában 

ARAD, Szabadság-tér. 

A M A R O I T - C R E M E a főrangú hölgyek kodrencz 
szépítő szere, az égést világon el van terjedve. 

Páratlan hatása szerencsés összeállításában rejlik, a bőr 
azonnal felveszi és kiváló hatása már pár Ara lefolyása alatt 
észlelhető. 

Mivel a M A R G I T - C R E M E T utánozzák és hamisít¬ 
ják, tessék eredeti védjegygyei lezárt dobozt elfogadni, mert csak 
ilven készítményért vállal a készítő mindennemű fe'elűsségeL 

A M A R O I T - C R E M E ártalmatlan, zsirulan, vegy-
iazta készítmény, a mely a külföldön általános (eltűnést keltett. 

Ara l K. Margit-szappan 7O flll. Uargit-pondar l '20. 

O r á r t j a F ö l d e s K e l e m e n laboratóriuma A r a d o n . 
Kapható minden gyógyszertár, illatszer- és drogua-Gzletbeo. 

RATIONALIS 

Cement pad l ó la pók 
gyártására szállítunk modern 

liydraiilikus és kftnyökenieltyii-
préseket kéz- és gőzerdhajtásra, 
továbbá az összes segédgépeket, u. m. 
keverés, csiszolás, élesítés, zúzás, 
osztályozás stb.-re. Saját munka-
képen szerkezetek. Különlegességi 

gépgyár: 

Dr. GASPARY & Co. 
MABKORAJTSTADT (Sémetorsiio;). 

228. számú árjegyzék ingyen l 

BORSZEKIPAR 
Kendi Antal Budapest, IV., Károly-n. 2. 

^^l^^v 

ANGOL BŐRBUTOR készítése, festene és renová¬ 
lása saját műhelyemben. Ebédlő. iékek, iroda-fotelok 
valódi borreL Ulőbutor állványok kárpitozása. 

Siéki,taUkit4«ok! 

Sí* íd<J'^* **& bőrbetegségek, • legkülönbözőbb súlyos 
idegbajok (neurasthenia, vitustancz), a sápkór, a női 
P « p t jléktelenito pattanások s a nói ín-mi szervek 
folyásokkal kombinált hurutos megbetegedéseinek 
kezelésénél csekély értékű idegen tizekre ionunk nulva, 

* addig ujabban 

. PARÁDI ARSEN 
olyan kincsünk vin, mely mindu eddigi arsensaras Tíznél 
(Roncegno Le»ico) hatásosabb, könnyebben emészthető > 
manapság már. minthogy legelőkelőbb orvosi tekintélyeink fel¬ 
karolják s a fogyasztók ejtesz serege dicséri hatásait, hazánkban 

csaknem kizárólagos keresletnek örn nd. 
postaláda (7 palacik) parádl arsen vutartalma gvógyviiet 
raroroág OMIM portaállománaira, 6 koroo» 50 fiílérér 

bérmenteMn szillit a 
Firiktir • EDFSiriiTV • °»- *• k l r - ud»- ***>• rouiiif. c.uc.aH.uiT l_. utó. BUDAPESTEN. 
Kapható minden tjógrtárbu ét megUiható ramerkeiwkedéibeb 

Turista • fiaid, i 
Rég bevált aromatikns bedörzsölés az inak és izmok 
erősítésére és edzésére, mint segitőszer köazvény, rheuma 
ischias és zsábánál. Turisták, kerékpározók, vadászok él 
lovasok által sikerrel használva elő- és utóerősitésre na¬ 

gyobb túrák után. 
Égési üveg ára 2-— K. Fél üveg ára 1-20 K. 

Kwizda-féle Fluid S 
Török József gyógysz., Bpest, Király-u. 12. Andrássy-ut 26. 

ALAPÍTVA 1866. 

HECKENAST 
EBÜSZTA¥= 
ZONGORATERMEI 
Bpest, csakis Gizella-tér 2. 

TDimi-ZONGORÁK 
ÍD A U í l egyedüli képviselete 

:: Telefon. :: 

IB ACH-xongorát játszanak és ajánlanak : 

Backhaus, Dohnányi, Pugnof, Alice Ripper, Sauer, Stefaniay stb. 

A budai Szt-kkácsfürdő 
• Tfasrj s zá l lodá jában , és iTbermali-
szállodájában szoba teljes ellátással na¬ 
ponként 10 koronától feljebb. Minden 
szoba kilátással a Dunára. Kénes iszap¬ 
fürdők és iszapborogatások. Fürdőismer-
tetást díjmentesen küld :: :: :: :: :: 
:: Szt.-Lukácsfürdő részvénytárs. 

TANKÖNYVEK 
ISKOLAI SEGÉDKÖNYVEK 

leggyorsabban beszerezhetők 

LAMPEL l (Wodianer F. és Fiai) 
könyvkereskedésében 

(Budapest, VI., Andrássy-úl 21. sz. alalt), 
ahol az orsság minden réssében 
hassnált tankönyvek raktáron van¬ 
nak. 

felhívjuk meg a figyelmet a cég jól fel¬ 
szerelt tanszerrakiárára is, mely mél¬ 
tón kiegészíti a több mint egy évszázad 
óta fennálló elsőrangú könyvkereskedést. 

Megrendelések a szokásos feltételek 
mellett gyorsan és pontosan lesznek 
elintézve. 

Iteméljük, hogy a n. e. közönség, mely 
a céget eddig is kitüntette osztatlan 
bizalmával', ezentúl is fel fogja keresni 
rendeléseivel, a cég pedig hagyományos 
elvével és lelkiismeretes kiszolgálás által 
oda fog hatni, hogy a bizalmat iránta 
mindenképpen fokozza. 

37, SZ. 1910, (57, ÉVFOLYAM.) 
SZERKESZTŐ 

HOITSY PÁL. BUDAPEST, SZEPTEMBER 11. 
Szerkesztőségi iroda: IV. Beáltanoda-utcza 5. 
Kiadóhivatal: IV. Egyetem-utcza 4. 

Egyes szám 
ara 40 fillér. 

Előfizetési 
(eltételek : 

{Egész érre _ 
Félévre _ _ 
Negyedévre _ 

_ 16 korona 
8 korona. 
4 korona. 

A tV;ido/rromfc(i»-val 
negyedévenként 80 fillérrel 

több. 
Külföldi előfizetésekhez a postailag meg¬ 

határozott viteldíj is csatolandó. 

MÜVÉSZOTTHON A TÁTRÁBAN. 
N É H Á N Y ESZTENDŐ óta a külföldi művésztele¬ 

pek mintájára hazánkban is egymásután 
keletkeztek az ország kies fekvésű vidé¬ 

kein a nagyobbára nyári jellegű művészottho¬ 
nok, a hol festőink csendben elvonulva dol¬ 
gozhatnak és értékes anyagot találhatnak ecset¬ 
jükre. A legismertebb művésztelep a nagybányai, 
utána a szolnoki következik, melyet a kultusz¬ 

minisztérium létesített. E két telep mellé az idén 
Kecskemét városa létesített egy harmadikat az 
ottani népkertben. A negyedik legrégibb művész¬ 
telepet egész csendben Stróbl szobrásztanár a 
liptói Kriván hegyaljában Örtűzön 1890-ben 
kezdette építeni, a mely művésztelep csak mos¬ 
tanában készült el teljesen. 

Az őrtűzi művésztelep a Magas-Tátra egyik 
legfestőibb pontján épült és teljesen a Stróbl 
mester áldozatkészségének gyümölcse. A telep 

tervét gróf Zichy Géza pendítette meg, a kit 
a nyolczvanas évek végén a mester Tátra¬ 
füreden mintázott. Stroblnak, a ki az egykori 
őrtűzi vashámorban született, hol édesatyja 
vasgyári tisztviselő volt, régi vágya volt, hogy 
megvegye a hetvenes évek végén beszüntetett 
vashámor háromholdas területét a magyar 
államtól. Gróf Bethlen András akkori föld-
mívelési miniszter közbenjárására el is adták 
neki a szülőföldjét, a hol 18—20 év leforgása 

STROBL ALAJOS MŰVÉSZOTTHONA ÖRTŰZÖN. 

Frsnklio-Tinnjl.t nyomdája. Budapest IV.. Kgyotem-ntes* *. •*. 
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alatt Ferencz József, a bolgár király, Coburg 
Fülöp és Izabella főherczegnő nagyobbszabású 
rendelései révén megtakarított filléreiből több 
mint 160 ezer korona költséggel felépítette 
szilárd anyagból a művésztelepet, a mely úgy 
van berendezve, hogy az összes műtermek 
kályhákkal ellátva még télen is használhatók. 
Ez a remek fekvésű, még a művészek által is 
alig ismert művésztelep Királylehota és Liptó-
újvár vasúti állomások között a Fekete és Fe¬ 
hér Vág folyók összefolyásánál fekszik. Mesz-
szire kimagasló, impozáns, ötemeletes, erké-
lyes őrtornya, a melyben a műtermek vannak 
elhelyezve, a tizennegyedik század vártornyai¬ 
nak stílusában épült és külsőleg a vajda¬ 
hunyadi vár és gömörrozsnyói városi őrtor¬ 
nyokhoz hasonló. Négy tágas, szellős és vilá¬ 
gos műterem van ebben az őrtoronyban, a 
melybe 170 fokos csigalépcső vezet fel a mel¬ 
léje épített kerek toronyból. A főbejárat északi 
oldalán Dobó István, az egri hős síremléké¬ 
nek másolata van felállítva, míg a liptói vár 
felé néző toronyfalba tíz méter magasban 
Mátyás királynak Porosz-Sziléziában, az or-
lenburgi várban levő nagyméretű dombormű-
vének másolata van elhelyezve. Ezalatt hűsé¬ 
ges Íródeákjának, Galiotli Március pompás 
ülőszobra, oldalt pedig a Hunyadiak hollós 
czímere látható. 

A torony délnyugati részén van befalazva 
Nagy Lajos király egy csodás szépségű ülő¬ 
szobra, a melynek eredetije a rheimsi székes¬ 
egyház egyik pillérjón van elhelyezve. A szo¬ 
bor hárfáján játszva ábrázolja a nagy királyt, 
míg a szobrot tartó pillér alatt látható Király-
Lehota nagyközség ékes vadászczímere, a me¬ 
lyet Nagy Lajostól nyert a község népe, ki¬ 
ket, mint híres íjászokat (nyilas vadászokat) 
ő nemesített. Király-Lehota környéke tudva¬ 
levőleg Nagy Lajos idejében kitűnő vadász¬ 
terület volt, hol bölényeket, zergéket, medvét, 
szarvasokat lehetett lőni. A tornyos műterem 
tetején egy több méter nagy, kovácsolt vasból 
készült szárnyas pegazus ágaskodik az üstö¬ 
kössel, a mely az időjós szerepét játssza sok¬ 
szor Ortűzön. 

Stróbl mester ritka kitartással, évtizedes 
eredményes munkásságával valóságos paradi¬ 
csomot létesített Ortűzön. A földszinti mű¬ 
teremben gazdag könyvtár van berendezve, 
telve becses történelmi, vadászati és halászati 
művekkel, a melyeket a mester igen gyakran 
olvasgat és tanulmányoz. Ebben a műterem¬ 
ben áll Szent Ferencznek a Bazilika számára 
már teljesen elkészített, remek életnagyságú 
szobra. Ugyanitt találjuk az ifjúkorában oly 
tragikusan elhunyt László főherczeg, Fraknói 
püspök és más mellszobrok másolatait. A mű¬ 
terem egyik legértékesebb műtárgya a XIV. szá¬ 
zadbeli kandalló, valamint egy flórenczi tükör. 
Ez az utóbbi valódi remeke az olasz műipar-
nak, mely régente a szász-meiningi herczeg 
számára készült. Itt látjuk Stróbl Zsófiának, 
az ismert festőművésznőnek sikerült csendéle¬ 
teit és a bécsi történelmi múzeum remekeiről 
készült pompás másolatait, így Mátyás király, 
I. Miksa római császár képét és sok más 
értékes műtárgyakat. 

Az egész telep csupa művészet, csupa han¬ 
gulat. Most még csak egy vágya van az áldo¬ 
zatkész mesternek, hogy a park jobboldalán 
emelkedő mészkősziklába egy Mária-kápolnát 
és alatta egy sírboltot építhessen. A mestert 
a hosszantartó és költséges művésztelep léte¬ 
sítésénél azon elv vezérelte, hogy idővel a 
telepet az állam vegye át és a későbbi művész-
nemzedék ingyenesen használhassa, pihenésre 
és újabb benyomások gyűjtésére. A kies fek¬ 

vésű telepet, mint értesülünk, legközelebb Fer¬ 
dinánd bolgár király, valamint Izabella főher¬ 
czegnő és leányai is készülnek megtekinteni. 

Markó Miklós. 

ÖREGEK AZ ÉJBEN. 
Öreg urak hűs holdvilágban 
Ballagnak bús nyárfák alatt, 
Beszélnek csöndesen halálról 
És életről, a mely nekik már 
A halál mesgyéjén halad. 

8 hűs holdvilágban, bús füzek közt 
Ballagnak ők halkan, tovább, 
A kegyelmes, dúslelkű élet 
Halál ösvényén viszi őket 
S mutat nekik még pár csodát. 

Nézem e ballagó nyugalmat, 
A szép, nagy évek csapatát 
8 nézem az örök, néma holdat, 
Mely egyaránt ragyog fölöttünk 
8 marad, mikor mi már valánk ! 

Szép öregek, jó itt maradni, 
S érezni fáj, jó öregek, 
Hogy én már a ti évetekben 
Megfutva minden, minden ösvényt, 
Ott alszom régen köztetek! 

Juhász Gyula. 

ARANY KÍSÉRTETEK 
Be szép virágok a jégvirágok, 
Be gyönyörű fény a lárnpafény: 
Dicsérd te a tavaszi bús világot, 
A telet, a víg telet áldom én. 
Tudod, tavaszszal járnak a vágyak, 
Látatlan toros törpe manók, 
Dongó darazsak — lelked füle bágyad -
Fulánkosak, csak ölve halók. 

Minden tavasz tele szellemekkel, 
Arany kisértet a napsugár, 
Phoebus nyilaz égi fényidegekkel 
S a légben látlan száz nyila száll. 
Minden rósz ettől jő a világra, 
Bűn búja, betegség, gyötrelem, 
Ettől a hervadás a világra 
És az életre a szerelem. 

Láttam a delfineket cziczázni, 
Láttam az édes Adriát, 
Villámokat éjjel szerte czikázni, 
Havast, romokat, rózsát, múmiát: 
S szép és szomorú ma mind, barátom, 
Szép és szomorú: szivembe száll. 
Csak egy félelmem a nagy világon, 
Egy ellenségem: a napsugár. 

Babits Mihály. 

VICZA REGÉNYE. 
REGÉNY. (Folytatás.) 

Irta Zsoldos László. 

Igazán rösteltem, hogy be nem hívtam éj¬ 
szakára a szobánkba. Már a pletykát sem bán¬ 
tam volna (egygyel több, vagy kevesebb, úgyis 
mindegy). Hanem attól féltem, hogy ha az 
anyuska fölébred és meglátja maga mellett ezt 
az idegen arczot, (hisz délután csak futtában 
pillanthatta meg Jákobot a kocsin) újra ideg¬ 
rohamot talál kapni a drága. Pedig most oly 
szép nyugodtan aludt. A bróm, úgy látszott, 
mégis jót tett neki. 

Sokáig elnéztem, merengőn, a szinte leányos, 
szép arczát, a melyet most olyan bágyadttá tett 
az a borzasztó betegség, vagy inkább a kime¬ 
rültség, a mit okozott. De most már, gondol¬ 
tam magamban, a jótékony álom majd csak 
visszahozza az erejét, s reggelre, úgy lehet, 
már föl is kelhet talán. És akkor, a mint a 
doktor megengedi, elutazunk innen, el, el, hogy 
úgy elfeledtessem vele ezt a vidéket, és úgy el¬ 

felejtsem magam is, mintha sohasem láttuk 
volna. 

Nem bírtam volna megmagyarázni magam¬ 
nak ezt a lelkiállapotot, hanem annyi kétség¬ 
telen, hogy a mennyire biztatónak láttam a 
mama állapotát, ugyanabban a mértékben 
mintha egyre jobban nehezedett volna rám az 
a nyomasztó, az a lesújtó érzés, hogy ime, mi 
történt velem: tegnap, sőt ma délelőtt is még 
menyasszonya voltam egy embernek, a kibe 
ha magam nem voltam is szerelmes, de mégis 
sok föltevés bizonyított a mellett, hogy legalább 
az szeret és becsül; és most? Most egy lené¬ 
zett, megvetett senki vagyok ebben a házban, 
a kit a volt vőlegénye még annyira sem érde¬ 
mesített, hogy legalább egy tisztességes «Isten 
veled rózsám»-ot mondjon neki; még annyira 
sem, hogy legalább szemtől-szembe megmondja 
neki, hogy szakítani akar, hanem e helyett 
egyetlen búcsúzó, egyetlen szemrehányó szó 
nélkül elmegy, valósággal megszökik előlem, 
és anyjára bízza azt az érthetetlen, gyalázatos 
hóhérmunkát, a melyet özvegy Szabóné ma 
délután végzett mirajtunk. Hát páriák vagyunk 
mi az anyuskámmal, hogy így lehet velünk 
bánni? Hát ne rendüljön meg a lélekben a 
hit ? A hit az emberekben ? A hit azokban, a 
kik azt állítják magukról, azt mutatják, — eh, 
mit! — azt akarják elhitetni velünk, hogy sze¬ 
retettel közelednek felónk? A hit a szeretet, a 
becsület szentségében, a hit az igazságban, a 
hit az egész világban ?! Hát csakugyan, — a 
mint te mondtad délután, édes, jó anyám, -
hát csakugyan csak eddig tart a barátság? Az 
első rágalomig? Hát csakugyan csak eddig tart 
az a híres, sírig szóló szeretet? 

Milyen csöndes az éj! Te drága, csak meg¬ 
gyógyítana ez a nyugodt álom ! Hó, várjunk 
csak! Ez már nem az első rágalom, hanem a 
második. Az elsővel Szabóék nem törődtek. 
Hanem ez a második már ott fogamzott meg 
ő bennük. Beh furcsa! Hogy az anyuska sik¬ 
kaszthatott volna, azt nem hitték el; de —jujj, 
Istenem, még gondolni is vétek ilyesmit! -
hogy nem tisztességes asszony, erre a gyanúra 
elég volt nekik egy jótétemény. Kramolin bácsi, 
Kramolin bácsi! Nem jobb lett volna mind¬ 
nyájunknak, ha hazautazhattam volna és fele¬ 
ségül vétettem volna magamat veled ? A mamát 
is megmentettük volna, még a vagyonodba is 
beleduskálbattunk volna, és mégis mindenki¬ 
nek be kellene fognia a száját, mert minden¬ 
nek meglett volna a maga formája. Forma? 
No, ennek a Jákob Áronnak ugyancsak nincs 
formája; igazán olyan esetlen, akár a medve. 
És, lám, az ügyefogyott beszédje, meg az osto¬ 
baságai mögött mégis milyen szíves, mennyire 
szolgálatkész ez a nagy lurkó! Még éjszakára 
is itt maradt. Künn, abban a hűvösben. Hjaha! 
Oda teregette a térdére a mama nagykendőjót. 
És hogy simogatta ! Beh különös ! . . . 
' . . . Aztán jött a tanító, és nem szólt sem¬ 

mit, csak fájdalmasan mosolygott rám a sápadt 
arczával, és — mert hát a kimerültségtől végre 
magam is elszenderültern ott az anyus ágya 
mellett a széken, — én elkezdtem nagyon ke¬ 
servesen sirni. Erre azt gondoltam, — szintén 
álmomban, — hogy sirni örömet jelent, és ak¬ 
kor jöttek az oláhok csákánynyal és ásni kezd¬ 
ték Fatia Negra alagútját. És addig ástak-
ástak, a míg ki nem ástak belőle egy mély 
gödröt, a melyikből hirtelen előbukkant vigyo¬ 
rogva Flóra, meg a czigány jósnő, berántottak 
maguk közé a gödörbe, és ők is, meg az oláhok 
is mind egyszerre üvölteni kezdtek oláhul (ezen 
a nyelven is csupán álmomban értettem), hogy: 

- Itt van a drága kisasszony! Most meg 
fogja mutatni nekünk a mi kincseinket! 

Én erre borzasztón megrémültem és — föl¬ 
ébredtem. 

XIV. FEJEZET. 
Az életmentő kláris. 

Odakint már csicseregtek a madarak és a le¬ 
eresztett függönyön át besütött a szobánkba a 
nap. Nehéz petróleum-szag volt. Anyámra pil¬ 
lantottam, még édesen aludt, s én sietve tár¬ 
tam ki az ablakot, a melyen kissé csípősen, de 
üdítőn csapott be a friss, hajnali hegyi levegő. 

- Nini, — hajoltam ki az ablakon. — Hát 
ez kinek a kocsija? Megjött a tanító a tarokk¬ 
ról ? Vagy . . . 

Nem fejezhettem be a gondolatomat, mert 
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ebben a pillanatban latiam, hogy az utálatos 
puji gyógyszerész tántorog ki a kapun és szé¬ 
les kanyarodással nekimegy a kocsinak. 

- Hopp hó, Juon (most néhány érthetetlen 
oláh szót ropogtatott oda neki) . . . Li . . . 
Livádia . . . 

Még egyszer beköszönt (nem nekem, mert 
engem észre sem vett, hanem özvegy Szabóné-
nak), közben nagyot csukolva: 

- Kzét csukk... csók... lom ! Mgm... ndom 
neki! J . . . jjó mlatást! — s elhajtatott. A mint 
a szavaiból kiértettem, alkalmasint Mező-Livá-
diára. És a kinek megmcnd valamit, az alig¬ 
hanem a tanító lesz. De kinek kívánt «j-jjó 
mulatást?» Aha, bizonyosan Jákobnak! Igaz! 
Jákob! Vájjon nem fázott-e meg odakint? 

Gondoltam, kinézek hozzá jó reggelt kívánni. 
Mielőtt kimentem, odasompolyogtam az anyus-
kámhoz. Még mindig aludt. 

- Jó reggelt, Jákob úr! — nyitottam ki a 
tornáczra. A puji medve ott ült most is a 
lóczán, ép úgy, mint a hogy éjfélkor otthagy¬ 
tam; azzal a különbséggel, hogy most, mint 
valami fűszál, a kendőnek egy szép hosszú 
zöld rojtja lógott ki a szájából. Azt rágta, mint 
valami kecske. És körülötte is a téglával ki¬ 
rakott tornáczon szanaszét hevertek az össze-
rágicsált zöld rojtok. (Egész pusztítást vitt vég¬ 
hez a kendő szélén.) Majdhogy el nem nevet¬ 
tem magamat: 
^ — Mit csinál, Jákob úr? 
> f Felém fordította a fejét: 
t \ - - Beszélgetek a nagy kendőjükkel, Vicza 
nagysám, — hunyorított rám a kelő nap pír¬ 
jában, a nélkül, hogy a kiberetvált állára le¬ 
fityegő fűszálat, akarom mondani zöld rojtot 
kivette volna a foga közül. — Hisz megmond¬ 
tam, hogy nem leszek egyedül. 

Azt most már egészen világosan láttam, hogy 
nem a libanyakú menyasszonyáról beszélgetett 
egész éjszakán keresztül a mama nagykendőjé¬ 
vel, következéskép okosabbnak véltem, ha nem 
folytatom ezt a társalgást. Megkérdeztem tehát, 
nem eszik-e egy kis csirkeczombot, s a másik 
fordulóval már ki is vittem neki asztalunkról 
az esti sült csirkét. Úgyis megfizetünk érte 
Szabónénak, gondoltam magamban. A kezébe 
nyomtam a medvének a tálat, s jó étvágyat 
kívánván neki, hirtelen visszaosontam a szó-* 
bába, mivel a másik ajtóban a tanító anyjának 
a fekete alsószoknyáját láttam meglebbenni, és 
semmi kedvem sem volt, hogy jó reggelt kíván¬ 
jak neki. 

Alig húztam be azonban az ajtószárnyat, 
már kopogtattak rajta, s rá mindjárt belépett, 
koczkás nagykendőbe burkolódzva, alsószoknyá¬ 
ban a tanító anyja. 

- Jó reggelt! — szólt magából kikelt arcz-

MÜT EREM-RÉSZLET. 

czal, s becsukta maga mögött az ajtót. — Mi¬ 
kor utaztok, kérlek? 

- A mint az anyuska eléggé jól érzi magát 
arra, hogy elutazhassunk, tüstént, — feleltem 
szinte kihívón, ideges suttogással, vajmi kevés 
hajlandóságot mutatván arra, hogy beljebb 
tessékeljem a szobába. — Lehet, hogy még ma 
reggel. Lehet, hogy csak napok múlva. Min¬ 
dent megfizetünk. 

- Az bizony jó lenne, — folytatta a bor¬ 
zasztó teremtés. — Eh, nem a fizetés! Hanem 
egészen földúltátok a nyugalmunkat! A fiamat 
a mai napig még csak egy kicsit becsípve sem 
látta soha senki; most meg ép itt volt a puji 
patikus, persze az is részegen, akár az ágyú, 
Mező-Livádiáról, s nagy gaudiummal beszéli 
nekem, hogy Miska egész éjszaka iszik és az 
Istennek sem akar hazajönni, kérlek, addig, a 
míg ti itten vagytok. Tudjátok, hogy igen 
szívesen láttalak benneteket (oh, nagyon kö¬ 
szönjük !), hanem azért most, mint anya, kérlek, 
legyetek tekintettel a fiam jövőjére és egy öreg 
asszonynak a nyugalmára, és utazzatok el mi¬ 
nél hamarább. Ha hosszabb útra még nem me¬ 
het az anyád, vitesd át Pereszlényi úrékhoz, 
vagy menjetek Pujra, Jákob úrhoz, ő úgyis, 
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látom, már majd megveszekedik utánatok. Van 
ám neki jó féderes hintája is . . . 

- Mivel tartozunk, kérlek? — ütötte meg 
egyszerre a fülemet édesanyám bágyadt, de 
azért éles, ideges hangja. 

- Hát te ébren vagy, drágám? — futottam 
ijedten az ágyhoz. Az édes a besugárzó nap¬ 
fényben is halványan, mint a holdvilág, már 
az ágy szélén ült. 

- De anyuskám, az Isten szerelmére ! -
öleltem át a hajlékony derekát, - - feküdjél 
vissza, kérlek, az ágyba! Hiszen még nem 
birsz . . . Meg kell várni az orvost. . . 

- Itt nincs tartozásról szó, — lépett egyet 
az ágy felé az özvegy, szemmelláthatólag resz¬ 
ketve az izgalomtól. — Itt arról van szó, hogy 
feldúltátok a nyugalmunkat, és ezért kérlek, 
már bocsáss meg, hogy válaszszatok magatok¬ 
nak más médiumot! 
j ^ Hiába erőlködtem, nem bírtam anyámmal. 

— Add ide az alsószoknyámat, Vicza! Nem, 
egy perczig sem maradok itt tovább! Ki az a 
Jákob úr, a kinek féderes hintája van? 

S úgyszólván alig volt időm annyit gondolni 
el, megrettenve, magamban, hogy: 

- Szent Isten ! Nem emlékszik Jákobnak a 
nevére ? Hisz akkor még nincs is eszméletén ! — 
és az én szegény anyuskám, miközben az ajkába 
harapott az erőfeszítéstől, már leugrott az ágy¬ 
ról és talpra állt. De ugyanebben a pillanatban 
nagy reszketés fogta el, s a gyengeségtől mind¬ 
járt vissza is rogyott az ágyra. 

- Jézus Máriám ! - - sikoltottam, mialatt 
Szabóné morogva botrogott ki a szobából. -
Látod, minek erőlködsz, anyuskám ! Nem való 
neked még fölkelni. 

- Nem bizony, — sóhajtotta siránkozó han¬ 
gon a mama, s mire föltettem a lábát az ágyra, 
betakartam és megigazítottam a feje alját, már 
újra el is aludt. 

- Mi baj ? — dugta be az ajtón ijedten a 
fejét Jákob. 

Én összekulcsolt kézzel fordítottam a rimán-
kodó tekintetemet a mennyezet gerendájára, s 
e közben egyszerre csak éreztem, hogy meg-
tántorodom, úgy, hogy bele kellett fogódzkod¬ 
nom a székbe. 

- Vicza nagysám ! - - szólott rám Jákob 
kemény hangon. - Tessék kimenni piczit a 
friss levegőre, mert mindjárt maga is elájul. 
'Sz olyan fehér, akár a fal. 

Eéveteg pillantást vetvén anyámra, kitámo-
lyogtam az ajtón. Juhász farkcsóválva dörgölő-
dött hozzám. 

- Te . . . te kutya te . . . büszke lehetsz, 
hogy nem embernek születtél, — ez a gondo¬ 
lat fordult meg a fejemben, s aztán ki ebből a 
gyűlöletes udvarból, ki ebből az átkos házból 
az utczára! Ott megálltam az ablakunk előtt, 
s félkarommal fáradtan rákönyököltem a desz¬ 
kájára, úgy, hogy be is láthattam a szobába a 
mamára (a mint hol hangosan szól valamit 
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türelmetlenül, hol meg lassan mormol magá¬ 
ban értelmetlen szavakat az ágyban), meg az 
üde, hajnali levegő is átjárhatott. 

Vagy tiz perczig állhattam így a tenyeremre 
támaszkodva az ablak előtt, a mikor látom, 
hogy Gábris bácsiék kúriája felől, alig húsz 

lépésnyire velem átellenben az út szélén, a 
fák mögött settenkedve, a lompos Flóra köze¬ 
ledik felém. 

- Kisasszony! - - integet nekem susogó 
hangon, — tessék már idejönni egy kicsit! -
Én különben csak az «s»-sel hangzó szótago¬ 
kat hallottam ebből a susogásból, s csupán a 
hívogató kézmozdulatai érttették meg velem, 
hogy mit akar voltakép a boglyas szolgáló. 

Intettem neki, hogy jöjjön ide ő, ha mon¬ 
dani akar valamit; ámde Matild néni szakács¬ 
nője most kézzel-lábbal kezdte magyarázni az 
út széléről a fa mögül, hogy ő nem mutatkoz-
hatik a ház előtt, mert meglátják, hanem én 
ne sajnáljam a fáradságot s ugorjak át hozzá, 
valami nagyon fontos mondanivalója van a 
számomra. 

- Mi a csudát akarliat tőlem ez a lány? — 
gondoltam magamban, s miután egy tekintettel 
meggyőződtem róla, hogy anyám még mindig 
félrebeszél a lázas álmában, Jákob pediglen 
néma figyelemmel lesi minden mozdulatát, át¬ 
szaladtam az oláh cselédhez a fasorba. 

- No, mit akarsz, Flóra? Hát te már ilyen 
korán fönt vagy ? 

- Jaj, kisasszony, — vigyorgott rám sunyin 
a leányzó, — nagy dolog történt. 

- Jaj, kézit csókolom, aranyos kisasszony-2 

kám! - - bukkant elő a fák mögül ebben a 
perczben egy csillogó nagy feketeszemű oláh 
czigányasszony, és mindenáron a piros szájá¬ 
hoz rángatta a kezemet. 

- Ez a Mara néni, kisasszony, -- mutoga¬ 
tott rá tiszteletteljes bökdöséssel a cseléd. -
A jósnő, onnan a hegyről. Tetszik tudni, a ki¬ 
ről tegnap beszélt az a bamba Demeter . . . 
Hallottuk, hogy a nagyságos asszony nagy¬ 
beteg, há t . . . 

- Jaj, kézit csókolom, — vágott a szavába, 
természetesen szintén magyarul a czigányasz-
szony, - - hát igazán olyan nagybeteg a szép 
nagysága? 

- Bizony, - - feleltem idegenkedve, miköz¬ 
ben a szemem inkább a tanítói lak felé for¬ 
gott, semmint a két oláhn. 

Mara nagyot sóhajtott. 
- Jaj, szegény nagysága, szegény nagysága! 

Ugy-e, hogy félrebeszél, kisasszonykám? (Bi¬ 
zony, — válaszoltam, figyelmesen fülelve, vájjon 
nem sikolt-e mégis odaát az anyuska?) És 
nagy forrósága is van, úgy-e? (Az ám.) Ak¬ 
kor nem is lesz az már jobban sohasem, kis¬ 
asszonykám ! Meghal szegényke, kézit csóko¬ 
lom, még ma reggel hét órára. 

Ha egy szamár szólalna meg és az mondana 
ilyesmit a nehézbeteg édesanyánkról, talán még 
annak a jóslata is megdöbbentene. Hát hogyne 
rettentem volna meg ettől a beszédtől, a mikor 
oláh czigányasszony mondta? Kuruzsló-jövendő-
mondó, a kinek legföljebb csak nevetünk a 
badarságain, a mikor másokat tesz bolonddá a 
jóslataival, de a ki, mégis, épen a hókusz¬ 
pókuszaival, meg a titokzatos hírével, ellen¬ 
állhatatlanul valami nagyon kellemetlen, ag¬ 
gasztó érzést, sőt félelmet tud belecsempészni 
a lelkűnkbe, mihelyt magunkról vagy a szeret¬ 
teinkről jövendöl baljóslatú dolgokat. 

Én is egyszeriben megfeledkeztem az abla¬ 
kunkra való áttekintésről, és igyekezvén el¬ 
palástolni a rémületemet, szigorún szóltam rá 
a czigányasszonyra: 

— Miféle őrültségeket beszél itt nekem össze 
maga? Ha egypár krajczárt szeretne kicsikarni 
tőlem, hát jöjjön az a~blakhoz, adok, de ne 
akarjon velem elhitetni ilyen ostobaságot! Hisz 
a nagysága már az imént majdnem fölkelt, 
•hogy elutazzunk a reggeli vonattal. Csak én 
marasztottam az ágyban, hogy pihenjen még. 

- Jaj, drága kisasszonykám, - - kulcsolta 
össze előttem a kezét a czigányasszony, — hát 
már miért tetszik ilyesmit állítani? Hát nem 
összeesett előbb a nagysága, a mikor föl akart 
kelni? És most meg nem félrebeszél? Azt 
hiszi, aranyos kisasszonykám, hogy én csalok? 
Azt hiszi, nem látok keresztül én a falon, és 
nem látok bele a jövőbe? Három esztendő alatt 
már hárman estek itt ebben a faluban ugyan -
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ebbe a kórságba, kisasszonykám. és mind a 
hárman belehaltak aznap reggel hét órára, 
a mikorra megjövendöltem. Mert azok sem 
hallgattak rám; azok is azt hitték, hogy én 
csaló vagyok, kisasszonykám. Pedig azoknak is 
megmondtam, hogy mi gyógyítaná ki őket a 
kórságból. De nem hitték el. És mind a hár¬ 
man meghaltak, kisasszonykám, reggel hét 
órára. Ha meg hallgattak volna a Mara sza¬ 
vára, hát még most is egészségesek volnának, 
kisasszonykám, akár a makk. Úgy ám, ara¬ 
nyom . . . 

— És — kérdeztem ösztönszerű kíváncsiság¬ 
gá^ — miért halt meg az a három ember? 
Vagy asszonyok voltak? 

Ereztem, hogy most valami ostoba babonába 
fogok beletapicskolni, de (hiszen az ilyen ese¬ 
teknek épen ez a jellemző közös vonásuk) azért 
mégis megkérdeztem : 

— Vagy . . . mi gyógyította volna meg hát 
őket, Mara néni? 

A czigányasszony most lekapta a nyakából 
a három sor üveggyöngyöt és minden átmenet 
vagy bevezetés nélkül egyszerre olyan izgatott 
taglejtések közt, mintha megtébolyodott volna, 
elkezdte pörgetni az újjain a gyöngysorokat, 
mialatt a lábával is ide-oda topogva, vadul 
szikrázó szemmel, hátborzongatón susogta sza¬ 
porán : 

- Jaj virágom, kettő-három, 
Hol van a gyöngy ? Nem találom. 
Jaj, kincsem, hová mégysz ? 
Túlvilágba lépsz ! 

Újra előre kapta az újjain a gyöngysort: 
— Jaj virágom, három-négy, 

Piros-pozsgás arczú légy! 
Jaj, kaczagjuk a halált, 
Hogy anyádra nem talált! 

Önkéntelenül is hátrálni kezdtem, de a czi¬ 
gányasszony most hirtelen megragadta a keze¬ 
met és miközben a hideg borsódzott végig a 

hátamon, az én kezemcsukla-
jára vetette a hármas gyöngy¬ 
sort s azon kezdte vadul pör¬ 
getni : 

-- Jaj virágom, négy-öt-hat. 
Kláris van a föld alatt; 
Jaj, akaszd rá a nyakára, 
Ki virul az életfája ! 

Értelmetlenül bámultam 
Marára, a ki még mindig 
szorosan fogván a csukló¬ 
mat, félkarjával átkapta a 
derekamat, a gyöngysoros ke¬ 
zemet pedig a másik kezé¬ 
vel mereven előretolta abba 
az irányba, a hol az út ka-
nyarulatján iíú Gábrisék kú¬ 
riája látszhatott volna, ha a 
fák el nem takarják a sze¬ 
münk elől: 

— Lássa, kisasszonykám, 
ott van az élet és a halál a 
vasajtó mögött! Nem mesz-
sze, csak 77 lépésnyire a 
vasajtótól. Egy macskaugrás 
az egész. Negyedóra múlva 
már a nyakába is akaszt¬ 
hatja a lelkem nagyságának 
a klárist. 

- A Fatia Negra alagút-
jában?— kérdeztem remegve, 
miközben kiütött a homloko¬ 
mon a verejték. 

- Ott, ott, ott, kisasz-
szonykám ! Az élet és a ha¬ 
lál ! Ha bele mer menni het¬ 
venhét lépést és kihozza a 
sárga kő alá elásott klárist, 
akkor meggyógyul a lelkem 
nagysága, ha nem mer bele-

STROBL ANYJÁNAK SZOBRA A PARKBAN. 

S T R Ó B L A L A J O S M Ű V É S Z O T T H O N A Ő R T Ü Z Ö N . - Balogh Rudolf fölvételei. 

A JÁNOSHEGYI ÚJ KILÁTÓ-TORONY. — Jelfy Gyula fö1vételei. 

A JÁNOSHEGYI ÚJ KILÁTÓ-TORONY A BUDAKESZI ÚTRÓL NÉZVE. 

menni hetvenhét lépést, akkor hét órára ráhúz¬ 
zák a fehér lepedőt. 

Ka mondja csak, honnan tudja maga, 
hogy ott van az a kláris a hetvenhetedik lépés¬ 
nél? Látta? Maga volt már az alagútban, Mara 
néni? 

- Hát már hogyne lettem volna, kedves¬ 
kém. Láttam hát! 

- Hát akkor miért nem hozta ki már maga? 
— Hja, édeském, ott van ám mellette kutya¬ 

bőrre írva az átok, ha más akarná elvinni, mint 
a ki életet akar menteni vele. Fatia Negra ha¬ 
gyatéka az, kincsem. Fatia Negra kezeirása. 
Nem lehet ám azzal csak úgy hebehurgyán 
ujjat húzni! 

Flóra, a ki ezalatt az idő alatt összekulcsolt 
kézzel a fához támaszkodva bámulta végig né¬ 
mán az egész jelenetet, csöndesen és bambán 
zümmögte : 

. . . Négy-öt-hat, 
Kláris van a föld alatt; 
Jaj, iikaszil rá a nyakára, 
Kivirul az életfája! 

Én sikoltást hallottam és a nevemet, hogy: 
«Vicza!» 

— Jaj, a mama! — akartam kibontakozni 
az oláhczigány nő karjából, a mire az is, meg 
Flóra is fejcsóválva rám nevetett: 

— Nem kiáltott senki, kisasszony ! Alszik a 
nagysága! Vigyáz arra a Jákob tekintetes úr, 
akár a szemefényére. 

Mara pedig most már eleresztvén a dereka¬ 
mat, csupán a kezem fogta szorosan. 

— Tessék megbocsátani, aranyoskám, hogy 
olyan igen nagyon átöleltem, - - nézett rám 
hideglelős mosolylyal villogtatva ki a fehér fo¬ 
gát, — de máskép nem lett volna ereje a jós¬ 
latnak. No, — és lekapván a gyöngysort a ke¬ 
zemről, könnyedén ismét a nyakába csapta, -
megyünk a vasajtóhoz, édeském ? Vagy inkább 
haljon meg reggel hét órára az édes szülő¬ 
anyja? Megyünk a vasajtóhoz? 

- Most mindjárt? — kérdeztem töprengve. 
— Most, most, aranyoskám, most mindjárt! 
Körülöttünk mindenütt a természet nagy, 

sejtelmes csöndje lebegett. A falevelek titokza¬ 
tosan suttogtak a korai szellőben; odébb vala¬ 
hol egy rigó fütyült! a malom még nem járt, 
és nem volt sehol egy lélek sem az egész úton. 
S én (még egy aggódó pillantást vetvén hátra 
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A KASTÉLY ÉJSZAKI HOMLOKZATA. 

az ablakunkra) megbabonázva attól az egyetlen 
egy szörnyű gondolattól, a mi most teljesen 
a hatalmába ejtett, hogy Istenem, ha reggel 
hét órára csakugyan meg találna halni a mama, 
én beleőrülnék, hogy miért nem hallgattam erre 
a czigányasszonyra, — megigézve, megdelejezve, 
kábultan engedtem vezettetni magam a gyön¬ 
gyösnyakú Marától a harmatos füvön (mert 
nem az úton mentünk, csak a fák között) Fatia 
Negra rémregényes, borzalmas földalatti útja 
felé. 

(Folytatása következik.) 

BLOIS. 
Miként a Touraine székhelye Tours, Blois 

is a homokzátonyos, szeszélyes medrű, nap¬ 
lementéiről híres Loire partján fekszik és ár¬ 
kádos kőhíd köti össze a folyó túlpartján fekvő 
külvárosával, mint Tourst is az elővárosaival 
és mégis e két város fekvése, jellege teljesen kü¬ 
lönböző. A lapályon fekvő Tours egyenes főut-
czájával, széles boulevardjaival, fényes hoteljei-
és középületeivel bizonyos reális benyomást 
tesz, a jólétet, kényelmet hirdeti, míg a fél¬ 
annyi lakossal biró, dombra épült Blois poé-
tikusan, festőién hat, még mielőtt behatolnánk 
keskeny, hegynek felfelé vezető tekervényes 
utczáiba, melyekbe úgy illenek a régi XV. és 
XVI. századbeli házak, mint antik foglalatba 
a régi ékkövek, sőt még a modern házak is 
bizonyos festői színezetet nyernek a szeszélyes 

elrendezésben. Nem akarok igazságtalan lenni 
Tours iránt, találunk ott is ódon kis utczákat, 
érdekes épületeket, de csak olyan arányban, 
mint pl. a gazdag asszony modern ékszerdo¬ 
bozában is megakad egy-két antik darab.. . 
Blois ellenben lépten-nyomon feltárja előttünk 
régi kincseit, renaissance korabeli gyönyörű kis 
palotákat, kapukat, utczasarkokat, bástya-ker¬ 
teket, mintha csak régi fametszeteket tartal¬ 
mazó könyvben lapoznánk, mialatt bebaran¬ 
goljuk. 

Megengedem ugyan, hogy nem valami ké¬ 
nyelmes az ilyen hegyes-völgyes városban élni, 
folyton felfelé mászni, sőt az alváros zeg-zugos 
utczái nem is épen higiénikusak . . . de min¬ 
denesetre festőiek és a turistának ez kell. 

Minő impozánsan hat például a kőhíddal 
egy irányban hegynek felfelé vezető és monu¬ 
mentális lépcsőben végződő rue Denis-Pepin! 
Minő gyönyörűen festenek az utczák mere¬ 
dek és kihasználhatlan részein elhelyezett pom¬ 
pás tarka virágágyak! Mert csin, rend, tisz¬ 
taság van mindenütt, gondozottak a régi há¬ 
zak, érezzük, hogy arisztokratikus városban, 
egykori királyi rezidencziában vagyunk. A tu¬ 
ristákat szállító automobiloknak azonban nem 
épen könnyű a dolguk, sőt még a garage-ok¬ 
kal is némi baj van, zeg-zugos elhelyezésük 
miatt. Még a város első és igazán szép, ele¬ 
gáns szállójának, a «Hötel de Francé »-nak 
garage-ja is kényelmetlen, majdnem veszélyes, 
mert oda bejutni csak lehet, de onnan kijutni 
már bajosabb. Morgott is a «chauffeur»-ünk, 

\ 

XVI. SZÁZADI ERKÉLY. 

az automobil tulajdonosnőjének is némi aggályai 
voltak, de hamar feledtünk mindent, mikor 
megpillantottuk a hatalmas alapfalakon épült 
várkastély éj szaki homlokzatát, a mely gyö¬ 
nyörű olasz loggiáival, a tetőzet alatt tova¬ 
húzódó oszlopos tornáczával a renaissance épí¬ 
tészet egyik remeke. A szivem megdobbant, 
mint megdobban mindig, ha nevezetes törté¬ 
neti események színhelyére érek. Bizonyos auto-
szuggesztió ez, a mi az ilyen helyeket egyszerre 
benépesíti a régmúlt alakjaival, életre kelt rég 
lezajlott eseményéket. 

Pedig Blois várkastélyának története moz¬ 
galmas, nincs hijával drámai jeleneteknek. 
Az alattomosan legyilkolt Guise herczeg és 
fivére Lorraine bíboros véres árnyai kisértenek 
a pompás termekben, a melyekből a bútorok 
már hiányoznak, de a kitűnően restaurált kár¬ 
pitozott falak, padmalyok, a gyönyörű kandal¬ 
lók, melyek némelyikének festése, aranyozása 
még eredeti, teljes fogalmat nyújt, mi volt 
egykoron Blois XII. Lajos, I. Ferencz, III. Hen¬ 
rik idejében, mert Guise herczeg legyilkolta-
tása után a franczia királyok kerülték a véres 
emlékű helyet és ez megszűnt első szerepet 
vinni. 

Blois a római uralom alatt Bloesum vagy 
Bloezi, a kelta bleiz (farkas) szóból látszik 
eredni. A feudális korban központja volt egy 
hatalmas grófságnak, mely egyideig uralta a 
Dunois, Vendomois, Chartrain tartományokat, 
sőt a XII-ik és XlII-ik században a Cham-
pagne-t is. Egyik grófja, Etienne, 1135-ben 

A KASTÉLY XII. LAJOS IDEJÉBŐL VALÓ SZÁRNYA. 

BLOISI KÉPEK. 

Angolország királya lett 
és 19 évig uralkodott ott. 
Az első grófok uralkodó 
ága kihalván, .1241-ben a 
Chatillon család jött ura¬ 
lomra, ezt követte a XIV. 
század végén V. Károly 
fia Lajos, már akkoron is 
orleansi herczeg. Meg¬ 
gyilkoltatása után vigasz¬ 
talhatatlan özvegye, a szép 
milánói Valentiné, a ki e 
híressé vált jelmondatot 
vette fel: «Kien ne m'est 
plus, plus ne m'est rien» 
(Mindegy nekem már min¬ 
den, minden mindegy már 
nekem) a blois-i várkas¬ 
tély egyik feketével bevont 
szobájába zárkózott, ott 
siratva feledhetetlen fér¬ 
jét halála napjáig. És csa¬ 
ládjának megvédelmezője 
nem saját fia, Charles 
d'Orleans lett, de férje 
nek törvénytelen fia, a 
híres Dunois, míg az an¬ 
gol fogságba került Char¬ 
les, a ki inkább poéta 
volt, mint katona, szép költemények szerzé¬ 
sével vigasztalta magát. Haza kerülve Angol¬ 
országból, örömest időzött Bloisban, itt szüle¬ 
tett a fia, a későbbi XII-ik Lajos, kinek emb-
léme-jével, a sündisznóval (porc épic) olyan 
gyakran találkozunk a híres touraine-i vár¬ 
kastélyokban. XII-ik Lajos építette a blois-i 
várkastély keleti szárnyát, melynek veres és 
fekete téglával berakott bájos főhomlokzatán 
van a kastély főbejárata. A kapu fölött liliomok¬ 
kal behintett kékalapú fülkében van XII. La¬ 
jos kőből faragott, aranyozott lovasszobra. Szép 
az épületszárnynak az udvarra néző homlok¬ 
zata is, földszinten az árkádos nyitott folyosó¬ 
val ; művésziesen faragott remek oszlopok tart¬ 
ják a folyosó íveit, érdemes lenne hosszasab¬ 
ban foglalkozni velük, csakhogy mikor egyszer 
beléptünk az udvarba, nem akarunk többé 
tudni egyébről, nézni mást, mint az épület 
éj szaki szárnyát, az I, Ferencz király által 

TEREM AZ I. FERENCZ ÁLTAL ÉPÍTETT SZÁRNTBAN. 

épült műremeket, melyet már kívülről is meg¬ 
bámultunk, de belülről még százszor szebbnek 
találunk. 

Sajnálom, hogy nem vagyok szakember, ho_gy 
e pompás épületet méltóan le tudnám írni. így 
csak azt mondhatom: kőből való költemény 
ez az épületszárny, melynek minden legkisebb 
részlete remekmű, még a kéményei is művészi 
kőfaragványokkal vannak ellátva, minden egyes 
ablaka külön leírást érdemelne, mert mind¬ 
egyiket más-más gyermekalak diszíti. De az 
egész homlokzatnak a koronája mégis a lépcső, 
mely oktogon formájú torony alakjában simul 
az épülethez és áttört kőkorlátjait csakis csip¬ 
kékhez hasonlíthatnám. A csigalépcső minden 
fordulatnál kis fülkét képez, a mi szintúgy 
mint minden talpalatnyi térség a lépcsőn, remek 
faragványokkal van díszítve. És a mi a fő, 
nincs két motívum, a mi egyenlő lenne. Az 
olasz renaissance egyik csudás műremeke e 

lépcső. EZ vezet néhány 
salle des gardes-on át 
a híres méregkeverő ki-
n'ilvné, Medicis Katalin 
Lakosztályába. Mint már 
említettem, bútorokat nem, 
de pompásan dekorált ter-
inckot, gyönyörű kandalló¬ 
kat találunk. A királyné 
dolgozó-szobájának falait 
pompás Cafaragványok fe¬ 
dik, melyek titkos^ szekré¬ 
nyeket rejtenek. Állítólag 
itt tartotta volna Katalin 
a mérgeit és ennek a szo¬ 
bának ablakán át szökött 
volna meg Medicis Mária, 
a kit fia, XIII. Lajos két 
évig tartott fogva Blois¬ 
ban. Nagyon szép Medicis 
Katalin oratóriuma, bár 
az üvegfestmények moder¬ 
nek. Látjuk a hálószobá¬ 
ját is, a hol 1589-ben 
január 5-ikén meghalt, öt 
nappal utána, hogy fia, 
III. Henrik, Guise hercze-
get és fivérét orozva meg¬ 
gyilkoltatta. A második 

emeleten III. Henrik lakosztályában folyt le 
ez a kegyetlen gyilkosság, a mit vezetőnk a 
Theatre-Franc.ais-ba is beillő szinésztehetséggel 
mondott el, utánozva még a meggyilkolt Guise 
herczeg segélykiáltásait is. Elvezetett a régi 
feudális kastélyból (melyből ez a szárny át¬ 
építve lett) fenmaradt toronyba is, a hol Lor¬ 
raine bibornok fogva volt és a melynek erős 
vasajtaján kilépve, hogy birái elé vezessék, 
szúrták őt agyon. Ugyané torony földszinti 
termében mély lyuk tátong, a legenda szerint 
egykoron rémséges oubliette. 

A «Tour du Moulin»-t körülfutó erkélyről 
érdekes perspektíva nyílik az I. Ferencz kora¬ 
beli épületszárny főhomlokzatára és annak mű¬ 
vészi faragású köereszvégeire (gargouilles), nem¬ 
különben érdekes áttekintést nyerünk a Piacé 
du Cháteau-ra és a bástya-kertekre, melyeket 
egykoron híd kötött össze a kastélylyal. A XII. 
Lajos korabeli kastélyszárny délnek fekvő ré-

KÉMÉNY I. FERENCZ CZÍMERÉVEL. 

LÉPCSŐ A KASTÉLY I. FERENCZ KORABELI SZÁRNYÁBAN. 

BLOISI KÉPEK. 

ABLAKDÍSZEK A KASTÉLY I. FERENCZ KORABELI SZÁRNYÁN. 
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szében levő, XII. Lajos és felesége, Anno de 
Bretagne, egykori lakosztálya most múzeumul 
s/olgál. Néhány értékes képet találunk ott, 
legérdekesebb azonban az arczképek terme, a 
hol korhű arczképeit látjuk a régieknek, kik¬ 
nek lakosztályaiban bolyongtunk. 

Utoljára hagytam az egyenetlen négyszögöt 
képező blois-i várkastély nyugati szárnyát, a 
mit XIII. Lajos fivére, Gaston d'Orléans épít¬ 
tetett klasszikus stílusban. Tudvalevő, hogy 
az udvartól több ízben száműzött herczeg 
Bloisba vonult vissza, a hol kiváló egyénekből 
akart külön kis udvart alakítani maga körül, 
de Mansart építész kivételével csak harmad¬ 
rendű tehetségeket sikerült maga körül gyűj¬ 
tenie. Ez a herczeg építési szenvedélyében a 
remek I. Ferencz korabeli szárnyat is le akarta 
rombolni és átépíttetni. A halál (1666) sze¬ 
rencsére útját állta vandál szándékának. 

l'tána már csak két királyi herczegnő lakta 
a várkastélyt: Sobieski lengyel király özvegye 
és Szaniszló király anyja, a ki 1722-ben ott 
meg is halt. Bloisban most már a kormány¬ 
zók, az orleánsi intendánsok sem akartak többé 
lakni és a remek kastély egyre jobban pusz¬ 
tult, részben le is lett rombolva. 

XIII-ik Lajos kaszárnyává alakíttatta át és 
hogy a várkastély teljesen tönkre nem ment, 
csak a franczia kormánynak köszönhető, mely 
1841-ben a történelmi kastélyok közé sorolta 
és restaurálását megkezdte. 

Talán nem érdektelen felemlítenem, hogy 
XlV-ik Lajos a blois-i várkastélyban pillan¬ 
totta meg először Mlle de la Valliére-t. 

M. Hrabovszky Júlia. 

MIKOR LIVIÁT MEGKÉRTÉK. 
Elbeszélés. — Irta Erdős Renée. 

Emlékezem, bár nagyon kis leány voltam 
még akkor, hogy volt az, mikor Liviát meg¬ 
kérték. 

Én és Olga a szoba sarkába húzódtunk és 
mohón figyeltünk kifelé, nem hallunk-e vala¬ 
mit abból, a mi a másik szobában történik? 

Nagyon izgatottak voltunk. Én még inkább, 
mint Olga, mert hiszen tudtam, hogy ezzel, 
hogy Liviát most megkérik, a mi házunkban 
is szörnyű kavarodás támad. Én tudtam, de 
Olga nem tudta, mert Olga nem volt ott, ak¬ 
kor, mikor én, belépve a Fereucz bácsi szo¬ 
bájába, ott azt a különös és ijesztő dolgot lát¬ 
tam, hogy Livia és Ferencz bácsi egymás 
kezét fogták és egyiknek a szája a másik szá¬ 
ján volt és én már régen ott álltam és ők 
még észre sem vették, hogy én beléptem, csak 
mikor ijedten visszahúzódtam, rezzent fel Livia 
az ajtócsukásra és szaladt utánam. 

Hozzám jött, elfogott, a karjába ölelt. 
- Te láttad? - kérdezte tőlem vérvörös 

arcczal és az ijedtségtől könnyes szemekkel. 
Bólintottam, hogy igen és már én is sírni sze¬ 
rettem _ volna. 

- - És nem fogod elmondani senkinek? 
Ugye senkinek? Én tudom, hiszen te jó és 
jellemes leányka vagy és nekem barátnőm, 
kedves jó barátnőm. 

Az, hogy barátnőjének nevezett, nagyon 
hízelgett nekem, annyira, hogy egészen elpi¬ 
rultam a büszkeségtől. 

Megígértem, hogy nem szólok senkinek és 
Livia tudta, hogy inkább leengedném vágni 
az egyik kezem, hogysem őt eláruljam. 

Hogy Livia mennyire bízott bennem, bebi¬ 
zonyította később azzal is, hogy sok kis le¬ 
vélkét csúsztatott a ruhámba, a mit mind át 
kellett adnom Ferencz bácsinak akkor, mikor 
más nem látta. Én viszont tudtam, hogy ők 
ketten szeretik egymást, és férj és feleség 
akarnak lenni, ha majd Ferencz bácsinak az 
összes adósságait kifizette a papája. De erre 
még várni kellett, mert Ferencz bácsi apja 
nagyon haragudott az adósságokért, annyira, 
hogy látni sem akarta őt és ezért is volt Fe¬ 
rencz nálunk. Livia viszont megígérte nekem, 
hogyha majd neki saját háza és háztartása 
lesz, annyi habos lepényt fog nekem sütni 
ezekért a levélhordásokért, a mennyit csak 
akarok, mert a habos lepény volt gyermekko¬ 
romnak az a gyönyörűsége, a mihez sohasem 
juthattam akkora mértékben, a mekkora mérték¬ 
ben szerettem volna, mert a mikor az ember 
kicsi, akkor a gyomrára nagyon vigyáznak. 

Most pedig arról volt szó, hogy az egész 
haboslepény-programm füstbe megy. A szom¬ 
szédszobában most kérték meg Livia kezét. 
Egy másik. Egy komoly úr. Nem olyan szép, 
mint Ferencz bácsi, nem is olyan rokonszen¬ 
ves. De egy nagy gyára van az apjának, a 
hol ő társ, és semmi, semmi adóssága. 

Mi hallottuk a c'sendes zümmögést, a mivel 
a nyugodt és mérsékelt emberek a komoly 
ügyeiket meg szokták beszélni. Hallottuk, hogy 
a kérő néha azt mondta: 

- Óh! vagy pedig: «Legyenek róla meg¬ 
győződve. » vagy: «Kötelességemnek tartom.» 

Ezek mind olyan szók voltak, a melyek 
bennünket egészen hidegen hagytak. Mi mást, 
valami szebbet, érdekesebbet szerettünk volna 
hallani, valami regényes szerelmi vallomást, 
de hát ez nem jött. 

Aztán hallottuk, a mint a kérő föláll. Hal¬ 
lottuk a székeket mozdulni. Az Olga apja 
köhécselt. Az Olga anyja valamit mondott, a 
mire a kérő vidáman fölnevetett. Hallottuk, a 
mint az ajtóhoz kisérték, elbúcsúztak tőle. 

- A viszontlátásig! A viszontlátásig! 
Aztán megint visszajöttek, egypár gyors, 

türelmetlen szót váltottak egymással Livia 
szülei. Ekkor kinyilt az ajtó és belépett Livia. 

Most elkezdtek beszélni. Livia igen erélyes 
hangon. Ferencz nevét emlegették. 

Ezen elbámultam. Lehetséges ez, hogy Fe¬ 
rencz bácsit emlegetik? 

Livia olyan hangosan beszél, hogy szinte 
minden szavát hallani lehet. 

— Mert szeretem — mondja olyan hangon, 
mint a hogy Claire beszél a Vasgyárosban. 

Az én szivem túlárad a gyönyörűségtől és 
a haboslepények biztatóan intenek felém a 
távolból. 

Most Livia anyja beszél. Halkan és félén¬ 
ken, inkább kérve, inkább esdekelve. 

- A jövőd, a jövőd édes leányom! Csak 
nem hiszed, hogy mi útjában akarunk lenni 
a boldogságodnak ? De gondold meg . . . 

Most egy erélyes szó szakítja félbe, a Livia 
apjáé. 

- Az egy haszontalan ember. Élhetetlen. 
A míg a hozományodban tart . . . Aztán . . . 

Livia sír és én és Olga reszketünk a sarokban. 
A szóváltás tovább folyik, egyszerre meg¬ 

szakad. Valami tompa zajt hallunk. 
Livia apja az asztalra ütött. 

- Úgy lesz, a hogy én akarom. És ezzel 
vége. 

Kimennek a szobából. Livia bejön. A mint 
minket meglát ott a sarokban kuporogva, 
visszahúzódik. Gondoltam: most megy a szo¬ 
bájába sírni. 

Sírni és — levelet Írni. 
Mielőtt haza mentem volna, elfogott. 

- Add ezt neki - - mondta komolyan és 
halálos szomorúság ült a szemeiben. 

Éreztem, hogy vége mindennek. 
Sietve mentem haza. Ferencz nem volt ott¬ 

hon és a levél, a mi a blouzomba volt rejtve, 
nagyon izgatottá tett. 

Vájjon mit Írhatott Livia abban a levélben? 
Mit írhatott? Talán hogy Ferencz mondjon 
le róla, ne gondoljon rá többet? Utazzék el? 

Milyen érdekes lehet egy ilyen levél, a 
miben ilyen fontos dolgok vannak! Kezdtem 
őrülten érdeklődni a levél iránt és a mi eddig 
távolról sem jutott eszembe hasonló alkal¬ 
makkor, szerettem volna elolvasni. 

Tizennégy éves még nem voltam, de már 
tudtam annyit az életről, hogy biztosra vehet¬ 
tem, hogy ez a levél most nagyon fontos 
dolgokat tartalmaz - - és gondoltam, - - ki 
tudja, mikor lesz nekem ilyen alkalmam, mint 
ez, talán soha! 

Hogy ilyen fontos és érdekes levélnek a 
tartalmát tudjam! Talán elolvashatnám? 

Igen ám, de abból baj lehetne! Ha aztán 
Livia kérdez? Nos, ha kérdez, azt felelem, 
hogy elvesztettem a levelet. Igaz, hogy ez 
csúnya dolog, mert hazugság! Én soha sem 
szoktam hazudni. Igaz, hogyha ezt megteszem, 
visszaélek a belém vetett bizalommal. Igaz, 
igaz, igaz, de a levél mégis szörnyen izgatott. 
Mindenféle nagyszerű titkokat éreztem benne. 
Mért ne olvasnám el! Hiszen még jobb, ha el¬ 
olvasom és nem szólok róla senkinek, mintha 
csakugyan elvesztettem volna és valami idegen 
ember olvasná. Ez az utolsó okoskodás egészen 
megnyugtatott és nem is gondolva arra, micsoda 

jellemtelenséget követek el e perczben, föl¬ 
bontottam a levelet. 

És szívdobogva olvastam, a mint következik. 
«Édes Ferencz, én úgy cselekedtem, a hogy 

maga tanácsolta. Fölajánlottam papának a 
váltó-ügyet. Hallani sem akart róla. Holnapig 
választ kell adnom, hogy akarok-e hozzámenni 
Halmoshoz vagy nem? Természetesen akarok, 
mert maga így kívánja és mert - - nincs más 
választásom. De még egyszer Ferencz, még 
egyszer térden állva kérem magát, ne taszít¬ 
son bele engem ebbe a bűnbe, ebbe a hazug¬ 
ságba ! Higyje el nekem, az élet maga mellett 
a legnagyobb küzdelemmel is nagyon szép 
volna. Higyje el, hogy én nem félek semmi¬ 
től. Miért, hogy magában nincs meg az én 
bátorságom? Mért kell bűnt elkövetnünk, Fe¬ 
rencz? Miért kell? Miért kell? 

Gondolja meg ! Gondolja meg ! Hiszen min¬ 
dent jóvá lehetne még tenni! Még egy egész 
hónapunk van! Ferencz! Én nem mondha¬ 
tom, milyen lesujtottnak, milyen nyomorult¬ 
nak érzem magamat! Arra gondolok, nem 
jobb volna-e inkább meghalni, mint ezt a 
nagy bűnt elkövetni?* 

Nem olvashattam tovább, valaki jött, a'le¬ 
velet el kellett rejtenem. 

Őszintén szólva egy szót sem értettem be¬ 
lőle és már bántam, hogy kinyitottam. 

Nem is volt olyan érdekes, mint gondoltam. 
Sőt az, hogy Livia folytonosan egy bűnről 
beszólt benne, megijesztett. Mi lehet az a 
bűn ? Nem volt többé alkalmam tovább olvasni 
a levelet. Egy őrizetlen pillanatban beledob¬ 
tam a tűzbe több más papírokkal és utána 
föllélekzettem, mint a ki egy nagy tehertől 
szabadult meg. Most már kezdett gyötörni a 
lelkifurdalás az oktalan kíváncsiságom miatt 
és hogy a rám bízott levelet fölbontottam. 
Mindenki észrevette, hogy szomorú vagyok, 
különösen Ferencz bácsi nézett rám nagyon 
különös szemekkel a vacsora alatt. Nekem 
úgy tetszett, mintha gyanakodnék rám és nem 
mertem a szemébe nézni. Vacsora után rög¬ 
tön panaszkodni kezdtem, hogy a fejem fáj, 
hogy aludni küldjenek. Küldtek is. Fölmen¬ 
tem a szobámba és lefeküdni készültem, mikor 
valaki kívül megállt az ajtóm előtt. Ferencz 
bácsi léptei voltak. 

Megrémültem. Ha ez most bejön és kérdezni 
fogja, nem küldött-e Livia levelet? Mit fogok 
akkor válaszolni? De nem. Ferencz bácsi egy 
pillanatig ott állt és aztán tovább ment, én 
pedig bebújtam a takarók alá. Nem fájt a 
fejem, de tény, hogy a fogaim vaczogtak és 
kezdett nagyon melegem lenni. Később pedig 
fáztam. Egy óra múlva olyan hatalmas ideg¬ 
láz vett rajtam erőt, hogy hívni kellett az 
orvost. Nagyon rósz éjszakám volt. Az anyám 
folyton mellettem ült és nézett rám. Én pe¬ 
dig az gondoltam: ha tudná, mit tettem én, 
bizonyosan nem sajnálna azért, hogy beteg 
vagyok. Ha tudná, mit tettem, talán nem is 
szeretne többé. Két napig nem engedtek föl¬ 
kelni az ágyból. E két nap alatt, mert az or¬ 
vos föltétlen nyugalmat ajánlott, nem eresz¬ 
tettek be hozzám senkit. A második nap elő¬ 
estéjén hallottam, hogy Ferencz bátyám el¬ 
utazott, mert sügöny jött a számára. Az apja 
küldte. Most bizonyosan kibékülnek - - gon¬ 
doltam magamban és akkor jó lesz minden. 
Egészen megkönnyebbültem. Másnap eljött 
Livia. A szokott jó kedve volt és új ruha 
volt rajta, a miben még szebb volt, mint 
máskor. 

- Tudjátok, menyasszony vagyok ! — mondta 
és nevetett. 

Mikor pedig magunkra maradtunk egy perczre, 
elkapta a kezem és izgatottan szólt: 

- Mi történt a levelemmel ? Átadtad neki ? 
Eánéztem és elsápadtam. Most hazudni fo¬ 

gok - - gondoltam magamban és szinte szé¬ 
dültem ettől a gondolattól. Ő pedig újra kér¬ 
dezte : 

- Mondd, mi történt vele ? Nem kaptam 
választ! 

Most egy hősies elhatározásom támadt. 
Nem fogok hazudni, meg fogok mondani 
mindent. 

- A levelet nem adtam át - - mondtam 
halkan. 

- Nem ? — kérdezte ő csodálkozva. — Hát 
mit csináltál vele? hol van? 
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— Elégettem — feleltem - - de előbb el¬ 
olvastam mert kiváncsi voltam, mi van benne. 

Soha olyan halálra rémült tekintetet mint 
a milyennel Livia nézett rám e pillanatban. 

— Hogyan, te elolvastad? De hát akkor . . . 
Kővé meredve ült előttem és csak nézett rám. 
— Akkor tehát mindent tudsz ! - mondta 

kétségbeesetten. 
Én ugyan nem tudtam semmit, de azer 

csak rá mondtam nagy komolyan: 
— Mindent. 
Reszkető szájszélekkel beszélt: 
— Ha valakinek csak egy szót szólsz felőle, 

csak egy árva szót, érted, egyetlen szót e 
rögtön agyonlövöm magamat. Abban a pillí 
natban. 

Elámulva néztem rá. 
— De hát miért? - - kérdeztem őt. 
— Hogy miért? 
Tétovázva nézett rám, aztán, mintha valam 

mentő ötlete támadt volna, sebesen szolt. 
— Azért, azért, mert nem akarom, hogy a 

mamád tudja, hogy te hoztál Ferencznek l 
veleket. Ezt nem lett volna szabad! 
ez tőlem nagyon helytelen volt. Majd egyszer 
megmagyarázom. 

Éreztem rajta, hogy most másra gondol. Az 
előbbi nagy ijedtség még ott ült az arczan, 
az az ijedtség, a mi bennem szinte megtagyas 
tóttá a vért. 

— Légy nyugodt, én nem szólok senkinek -
mondtam most. - - Nagyon megbántam t 
a levelet fölbontottam, ígérem, hogy 
sohasem fogom tenni. 

— Én nem küldök több levelet - - mondta 
ő — soha többet. 

Még mindig az előbbi tétova tekintet volt 
a szemében. 

- Külömben is - - mondta - - az az egész 
levél bolondság volt, vehetted észre! 
semmi értelme. 

— Nem — mondtam én komolyan —semm 
értelme sem volt és én egy szót sem érte 
belőle. 

Ez annyira felvidította, hogy elkezde 
vetni. 

- Igazán! - - mondta, és megsimogatta a 
fejem. — Te egy kedves, jó kis teremtés vagy. 
Nagyon szeretlek. 

És megcsókolt. 
Később, mikor elment, még sokáig gondol¬ 

koztam rajta, hogy mi tette őt olyan boldoggá 
ebben a kijelentésben? De nem jöttem rá. Az 
a kor valóban nem volt alkalmas efféle rej¬ 
télyek megoldására. 

Most ha visszagondolok arra a levélre, sok¬ 
kal többet olvasok ki belőle, mint a mennyit 
magam is szere'nék; de akkor valóban nem 
tulajdonítottam fontosságot a dolognak. 

Livia egy hónap múlva férjhez ment és 
akkor urával elutazott Londonba és ott maradt 
egy teljes esztendeig. Mikor visszajött, kissé 
elhidegedett mitőlünk és csak keveset járt 
hozzánk, mi is keveset hozzá. 

Ezt nálunk a házban senki sem értette és 
sokszor mondták, Livia így, Livia úgy! 

Mi lehet az oka ennek az elhidegülésnek ? 
Én hallgattam, mert bár bizonyosan semmit 

nem tudtam, sejtettem, hogy én vagyok az 
oka, és Ferencz bátyám és az a bizonyos 
levél. 

De azóta, annyi esztendeje ennek - - már 
minden bizonyosan rendbe jött. 
. Ferencz sem gondol rá bizonyára, és Livia 
sem. Ellenben én, most utólag kissé meg¬ 
döbbenek a dolgok akkori állásán. Hiszen 
végre is csupa véletlen, hogy minden ilyen 
simán, ilyen egyszerűen végződött! Lehetett 
volna ez máskép is! 

Lehetett volna nagyon roszul! 
De a végzet néha, játékból, szeszélyből, ki¬ 

kerüli azokat az embereket, a kik útjába ve¬ 
tődnek. És vannak tragédiák, a mik magvuk-
ban elhalnak; ki nem hajtanak. 

Belefúlnak egy ijedt, szörnyű pillantásba, 
egyetlen szóba, egy olyan nevetésbe, a milyen¬ 
nel akkor Livia megsimogatta a fejem, hálá¬ 
ból és ijedten és azt mondta: 

— Nagyon szeretlek . . . 

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ AJACCIÓBÁN. 
Mélységes gyászszal a lelkűnkben üljük meg 

szomorú évfordulóját - - a tizenharmadikát -
annak a rémséges napnak, midőn «leesett a 
mi fejünknek az ő koronája», midőn a mi 
felejthetlen koronás királynénk szivét átjárta 
egy eszeveszett gaznak a tőre. 

Ebből az alkalomból időszerű, hogy össze-
gyűjtsünk minden, még a legcsekélyebb rá vo¬ 
natkozó adatot is, főleg azokat, melyeket eddig 
az ismeretlenség homálya fedett és ilyenek 
mindjárt az ajacciói tartózkodására vonatkozók. 

1893 januárjában vagyunk. Még frissen sajo¬ 
gott a seb, melyet a közelmúltban ütött az ő 
nagy szivén a szörnyű mayerlingi katasz¬ 
trófa. Nyughatatlanul bolyongott a fiát vesz¬ 
tett gyászoló anya a világban, így jutott Al-
girba. - - De ott se volt sokáig maradása. 
Eszébe jutott, hogy nem messze van tőle a 
Bonaparték szülőhelye, a hol nem egyszer meg¬ 
fordul egy másik gyászoló királyné, a kire épen 
úgy, mint reája az életnek talán a legnagyobb 
csapását mérte a sors vakon sújtó keze, hogy 
egyetlen fiát túlélje, azt, a kinek ifjú szivét 
Itelezinél tizenhét zulukaffer asszagája járta ó.t. 
Milyen fejedelmi gondolat is volt együtt sirni 
Leticzia sírjánál Erzsébetnek és Eugenie-ának, 
az egyiknek Luluért, a másiknak Eudolfért!... 

A gondolatot tett követte és menten kiadta 
a parancsot az algiri konzulnak, hogy lépjen 
érintkezésbe Ajacció konzuljával de Donzellával 
(a ki szíves volt az erre vonatkozó adatokat 
e sorok írójának rendelkezésére bocsátani). 
1893 január 17-én a következő sürgönyt kapta 
Donzella konzul: 

«Algír osztrák-magyar konzula uralkodónője 
nevében kéri, hogy közölje vele azonnal az 
ajacciói klimatikus és atmoszferikus viszo¬ 
nyokra vonatkozó adatokat. Mennyi szél, vihar, 
hó, eső volt az elmúlt év deczemberében és 
az idei januárban. Mennyi volt a hőmérsék 
maximuma és minimuma.* 

A közölt adatok úgylátszik igen kielégítők 
lehettek, mert alig telt bele három nap és 
már is Ajaccióban volt Erzsébet királyné, a 
kit az egész város apraja-nagyja várt a ki-
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kötőnél. Rajongásig menő tisztelettel fogadta 
amúgy is romantikus kedélyü népe, a mely 
hagyományos vendégszereteténél fogva is ünne¬ 
pelte a felséges vendéget, a kiben nem a ki¬ 
rálynét, de a gyászoló anyát és a költői lel¬ 
kületű nőt ünnepelte. 

A hajójára siető konzulhoz első kérése volt, 
hogy vezesse Letícia koporsójához és onnét 
az lle Sanguinaires-en (pióczák szigete) levő 
kilátó toronyhoz, a mely a várostól egy fél¬ 
órányira van és a melyből szabadon gyönyör¬ 
ködhet a tengeröböl szépségében és a város 
bűbájos panorámájában. 

A kilátó toronytól visszajövet vezetőt Lért 
és kapott egy Subrini nevű ajacciói lakos 
személyében (a kinek nagyapja Letícia ker¬ 
tésze volt). Az első útja a város felett elterülő 
czitrom, és narancsfaerdők közé ékelt Salario-
helységhez vezetett. «Yraiment superbe» (való¬ 
ban felséges) ezzel a kiáltással állott meg 
mintegy megbűvölten a csodaszép kilátástól. 
Előtte a Monté D'Oro 3000 méter magas örök 
hófehér ormai, míg mögötte csupa babér és 
olajfaerdők, míg alatta Ajacció terült el a 
mimózával teli kertjeivel és ibolyával dús rét¬ 
jeivel. A csodás kilátás gyönyörűségét fokozta 
a nap tavaszi derűje és a páratlan illat, mely¬ 
ről már maga Napóleon is úgy nyilatkozott, 
hogy csukott szemmel is ráismerne illatáról 
Ajaccióra. 

Salarióban egy pásztor-kunyhóba tért be. 
Az őt mindenüvé elkísérő konzult megkérte, 
hogy hagyja egyedül és úgy ment be a sze¬ 
gény pásztorhoz, hol tejet ivott, majd felkérte 
énekeljen valami korzikai népdalt. Meglepetve 
hallotta, hogy ennek a szegény istenadta nép¬ 
nek nincsenek dalai. Évszázados küzdelmeik¬ 
ben, melyeket zsarnok elnyomóik ellen folytat¬ 
tak, nem volt se kedvük, se idejük a dalolásra, 
csupán halotti énekeik vannak, a lamento-k és 
a vocero-k, a melyeknek szomorú hangjai 
mellett tért vissza. 

1895-ben újra visszajött Ajacció-ba azzal a 
komoly elhatározással, hogy hosszabb időre 
letelepszik ott. - - Máig is titok, hogy mikor 
már perfektté vált a dolog, miért kellett egy¬ 
szerre ennek a szépséges tervnek dugába 
dőlni. - - Pedig oly jól érezte magát ott. -
Második látogatása alkalmából, 1895 január 7., 
még a «Café de Jerome»-ba is betért. Székét, 
a melyen ült, még most is oly tiszteletben 
tartják, hogy babérral övezve s Napóleon ké¬ 
pével díszítve múzeumban helyezték el. 

A kávéházból özv. Göddé asszony czukrász-
dájába ment, a hol engedelmet kért, hogy 
rendbe hozza ruháját, míg néhány süteményt 
csomagolnak be számára, mit azonban el¬ 
felejtett kifizetni. Mikor a konzul észrevette a 
dolgot, felajánlotta Mme Goddenak, hogy ki¬ 
egyenlíti a számlát, ki ezt határozottan vissza¬ 
utasította, hivatkozással a hagyományos kor¬ 
zikai vendégszeretetre s örömét fejezte ki a 
fölött, hogy egy oly nagy nő iránt, mint Erzsé¬ 
bet királyné, ilven csekély figyelmet tanúsít¬ 
hatott. 

Mielőtt elutazott, korzikai mézet kért (me¬ 
lyet a konzul egy piros-fehér-zöld (!) színű 
szalagokkal ékesített kosárkában adott neki 
át) azon megjegyzés kíséretében, hogy vele le¬ 
gyen mindig valami, a mi Korzikára emlskez-
tesse, a hol olyan jól érezte magát, a hova 
úgy vágyik vissza és a hova nemsokára 
visszatér. 

Hiába vágyott vissza, nem tért vissza ! 
Láng Menyhért. 
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AZ ANGOL POSZTÓIPAR A BRÜSSZELI 
VILÁGKIÁLLÍTÁSON. 

A brüsszeli világkiállítás pusztulásával leg¬ 
többet az angol osztály szenvedett, a mely 
pedig a belga osztályon kívül a kiállítás leg¬ 
érdekesebb és leggazdagabb része volt. Az an¬ 
golok nagy gonddal készítették elő kiállítá¬ 
sokat. 

Kiállították kitűnő gépeiket, kerámiájukat 
és egyéb árúczikkeiket. A kiállítás legértéke¬ 
sebb része a posztógyárak csoportja volt. Ezt 
az iparágat, mely ott különösen fejlett és az 
ország egyik hatalmas jövedelmi forrása, rend¬ 
kívül megbecsülik Angliában. 

Brüsszelben kitűnően sikerült diorámákban 
mutatták be az angolok a gyapjú nyerését és 

fokozatos felhasználását. Kezdték ezt a birka-
nyiráson és végezték a selymes posztó festé¬ 
sén, szárításán. Az emberi alakok oly élet¬ 
hűen voltak a gépek közé állítva, hogy szinte 
megszólalásukat várta az ember. Minden gép 
és egyéb szerszám kitűnően volt mintázva és 
a bolyhos, fehér gyapjú ott halmozódott fel 
előttünk a hatalmas kosarakban. 

Egyik képünkön azt látjuk, miképen fon¬ 
ják meg finom szállá, azután a gombolyítás 
műveletét mutatta be egy kép, a gépek egész 
tömegének segítségével. A további képen mái-
szövőgépek mellett mutatkoztak be a tipiku¬ 
san angol munkásnők, az utolsón pedig a 
szövet már említett festését és szárítását vé¬ 
gezték a hiven utánzott munkásalakok. 

Az angol osztálynak ez a része szép, mond¬ 
hatni művészi volt. S ez örökre elpusztult, 
nem is építik fel újra, mert sok időbe és költ¬ 
ségbe kerülne. Nagy vesztesége ez a kiállítás¬ 

nak, mert ama látnivalók közé tartozott e 
néhány kép, a melyek játszva értették meg az 
idegennel az angol szövőipar nagy fontos¬ 
ságát. 

SZÉKELY BERTALAN FIATAL¬ 
SÁGÁBÓL. 

Biz az rég volt, nagyon rég, jó ötvenhat 
éve, hogy Székely Bertalan fiatal kezdő festő, 
én meg gyermek voltam s pár hónapig a 
nagy művésztől tanultam rajzolni, minek ugyan 
nyoma se látszik az én gyarló rajztudásom, 
vagyis nem tudásomon, de azért egykori 
tanítóm egyéniségének emlékét megőriztem 
híven a mai napig. 

A nagy művészek ritkán kezdik fényes 
anyagi helyzetben a dicsőség útját, s Székely 
Bertalan is, elvégezve a bécsi festőakadémiá¬ 

nak emlegetett festőiskolát, minden pártolás, 
vagyon és kereset nélkül nézett szerte a vi¬ 
lágba, hogy miből lehetne megélni és tovább 
tanulni ? 

Erdélyben ez igen-igen nehéz feladat volt 
egy festőnek az ötvenes években, mikor a nagy¬ 
közönség nem becsülte még többre a festő¬ 
művészt a szobafestőnél, s munkáját talán 
még azénál is kevesebbre értékelte. Honnan 
is tanulta volna a művészet megértését az a 
közönség, melynek kilenczvenkilencz része soha 
nem látott jó olajfestményt, nem is láthatott, 
hiszen akkor vasút, s jó utak hiányában minden 
századik intelligens ember se utazhatott; oda¬ 
haza meg nem volt mit nézni. 

Úriházaknál itt-ott lehetett régi mestermű¬ 
vek után készült szép rézmetszeteket találni, 
de ezeket mint elavult, elpiszkolódott diszít-
ményeket kidobták, vagy a padlásra küldték, 
s helyöket kezdetleges olajnyomatok, vagy ha¬ 

zafias tárgyú, de rósz bécsi metszetekkel pó¬ 
tolják. 

A felsőbb iskolák rajztanítói képviselték 
Erdélyben a művészetet, azok szűk, de biztos 
fizetésükből valahogy megélhettek; aztán fes¬ 
tettek arcz- és tájképeket, - - uram bocsáss, 
milyeneket — olcsón, tíz-húsz forintért da¬ 
rabját, a művészetről annyi fogalmuk volt, a 
mennyit valamelyik erdélyi kollégium rajz¬ 
tanítójától elsajátíthattak. 

Székelynek egy nagybátyja vagyonos ügyvéd 
volt Brassóban; az magához hívta öcscsét, s 
talán örökösének is fogadta volna, ha lemond 
a nagybácsi által végtelenül lenézett mester¬ 
ségéről s beáll hozzá ügyvéd-bojtárnak, bár¬ 
mennyire nem is ért ahhoz, mégis csak uria-
sabb mesterség a mázolásnál, ha csak ügyvéd¬ 
séged is lesz egész életében ; vagy kezelje az ő 
részére kicsiny birtokát Arapatakon, ha bele¬ 
tanul a gazdaságba, vegyen bérletet, s vagyont 

szerezhet, míg a festés mellett éhen halhat, 
ez volt a jó rokon véleménye. 

Az ügyvéd haragudott, hogy öcscse nem fo¬ 
gadta el bölcs tanácsait és nagylelkű ajánla¬ 
tait s a végén úgy összekülönböztek, hogy 
Székely végképen ott hagyta nagybátyja házát, 
s rajztanításból próbált megélni. 

Már megkezdtem volt a rajztanulást a katho-
likus gimnázium rajztanítójától, Kövesdi pap¬ 
növendéktől, azt áthelyezték s ő ajánlotta 
maga helyett Székelyt, mint a ki többet tud 
az összes brassói rajztanítóknál. 

Nem mondhatom, hogy első látásra nagyon 
megtetszett családomnak, vagy magamnak a 
halvány, zárkózott, gúnyos megjegyzésekre kész 
fiatal művész; semmiben se hasonlított többi 
tanítóimhoz, nem volt benne semmi a pap¬ 
növendék alázatos, szelíd modorából, nagyon 
határozott, kissé rendelkező volt, de annyira 
a biztos tudás s meggyőződés hangján beszélt, 
hogy önkéntelenül engedelmeskedett a leg¬ 
makacsabb tanítvány is, mint milyen volt 
Gyula testvérem, kivel ketten együtt tanultunk 
Székelytől minden nap egy órát, 12 forintért 
havonként. 

Már az első órán csodálkoztunk, mikor a 
drága bécsi rajzmintákat az asztal alá dobta; 
azok mind hiányos csinálmányok — mondta — 
csak a természet igaz, egyedül azt szabad 
utánozni, kell rajzolni. A virágtartóból kivett 
pár szálat, az asztalra téve. Rajzolja ezt! -
rendelte. 

Fogalmam se volt, hogy kezdjek neki. Meg¬ 
mutatta, hogy nézzek, s hogy mérjem az ará¬ 
nyokat, aztán elővette vázlat-könyvét, s raj¬ 
zolt Isten tudja mit. 

Előbbi klerikus tanítóm minden vonásomat 
gondosan ellenőrizte volt, «kérem kissé hajlot-
tabban, rövidebb, hosszabb,* stb. szólott. Szé¬ 
kely a kész rajzra mondta csak: Biz az rósz, 
csinálja jobban nézve újra; a hibákat is meg¬ 
mondta, aztán rajzolt könyvébe tovább. 

Bosszantott, miért nem mutatja meg, hogyan 
csináljam; s még jobban bántott a kíváncsi¬ 
ság, mit rajzolhat ő vázlat-könyvébe, gondo¬ 
san ügyelve, hogy mi ne láthassuk rajzait. 

Egyszer engedve kíváncsiságomnak, hirtelen 
felugrottam ülőhelyemről, és sikerült egy perczre 
a féltett vázlat-könyvbe tekintenem, saját arcz-
képemet ismertem fel a két vastag hajfonatról, 
mit füleim mellett viseltem, többet nem láttam, 
de ezért is nagyon megharagudott Székely, 
azt mondta: nem is értem, milyen illetlen 
valakinek tudtán kívül vázlat-könyvébe nézni, 
s elment még az óra vége előtt. 

Gyula testvéremről azt mondta : Rendkívüli 
tehetség, de lusta, hanyag tanuló. Igaz, Gyula, 
ha tehette, megszökött a tanulástól. 

Engemet gyakran gúnyolt, milyen elfogult, 
elkényeztetett kis leány vagyok, már ezelőtt 
56 évvel. Demokratikus nézetekben túlment 
családi demokratiánkon, s gúnyolta elavult 
felfogásunkat; csak egy pontban értett telje¬ 
sen egyet családommal, a haza, a nemzet sze¬ 
retetében. 

Mély gyászt viseltünk akkor Marosvásár¬ 
helyt kivégzett Károly bátyámért, s a család 
legkisebb tagja is rajongott a mártír ideáljai, 
a nemzet dicső múltja, s nagy eszményeiért. 
Székely ebben teljesen osztozott, ha ezekről 
volt szó, hideg, zárkózott modora felmelege¬ 
dett, elmondta, milyen gyönyörű képtárgyak 
vannak a nemzet dicső múltja, nagy szenve¬ 
déseiben. Különösen sokat foglalkozott a mo¬ 
hácsi vész gyászos jeleneteivel. S a több év 
múlva festett képe a halott II. Lajos király 
megtalálásáról — melylyel első diadalát aratta 
Münchenben, — már akkor terve, vágya volt. 

Bősz anyagi helyzete miatt kénytelen volt 
bármely festői munkát elfogadni, így festett 
Székely czímképet egy gyógyszertárnak. 

Évek múlva is gyönyörködve állottam az 
utcza porától megrongált kép előtt, mely el¬ 
fakult színeivel is csupa élet és gondolat volt. 

A bájos két fonalat nyújtó párka, égi és 
földi eszménykép, a harmadik csúnya, kaján, 
irigy kifejezéssel készül elmetszeni a szálat, 
míg Aesculáp szenvedélyes hévvel tartóztatja 
a metsző kezet. Az alapeszme életteljes ki¬ 
fejezése mind a négy alak. 

Életet, kifejezést óhajtott adni e művész 
minden alakja, úgyszólva minden vonásának, 
s egészen megelégedett nem volt egy művével 
se soha. 
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De az én, akkor tizenhárom éves fejem sose 
birta megérteni, mikor azt mondta mesterem: 
Gondolat, érzés legyen minden rajz, minden 
vonásban. Már hogy legyen érzés, gondolat 
az én virágaimban, mert virágnál többre nem 
mentem a rajzban. 

Mikor aquarell színekkel kezdtünk dolgozni, 
kérdeztem: Melyik színeket elegyítsem a szük¬ 
séges színhez? 

— Melyik tetszik, — válaszolt, — minden fes¬ 
tőnek saját színeivel kell dolgozni, próbálja, 
elegyítse ízlésére a színeket. 

No, én aztán elegyítettem össze-vissza, ha 
a szint valahogy eltaláltam is, vagy igen szá¬ 
razra vettem, vagy túlvizesen, s nem tndtam, 
mit csináljak vele. De mindössze tán három 
óra alatt kínlódtunk a színekkel, nyár volt 
s engem fürdőre vittek; mikor visszatértünk 
Brassóba, Székelyt már nem találtuk ott. 

Székely szép festményét a gyógyszertár előtt 
meglátta egy lelkes műbarát, báró Perez őr¬ 
nagy az első számú dzsidásezredben, el volt 
ragadtatva a festménytől, felkereste Székelyt, 
meghívta magához falura, hogy segítsen neki 
dilettáns munkáiban. 

Az előpataki fürdőn egy híres szép román 
leány töltögette a kútnál a fürdővendégek 
poharát, fényes román kosztümbe öltözve, a 
szép borvizes Styivát ismerték mindenfelé, 
annak az arczképét festette meg Székely a 
Perez báró részére, s az a remek szép képet 
kiállíttatta Brassóban egy műkereskedésben, 
hol az közbámulat tárgya volt. Perez báró 
minden befolyását felhasználta, hogy stipen¬ 
diumot szerezzen Székelynek a müncheni festő¬ 
akadémiára, hová a fiatal művész már szep¬ 
temberben elutazott, s a Piloty tanítványa 
lett. 

Húsz év múlva láttam újra Székelyt, fel¬ 
kerestem az Andrássy-úti műtermében, kérés¬ 
sel egy barátnőm érdekében. 

— A tanár úr aligha emlékezik még reám, — 
e szavakkal léptem a műterembe. 

- Nagyon jól emlékezem ! - - szakította 
félbe szavaimat Székely, mielőtt nevemet mond¬ 
hattam volna. — A mint belépett, megösmer-

tem, daczára annak, hogy fekete pettyes fátyol 
van a képén, mi nagyon zavarólag hat a 
szemre. 

— De szép kis Bendegúz kiséri, sohase lát¬ 
tam szebb gyermeket, - - folytatta, s valódi 
művészgyönyörűséggel nézte hat éves kis Béla 
öcsémet, ki a fején felejtette volt prémes téli 
süvegét. 

Székely húsz év alatt megerősödött, külön¬ 
ben nem változott gondolkodásban, modor¬ 
ban épen semmit. 
* Kérésemre szívesen tanítványai közé fogadta 
elkésve jelentkező barátnőmet, gúnyos moso¬ 
lyával mondva: (Mindegy, egy gyei több vagy 
kevesebb." Akár csak húsz év előtt, az én 
rajztanulásomról szólna. 

A műteremben nagyon sok anatómiai tanul¬ 
mány volt, akkor is egy lábszár izmait raj¬ 
zolta. «Orvos és festő sohase tudhat elég ana¬ 
tómiát. Látja, most is azt tanulom*, - - ma¬ 
gyarázta rajzát. 

Kész kép egyetlen egy volt a műteremben. 
Egy balett-tánczosnőt ábrázolt, öltözőjében 
levelet bont fel s abból kihull egy ezerforintos 
bankjegy; a tánczosnő arczán meglepetés, de 
öröm nem látszik, mintha tűnődve tekintene 
egy kétes, talán aggasztó jövőbe. 

Székelyen is kétség látszott műve fölött, 
mint majd mindig. 

Még egypárszor találkoztam Székelylyel, de 
társaságban soha, meg nem is hallottam róla, 
hogy nagyobb társaságban lett volna, nem 
szerette, kerülte. A reklámot gyűlölte. 

Egy alkalommal Székelyről beszélgettem 
Keleti Gusztáv, a rajztanoda akkori igazgató¬ 
jával. «Székelynek az a baja, — mondta Ke¬ 
leti, — hogy igen sokat tud, ő annyit tud a 
festészetből, mint többi festőink együttvéve, 
sokat kísérletez, mindig a legmagasabbra tö¬ 
rekszik s bármennyire megközelíti azt, meg¬ 
elégedve nincs soha.» 

De meg volt elégedve a műértő közönség, 
s most, elhunytával, művészek, műértők s a 
nagy közönség egyformán gyászolja benne a 
nagy művészt és az egész lélekkel magyar 
embert. Horváth Janka. 

TABÁN PUSZTULÁSA. 
Hálaadó istenitisztelettel, emlékbeszóddel és 

társasvacsorával ünnepelte az I. kerület közön¬ 
sége múlt vasárnap Tabán pusztulásának szá¬ 
zadik évfordulóját. Az istenitiszteletet nemcsak 
a rom. kath., hanem a szerb templomban is 
megtartották, mert az 1810 szeptember 5-iki 
tűzvész mind a két templomot egyformán el¬ 
pusztította. Az ötvenes évekig minden évben 
rendesen megünnepelték a budaiak ezt az év¬ 
fordulót, innen kezdve azonban az újabb nem¬ 
zedék lassanként elhagyta a szokást s nem¬ 
csak a tabáni pusztulás napjával, hanem az 
1838-iki árviz emlékével sem törődött. Csak 
ilyen százba forduló dátumok alkalmával, fő-
képen a sajtó ösztönzésére, elevenednek fel 
aztán a régi kapcsolatok pár órára a múlt 
eseményeivel s ez a gyér érdeklődés mutatja 
leginkább, hogy Buda és Pest törzsökös lakos¬ 
sága száz esztendő alatt majdnem egészen ki¬ 
veszett, s így azok a tradicziók is, melyek egy 
országos központ múltjára nézve a lakosság¬ 
ban élhetnének, inkább a naptári évfordulók 
jellegével bírnak, mert az új lakosság ez ese¬ 
ményekkel szemben tudatlanul és tradicziók 
nélkül áll. Mind mostanig a tabáni óriási tűz¬ 
vész emlékét alkalmi iratokon, verseken és 
ujságtudósításokon kívül nem is hirdette egyéb 
emlékjel, mint a Szarvas-tér 9. számú egy¬ 
emeletes régi házának vasrácsos erkélyére 
czifra betűkkel kifüggesztett vastábla, melyen 
németül ez a felírás olvasható: 

• Erzherzog Joseph rief aus dér Asche Tabán zűr 
Blütlie zum daseyn mich.» 

(József föherczeg a hamuból felvirágoztatta Tabánt, 
létrehozván engemet.) 

A másik tábla felirata pedig röviden el¬ 
mondja a katasztrófát: 

«Das Feuer raffte 400 Háuser ins düstre Grab den 
5. Sept. 1810.. 

(A tűz 400 házat ragadott a sivár enyészetbe. 
Í810 szept. 5.) 

Ez a ház ma Grünhut Zsigmond és neje 
tulajdona s éveken át itt volt elhelyezve a 
ráczvárosi iskola. Másik nevezetessége pedig 
abban állott, hogy az 1810-iki tűzvész emlé-
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kére az erkélyén helyezték el azokat a táblá¬ 
kat, melyek Tabán pusztulását megörökítették. 

Az óriási tűzvész 1810 szeptember 5-ikén 
déli egy órakor kezdődött. Egy Schuller nevű 
bodnármester legénye okozta vigyázatlanság¬ 
ból a tüzet, mely a perzselő melegben és a 
rákövetkező nagy szélben olyan rohamosan 
terjedt, hogy az oltásra az akkori kezdetleges 
viszonyok között gondolni sem lehetett. Dél¬ 
től késő éjszakáig tartott a tűz s az oszlop-
magasságnyira felcsapó lángnyelvek a Vízi¬ 
városba és a Krisztinaváros egy részébe is 
elhúzódtak. Palugyay Imre statisztikája és a 
«Hazai Tudósításoki) közlése szerint a három 
városrészben összesen hatszáz ház pusztult el 
s a kárt az akkor érvényes bankóczédula sze¬ 
rint hat millió forintra becsülték. Tabán leg¬ 
nagyobb része elégett, köztük a két templom, 
a rácz és a római katholikus. A katholikus 
templom helyén egykor török mecset állott. 
A most is meglevő egyház alapkövét 1728-ban 
tették le s a templom a hivek adakozásából 
épült. A tűz után új adakozásokra volt szük¬ 
ség, hogy mai alakjában felépülhessen. A rácz-
templom alapkövét 1742-ben tették le. 1810-ben 
egyszerű, inkább falusi jellegű templomnak 
mutatkozott, a tűz után azonban a szerb hí¬ 
vők áldozatkészsége folytán nagy költséggel, 
a réginél jóval fényesebben felépítették. A két 
templomon kívül a katonaság sütőházai és 
raktárai, a hajóhíd budai oldala és a Dunán 
horgonyozó szállítóhajók nagy része odaégett. 

A tűz pusztításáról és lefolyásáról az egyet¬ 
len fővárosi magyar hírlap, a Kulcsár István 
«Hazai és Külföldi Tudósítások* czímű lapja 
a következő jelentést adta: 

«Szeptember 5-ik napja szomorú emléke¬ 
zetű lészen Buda városának históriájában: 
mert délután, midőn épen nagyobbrésze a 
Városnak ebédelne, a Eáczvárosban tűz táma¬ 
dott és részint a nagy szárazság, részint a 
nagy szél miatt oly hirtelen és oly messzire 
elterjedett, hogy az említett Káczvárosnak nagy¬ 
része ; a Dunaparton a Vár alatt való Sör¬ 
ház ; a Halászváros; a Királyi Magasin és 
Prófontház; a Vízivárosnak egész a Capuczi-
nusokig terjedő része a tűznek prédájává lett. 
Rettenetes volt ezen tűz azért kiváltképen, 
hogy az utczák szűkek lévén s a házak szo¬ 
rosan egymáshoz ragadván, segíteni lehetetlen 
volt. 

A Catholikus templom tornyával együtt, 
a Rácz templomnak pedig tornya megmarad¬ 
ván, mind a kettő belső készületeivel együtt 
földig égtek. A Kir. Magasinban pedig a Fel. 
Aerarium nagy kárával a sok liszt, gabona, 
széna, zab és sok ölfa oly isszonyú erővel és 
lánggal égett, hogy a Vár is nagy veszedelem¬ 
ben forgott. Ott a tűz oly sokáig tartott, hogy 
6-ikán este is még rémítö lánggal lobogott. 
A meggyulladáskor oly hirtelen elterjedt a 
tűz, hogy a Duna jobbpartján levő hajókat 
sem lehetett megszabadítani. Hanem némelyek 
a hídon felül, némelyek pedig a hídon alul 
szénával, szalmával és egyébbel megrakva lé¬ 
vén, a Dunán égve veszedelmesen leereszked¬ 
tek. Ugyanezen okból a Budai félen a hídnak 
álló része is leégett s még nagyobb pusztu¬ 
lást okozott volna, ha Ő Tsászári Fő Herczeg-
ségének a Palatínusnak serény gondoskodása 
a veszedelmet bölts rendelésivel el nem távoz-
tatta volna.» 

József nádor ugyanis, mihelyt a tűz kiütött, 
az Eszterházy- és Duka-ezredbeli katonaságot 
oltásra rendelte s maga is napokon át meg¬ 
jelent a tűz és pusztulás színhelyén. A tabáni 
katasztrófáról a lakosság körében sokáig egy 
érdekes hagyomány maradt fönn. Az a legenda 
terjedt el, hogy a Víziváros egy részének és 
a kapnczinusok templomának épenmaradása 
csoda következtében történt. A kapuczinusok 
főnöke a hagyomány szerint, mikor a tűz ro¬ 
hamosan közeledett, az oltáriszentséggel a tűz 
elébe ment, mire a hatalmas lángnyelvek el¬ 
apadtak és a tűz épen a kapuczinusok temp¬ 
loma előtt visszafordult. Más csodásságról 
ezenkívül nem is tudnak az egykori írások, 
mert Tabánban már sem az imádság, sem a 
katonaság végsőig menő erőfeszítése nem hasz¬ 
nált. Százra teszik azoknak az áldozatoknak 
a számát, a kik odaégtek. Szerencsétlenül 
járt a katasztrófa alkalmával az ideális jel-
lemű magyar költő, Virág Benedek is, kinek 
könyvtára, iratai, többek között "Magyar Szá¬ 
zadok" czimű munkájának fogalmazványai oda¬ 
vesztek, minden holmijával egyetemben. Virág 
kénytelen volt az 1810-iki esztendőre Budáról 
eltávozni s Pesten, a Kultsár István baráti szí¬ 
vességét vette igénybe, a ki lakást és ellátást 
biztosított számára. Később az elégett ház fel¬ 
épült s Virág visszaköltözött és ott is halt 
meg. Az Apród-utcza 10. szám alatt ez a ne¬ 
vezetesség ma is megvan s a Szarvas-téri 
9. számú házon kívül a régi Tabánnak jófor¬ 
mán a második történelmi nevezetességű em¬ 
léke. 
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AZ A SZARVASTÉRI HÁZ, MELYNEK ERKÉLYÉN A TABÁN 1810-IKI PUSZTULÁSÁNAK EMLÉKTÁBLÁI VANNAK. 

ÉGI ÉS FÖLDI SZERELEM. 
REGÉNY. (Folytatás.) 

Irta Neera. - Olaszból fordította Ballá Ignácz. 

ni. 
Színváltozás. 

Bergamó vidékén. A megművelt földek vég¬ 
nélküli sorát dús lombú eperfák szegélyezik és 
az egész környék üde zöld színben és virág¬ 
díszben pompázik az enyhe lombard ég alatt. 
De egy erős beszakadás, majd erős dér február 
elején egyhangú szürke színbe öltöztette nz 
egész síkságot, a melybe valósággal beleolvad¬ 
tak a csupasz gályák és sáros utak meg piszkos 
vizű patakok, a melyek mintha dermesztő, holt 
álmukat aludnak a lomb nélküli partok között. 
Csak a távolban, Bergamó felé ragyogott az ég 
egy keskeny kék sávja, mint csillogó kék diadém 
az Alpok nyúlványai fölött, de ez is messze, 
messze, alig észrevehetően. 

A gyéren szétszórt falvak harangjai vala¬ 
mennyien Ave Máriá-ia harangoztak és a hű¬ 
vös alkonyatu félhomályban a harangok hang¬ 
hulláma együtt szállottak az ég felé a kémé¬ 
nyek füstjével, a melyek a vidék egyhangú 
szürkeségét még mélyebbé és mélabúsabbá va¬ 
rázsolták, mint valami szerelmes lelket, a mely 
epedve és várva reménykedik. 

A meddig csak a szem tekinthet, teljes esti 
nyugalom honolt, minden munka és minden 
élet megszűnt; egyetlen vándor sem volt lát¬ 
ható az utakon; se kocsizörgés, se lódobogás 
nem volt hallható : csak távoli kutyaugatás és 
egy ló nyihogása volt az egyetlen gyenge életjel. 

És mégis, ha figyelmesen nézett az ember a 
lombtalan gályák között a magasabban fekvő 
országúira, szorosan a fák mellett egy emberi 
alak körvonalai váltak láthatóvá, a ki széles 
gallér-köpenyeget hordott, a mely alatt lazán 
lógott le a levélhordó-táska. 

A nyirkos és szürke nap alkonyatán, a mikor 
már mindenki a házi tűzhely mellé kuporodott, 
a levélhordó megkezdte körútját, gépies meg-
szokotteággal, egykedvűen, késlelhetetlenül, mint 
a sors. Csak ez a bizonytalan körvonalú alak 
emelkedett ki a campagna szintelenségéből; a 
süppedő talajon a lépése is hangtalan volt. 
Közömbösen bandukolt előre, se gyorsan, se 
lassan és mégis ezer emberi szív reményét és 
bánatát vitte magával. Az út egyre nagyobb 
lett mögötte, a fák ágai egyre jobban belevesz¬ 
tek a könnyű esti ködbe, a tárgyak szine és 
alakja egyre jobban elmosódott és ő semmivel 
sem törődött. A gépies mozgás, a mint lábait 
évről-évre, ugyanazon úton, ugyanazon órában, 
változatlanul egymásután szedegette, a nélkül, 
hogy egy pillanatra megállt vagy elidőzött 
volna, vakon és süketen a titkokkal szemben, 
a melyeket magával vitt, egykedvűen és fata-

lisztikusan, mint a természet, a mely körülvette, 
valami láthatatlan törvénynek engedelmeskedve 
róván útját: ez a teljes különválás saját em¬ 
beri énjétől, a szenvedélyektől és vágyaktól, a 
melyek környékezték, eltöröltek benne mindent, 
a mi az emberi karaktert adná. Sohasem állott 
meg útjában, hogy a táj valamelyik szebb pont¬ 
jának nézésében elmerüljön, mert a táj egyet¬ 
len pontja sem volt már ismeretlen, vagy új 
előtte; nem gyorsította és nem is lassította a 
lépéseit, mert semmi oka sem volt, hogy ha¬ 
marább elérje czélját, viszont szolgálatában 
késnie sem volt szabad; sohasem történt meg, 
hogy bizonytalanul állott volna meg az úton, 
sohasem énekelt, dudorászott, vagy fütyöré-
szett, mint azok, a kik szórakozásból sétálnak 
és sohasem vetett számot semmivel, sohasem 
mérlegelt semmit, mint azok, a kik üzleteiken 
töprengenek. Kiválasztva arra, hogy az örömet 
és bánatot vigye széjjel, hallgatagon, szinte 
öntudatlanul jár az árkok alvó vize között, a 
mely szürke, mint a föld és szürke, mint az 
égbolt. 

Mai kőrútjának utolsó pontja egy széles és 
alacsony ház, a mely majorsághoz hasonlít, 
előtte rét és veteményes kert, mögötte pedig 
apró műhelyek, a tanyai élet szükségleteihez 
képest. A levélhordó keresztül ballag a réten 
és egyenesen az ajtó felé tart, a melynek résén 
lámpafény sugárzik ki; de nem is kellett át¬ 
lépnie a küszöböt, mert még be sem kopogott, 
máris egy fiatal lány, a ki vízért akart menni, 
kisietett és kezét a levélért nyújtotta, a mely 
a nagy levéltáskából előfehérlett. 

- Csak egy? 
- Igen, ma este csak egy van. 
- Szép magától, hogy egy levél miatt is 

idáig jött. 
A postás vállat vont és nem felelt. A lányka 

egy ugrással bent termett a házban, az asztalra 
dobta a levelet és megint kisietett, hogy vizet 
merítsen egy vederbe. 

Az asztal, a melyre a levelet dobta, a tágas 
konyha közepén állott, a melyet a tűzhely égő fa¬ 
hasábjai barátságosan világítottak meg. A gyenge 
zajra egy asszony, a ki épen egy üstöt akart 
felakasztani, visszafordult és ezt mormogta: 

- Már megint! 
A konyha mellől, egy nyitott ajtón át kihal¬ 

latszott egy parancsoló férfihang: 
— Ki az? 
- Senki. A levélhordó. 

Tompa dörmögés volt a felelet és a négy¬ 
szögletű fehér levélke a konyha fekete asztalán 
érintetlenül maradt. A mikor a kis szolgálólány 
a vizes vederrel visszatért és a kecskelábra he¬ 
lyezte a vedret, lassan az asztal felé közeledett 
és egy ujjal megérintette a levelet; aztán a 
czímzést lassan kibetűzve így szólt : 

- Ippolito úrfié. 
- Persze! Ki másé lenne ? 

— Vigyem föl neki? 
- Még csak az hiányzik! Tisztítsd meg a 

burgonyát, de gyorsan. Jaj, mikor szűnik meg 
már ez a szekatúra! 

Hogy mit értett a «szekatúrái) szó alatt, a 
mi nem is illett ide, bajos lenne megmondani; 
de az a bosszús kifejezés, a mely arczán meg¬ 
jelent, némi magyarázattal szolgált. Ötven év 
körül való sovány, ránczos arczú nő volt, fekete 
posztó ruhában, a mely fölé, a vidéki szokás 
szerint nagy kötény volt kötve, a kezén két 
fekete pamut félkeztyűt hordott, a melynek 
aczélgyöngyökkel szegélyezett széle esetlenül 
feküdt rá apró, ránczos kezeire. 

- Eosalba! - - kiáltotta belülről a paran¬ 
csoló férfihang. 

- Mindjárt. Nem lehet egyszerre a pápának 
is meg a királynak is szolgálni. 

És mint hogyha az üst a pápát, vagy a ki¬ 
rályt jelképezné, az asszony most teljes figyel¬ 
mét csak annak szentelte. 

- Hol van Eenno ? 
- Nem tudom. • 
- És az a másik ott fönt, mit csinál az? 
- Várja a levelét, de még jócskán várhat. 

Senki sem tud csodákat művelni. 
A kis szolgálólány, a ki valami különös szer¬ 

számmal csigákba vágta a burgonyát, hirtelen 
felordított, mert megránczigálták a fülét. 

- Mi az? Mi történt? 
- Semmi. Megkapta, a mit megérdemelt. 

A párbeszéd, a tűz pattogása és az üst ro-
tyogó hangjának kísérete mellett még tovább 
folyt, a mikor az udvarból nyíló ajtóban test¬ 
hez álló barna köpenyben egy férfi jelent meg. 
Kezét dörzsölve lépett be és mosolyogva nézett 
körül jóságos, ragyogó szemével, a melynek 
furcsán iveit szemöldöke olyan kifejezést adott 
arczának, mintha állandóan csodálkoznék. 

- Csak nem akarja maga is, hogy már ké¬ 
szen legyen a vacsora, most, a mikor saját 
magamnak kell mindenre gondolnom és a mi¬ 
kor még a fönti úrfit is ki kell szolgálnom, 
pedig nekem sincs több, csak két kezem... 

- D e . . . é n . . . én még ki se nyitottam a 
szájamat! Én semmit sem akarok, Eosalba. 
Ó, milyen pompás tűz, milyen jó meleg! Mi¬ 
lyen kellemes itt! 

- Igen. . . persze ! Zsebredugott kézzel, a 
mint a más dolgát nézzük. 

Az újonnan érkezett lehorgasztotta a fejét, 
mint valami komondor, a melyre a gazdája 
rámordul, majd a kis szolgálólány mellett el¬ 
haladva, atyáskodóan megsimogatta a fejét. 

- Ne háborgassa! - - szólt rá Eosalba. -
Maga rontja el úgyis a cselédjeimet! 

Ennél az újabb támadásnál a furcsán, erősen 
fölfelé iveit szemöldökök szinte fölszaladtak 
a férfi homlokára, de a férfi nem felelt. Sőt, 
még egyre hallgatva, zavartan előre nyújtotta 
a nyakát, hogy megnézze a levelet, a mely ott 
feküdt az asztal közepén. De Eosalba oly nyer¬ 
sen förmedt rá, hogy törődjön inkább a saját 
dolgaival, - - hogy a férfi sietve igyekezett a 
nyitott ajtón át a szomszéd szobába jutni. Pet¬ 
róleum-lámpától megvilágított szerény ebédlő-
szobácska volt ez a szomszéd szoba, néhány 
bőrszékkel, egy könyves>polczczal és egy ruha¬ 
fogassal. A felterített asztal csak félig volt fel¬ 
terítve egy kis abroszszal, a melyen három 
közönséges porczellántányér állott, mellettük 
czink evőeszközök (az ezüstkanalak, kések és 
villák csak különösebb alkalmakkor vétetnek 
elő) és három, gyűrűbe szorított szalvéta; az 
egyik gyűrű vörös, a másik sárga, a harma¬ 
dik kék. 

A vörös szalvéta-gyűrű tulajdonosa már nya¬ 
kába kötötte szalvétáját. Az asztalfőn ült, az 
egyetlen karosszékben, a mely magasabb volt, 
mint a többi szék, mint a ház feje és komor 
alakjával, borostás, szakállas arczával, szürke 
hajával azokra a vén szobrokra emlékeztetett, 
a melyek a folyók isteneit ábrázolják. Jobb 
karjának ünnepies tartása, a melynek öklével 
az asztalra támaszkodott és a mely olyan volt, 
mint egy hid íve, a mely alatt évszázadok óta 
folyik a folyó vize, — még jobban megerősí¬ 
tette ezt a benyomást. Tetőtől-talpig végignézte 
a barna felöltős sovány emberkét, mialatt ez 
levetette felöltőjét és lábujjhegyre állva, fel¬ 
ágaskodva igyekezett azt a fogasra akasztani, 
majd lehetőleg zajtalanul közelebb húzta székét 
a hatalmas termetű férfihoz, leült és elővette 
szalvétáját a sárga gyűrűből. (Folyt, köv.) 
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DIVATOS SZŰK RUHAK. 

DIVATLEVÉL. 
London augusztus hó. 

Az angol divat nagyot haladt az utóbbi évtize¬ 
dek folyamán és ma már oda fejlődött, hogy a kül¬ 
földre gyakorolt hatás tekintetében sikerrel ver¬ 
senyezik Parissal. Pedig mily különböző e két 
metropolis divatja! A törékeny franczia nő testére 
készül az egyik pipere, a sportban egészségessé 
edzett angol nőére a másik. A városnak is beillő 
áruházakban fel vannak halmozva e két tökéletes 
ipar alkotásai, egyszersmind intim nyelven szólva 
anatómiáról. Mert az angol czipő esetleg pompá¬ 
san megfelel a berlini asszonynak, de magyar nő 
a londoni üzletek ezreinek közepette sem talál az 
ő lábára illőt. 

Az idei nyár folyamán London divatművészei¬ 
nek le kellett mondania minden szinpompáról. 
London utczáin ma alig látni egyebet fekete és 
legfeljebb szürke ruhánál. Edvárd király váratlan 
elhunyta nyomasztó sötétséget keltett, mely egy 
teljes évig fog fennállni. Annyi ideig szándékoz¬ 
nak az angolok — különösen pedig a magasabb 
társadalmi osztályok, őt gyászolni. 

Fekete ruhát visel mindenki nagy előszeretettel, 
mert ez némileg az előkelőség jellegét adja meg. 
Még a piczi gyermek fehér ruhácskájára is fekete 
csokrot öltenek. A boltok kirakatában az első 
időben nem láttam egyebet fekete ruhánál, szövet¬ 
nél és kalapnál. Ez csak most enyhült némileg, 
a mikor megkezdődött a nagy alkalmi vásár. 
Ennek mereteiről és olcsóságáról nekünk fogal¬ 
munk sincs, bár nálunk is történnek ily fajta 
kezdeményezések. A londoni kereskedők egy a 
rendestől teljesen elütő főleg olcsó és nagy árú¬ 
készletet szereznek be e czélra. 

A ruhák alakját illetőleg annál divatosabb Lon¬ 
don. Szűk minden ruha, kivételt csak ritkán 
látni. E szabály pedig — az első időben — heves 
ellenszenvet, sőt hangos ellenkezést keltett. Lassan¬ 
ként mégis felvették a nők és ma már teljesen 
megszokott dolog az a ruha, a mely alul másfél 
méternél nem bővebb és oly rövid, hogy teljesen 
láttatni engedi a lábat. És nem tudom, a divat 
mindenható befolyása vagy pedig a megszokás 
teszi-e, de szemem már megszerette, sőt kecsesnek 
találja e viseletet. Különösen mikor lágy, fekete 
szövetekből viselik az angol nők e testhez álló 
redőzetet, oly karcsúnak és gyermekdednek lát¬ 
szanak benne, hogy szinte csodálatos, 

A nyakbavetők jelenleg selyemből készülnek, 
felül fekete, belül fehér selyemből. Alul rojt fogja 

össze a két méter hosszú, 60 czentiméter selyem-
savót, melyet kecsesen vetnek vállukra a nők. A meg¬ 
szokott prém boák itt Angliában nem kerülnek 
le soha teljesen a napirendről, sőt az esős, hűvös 
éghajlat megköveteli őket. De az angol nők most 
nem úgy viselik őket, mint eddig láttuk : a nyak 
közé vetve, vagy két végüket elől lecsüngve. Ellen¬ 
kezőleg, elől a nyak közé fektetik, hátul pedig két 
végét egyenesen lecsüngni hagyják. A viselet új 
és szokatlan, de hogy egyszersmind szép-e, az 
vita tárgyát képezheti. Bizzuk döntését az időre, 
a míg a megszokás mindent nivelláló ereje meg¬ 
térít bennünket 

Az őszi és téli divatot itt Londonban már el¬ 
árulják a kirakatok. Mialatt odakünn melegen süt 
a nyári nap, idebenn sötét prémek és nemezkala¬ 
pok jósolják a deczemberi fagyot. Legérdekesebb 
mindenesetre a kalapkérdés, melyről elárulhatom, 
hogy egészen különleges formákat látunk. Nem 
egyenes, kerek kalapban járnak e télen a nők, 
hanem mélyen lehajló karimájuban, a mely a 
hajat teljesen, az arczot félig eltakarja. Bizarr e 
forma is, de nyáron már viseltek hozzá hasonlót 
és egy-egy mosolygó női arcz jól festett e keretben. 

S i Bella. 

A HÉTRŐL. 
Vasárnap. Hogy példán! a múlt vasárnapon 

huszonnégy óra alatt Budapesten nem kevesebb, 
mint nyolcz ember lett öngyilkossá, ez szomorú 
dolog, de a jelenségeket figyelemmel kisérő embe¬ 
rek számára nem szenzáczió. A nap krónikásai, 
az újságírók régen tudják, hogy köznapokon soha 
se történik annyi öngyilkosság, mint vasárnap, a 
pihenés napján. Érdekes jelenség, de a milyen 
furcsán hangzó, olyan egyszerű a magyarázata. Az 
Az emberek azért lesznek a legsűrűbben vasárnap 
öngyilkossá, mert vasárnap érnek rá legjobban. 
A vasárnap öngyilkosai ugyanis — azt akármelyik 
hétfői lapból meg lehet állapítani — szinte kivé¬ 
tel nélkül szegény, alsó sorú emberek, a kiket 
nem egy krízis, anyagi vagy erkölcsi csőd kerget 
a halálba, hanem az életük örömtelensége, elfára-
dottság, viszály vagy mámor. A hétköznap mun¬ 
kás elfoglaltsága nem enged nekik időt az elbú-
sulás semmiféle kiütköző formájára, se az elgon-
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dolkozásra, se a mámor keresésére. De a pihenő 
nap üressége védtelenné teszi őket, a munka, az 
elfoglaltság nem áll őrt mellettük, van idejük, 
hogy mérleget csinálhassanak és bizony a szegény, 
robotoló ember életének mérlege ritkán zárul a 
a gyönyörűségek pZusz-ával. Az unalom nemcsak 
az asszonyoknak rósz tanácsadója, az unalmas 
ma veszedelem mindenkinek, a kinek a holnap 
se verőfényes Ígéret. És ahhoz, hogy a munkában 
élő ember unatkozás nélkül tudjon pihenni, a lé¬ 
leknek bizonyos teltsége és harmóniája szükséges, 
csak úgy mint ahhoz, hogy kedvvel tudjon dol¬ 
gozni. 

* 

A városi Házak, már t. i. azok a bérházak ellen, 
melyeket a főváros építtetett, hogy a nyomasztó 
lakásínségen enyhítsen, heves támadások jelennek 
meg az újságokban. Keményen lekritizálják őket 
azért is, hogy nem készültek el, azért is a hogyan 
készültek. Azért is, mert lassan épülnek, azt'rt is, 
mert elhamarkodva épülnek. Se czélunk, se szán¬ 
dékunk, hogy e panaszok és támadások ellenében 
védő szerepet vállaljunk, már csak azért sem, mert 
az a meggyőződésünk, hogy a város vezetőségé¬ 
nek épen ez a vállalkozása igazán nem szorult 
védelemre. Mi ebben az akczióban annyi di¬ 
cséretes és tisztelni való czéltudatosságot, okos 
bátorságot, frisseséget és hasznot látunk, hogy az 
érte való elismerésünket azok a bajok, kalamitá-
sok és ideiglenes természetű fogyatékosságok, a 
melyeknek az előfordulása ilyen nagy vállalkozá¬ 
soknál óhatatlan és elkerülhetetlen, meg se csök¬ 
kenthetik. Lesújtó Ítélete a vállalkozásnak csak 
egy tapasztalat vagy jelenség lehetne. Az, ha ezek 
a városi házak üresen maradnának. Ha vagy belé¬ 
jük se akarnának menni a lakók, vagy menekül¬ 
nének belőlük, de mikor a vádak egy szuszra 
panaszolják azt, hogy a lakások lakhatatlanok, 
meg azt, hogy csak irtózatos protekczióval jut¬ 
hatni a szerencséhez, hogy kapjon belőlük az em¬ 
ber, csak a kölcsönkért és összetörötten visssza-
adott kannáról szóló híres por juthat az eszünkbe, 
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a melynek panaszlott hőse tudvalevőleg így véde¬ 
kezett : 

- Először is tagadom, hogy valaha is kölcsön 
adott volna nekem egy kannát. Másodszor, mikor 
azt a kannát kölcsönadta, az már törött volt. És 
harmadszor, mikor én a kannát neki visszadtam, 
semmi baja se volt annak az edénynek. 

Ha azok a városi laká~sok olyan lakhatatlanok, 
minek panaszkodik az, a ki nem kapott belőlük? 
És ha csak rengeteg protekczióval lehet kapni 
belőlük, ki hiszi el, hogy olyan lakhatatlanok? 

* 
A hús. Valaminek a megdrágulása Budapesten 

már rég nem olyan eset, a mi új alkalmat vagy 
tárgyat adhatna az elmélkedésre. Hiszen drágult 
és ismételten megdrágult itt már minden, a minek 
ára és keletje van és a képzelet már nem tudott 
kitalálni olyan okot vagy ürügyet, a mit ez a 
művelet ki nem használt volna. A mészárosok ar-
gumentálása azonban, a melylyel a hús árának leg¬ 
újabb fölemelését magyarázzák, egészen originális. 
Azért drágítják meg a portékájukat, mert megcsök¬ 
kent a kelendősége. Budapesten már nem esznek 
annyi húst, mint ezelőtt. Három esztendeje tart a 
húsfogyasztás állandó dekadencziája. Mi ennek az 
oka ? Elunták a budapestiek a húsevést ? Találtak 
valami izesebb, jobb és táplálóbb ételt a húsnál? 
A vegetáriánus propaganda hódította el a közön¬ 
séget a mészárszékektől ? Szó sincs róla. Keve¬ 
sebb húst esznek az emberek, mert a drágaság 
elveszi a módját annak, hogy húst ehessenek. 
A kik mindennap éltek vele, most már csak ün¬ 
nepnapon élvezik, a kiknek eddig is ünnepi ele¬ 
delük volt, végképpen lemondanak róla. Ezt is 
meg lehet cselekedni. A szórakozó gazdagság kor¬ 
zóján, az olasz Riviérán, a gyönyörű, de termékte-
len föld koldusszegény népe nemzedékek óta 
nem eszik húst, a hogyan nem iszik pezsgőt. Nem 
ismeri ezt az ételt. Kikötött napi tápláléka dice 
metri di panc, un litro di vino. Két méter szé¬ 
les formára sütött kenyér, egy liter bor. A húst, 
a mit a drágasága miatt soha meg se kóstolhatott, 
meg se eszi. A budapesti mészárosok szisztémája 

télire még valóságos Riviérát csinálhat Budapest¬ 
ből. De konfliktusuk támadhat a szenesekkel meg 
a háziurakkal, a kik viszont azért emelték az ára 
kát, mert nagy volt a kereslet. Tehát akár kevés 
a vevő a boltban, akár sok, meg kell szenvednie 
érte, hogy bement. 

•K 
Transzferálás. Most, hála Istennek, nem volt 

házbérnegyed, de azért Budapest polgárai egy 
nagy arányú hurczolkodás mérsékelten kellemes 
látványában részesültek. Ebből a hurczolkodásból 
azonban semmi haszna sem volt a butorszállítók-
nak, hordároknak és fuvarosoknak. Nem is a par-
tájok költözködtek, csak megingotj ingóságaik. 
A hurczolkodás ugyanis transzferálás volt, az 
adóhátralékosok lefoglalt ingóságainak beszállítása. 
Azt a bizonyos utolsó párnát hordta el a végre¬ 
hajtó, a minek nem kell okvetlenül párnának 
lennie, sőt rozoga vaságynak sem. Selyem szalon-
garnitúra vagy mahagóni szekrény is lehet, mert — 
mint olvasható volt — a negyvenkét adóadós kö¬ 
zött, a kiket Budapest egyetlen kerületében egyet¬ 
len napon a transzferálás katasztrófájával és szé¬ 
gyenével sújtottak, ügyvédek és orvosok is akad¬ 
tak. Bizonyos, hogy az adót meg kell fizetni és 
bizonyos az is, hogy ezt a polgári kötelességet 
minálunk minden harmadik ember se tartja élve¬ 
zetesnek. Soha se oly szerények az emberek, mint 
az adóbevallásnál és soha se oly tolakodók, mint 
a kivetett adó lerovásában. A szabónak nincs szük¬ 
sége annyi koczogtatásra, mint az adóhivatalnak, 
a mely nem teheti annjira kényelmessé az adó 
befizetését, hogy az emberek élni kivánnának ezzel 
a kényelemmel. Igen szívesen nem fizetjük az 
adót: ez szentigaz. Egy bizonyos energia a behaj¬ 
tásban tehát érthető. De a transzferálás intéz¬ 
ménye azért megborsóztatja a hátát annak is, a 
ki maga, hála Istennek, nem is kóstolt bele ennek 
az intézménynek a hatásába. Ezek az utolsó ván-
kosokat szállító szekerek nehéz kerekeikkel mintha 
a lelkűnkön és a modern fölfogás egész sereg új 
palántáján gázolnának keresztül. A látvány fáj¬ 
dalmas és lazító. Az az érzésünk támad, hogy az 

adósok börtönét nem szüntették meg, csak — ház¬ 
hoz szállították, a börtön szomorú képét adván a 
kifosztott:, rideg, üres lakásnak. Valamivel több 
kímélet talán méltánytalan se lenne minálunk, a 
hol nemcsak az emberek fizetik gyöngén az adót, 
de az adó se fizet valami tékozló bőséggel az 
embereknek.  

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
A «Budapesti Szemle* szeptemberi számának 

első közleménye Matlekovics Sándor czikke az 
ipari hitelről. A továbbiakban Grósz Emil egye¬ 
temi tanár nyilatkozik az új egyetemek alapítá¬ 
sára irányuló újabban fölmerült tervekről. Szck/ii 
Gyula Anatole Francéról ir ismertető tanulmányt. 
Ncvantinna Ernő finn író Finnország és Oroszor¬ 
szág czímmel ir a finnek harczárói nemzeti egyé¬ 
niségük fentartásáért. Barrie bájos novellája, Mar¬ 
góról Ogilvy, Euripides Alkestisének fordítása Csen-
geri Jánostól adja a szépirodalmi részt. A Szende 
rovatban Sebestyén Gyula ir nekrológot Katona 
Lajosról, Eró'di Béla pedig Giuseppe Cassoneról, a 
nemrég elhunyt olasz Petőfi-fordítóról. Az Értesítő 
rovat számos magyar és külföldi könyvet ismertet. 
A ^Budapesti Szemlét minden hó elsején jelen 
meg; Berzeviczy Albert c's Bcó'tliy Zsolt közreműkö-
ködésével szerkeszti Voinovicli Géza s a Franklin-
Társulat adja ki; előfizetési ára félévre 12 korona, 
egyes szám ára 2 korona. 

A nagykárolyi Szent-Háromság-kápolna tör¬ 
ténete. Nagykároly mellett, az úgynevezett Lyukas¬ 
halmon áll egy a Szent-Háromság tiszteletére 
épített kápolna, mely a vidék népének hosszú 
időn át keresett bucsujáró helye volt. Ezt a kápol¬ 
nát 1703-ban építtette Rákóczi hadvezére, Károlyi 
Sándor; ma megvan ugyan még, de düledező 
állapotban. Erről a kápolnáról irt egy kis művecs-
két Éble Gábor, a kinek már több a gróf Károlyi 
nemzetiség múltjára vonatkozó műve ismeretes. 
Elmondja benne a kápolna alapítását és történe¬ 
tét a legújabb időkig. 

Magyar nemesi almanach. Kempclcn Béla e 
czím alatt állította össze azoknak a nemesi családok¬ 
nak nemességét és családfáját, melyeknek a király 
1867-től 1909-ig adományozott magyar nemessé¬ 
get, bárói, grófi, vagy herczegi rangot. A munka 
mintegy ezer családot sorol fel betűrendben, hite¬ 
les források alapján, pontos adatokkal, melyeket 
családtörténeti forrásmunkák, saját gyűjteménye 

HENNEBERG-SELYEM 
csak közvet¬ 
len ál ! Fe¬ 
kete, fehér 

és színes 
K 1.35-től m-ként blúzok és ruhák számára, benn. és már 
elvámolva a házhoz szállítva. Dús mintaküldernéuy bérm. 

Henneberg selyemgyáros, Zürich. 

A Bor- és Lithion-tartalmú 
vasmentes gyógyforrás 

Salvator 
kitűnő sikerrel hannálUtik 

vesebajoknál, « húgyhólyag bán¬ 
talmainál és köszvénynél, aczukor-
betegségnél.az emésztési és léleg¬ 

zés! szervek hurutjainál. 
Húgyhajté hatésál 

TuBMUf l I * U T » MBélItktttl 
T(H«UB tinti l 

Kafkaló átránttritktrttkrdéitlcben tagt a 
Smne-Lipócei Salratorforrát- Vállalatnál 

Budafut, V. Rudolf-rakpart S. 

3 ÚJ SZÓ... 
„ALTVATER" 

GESSLER 
BUDAPEST. 

IDEÁLIS SZÍR A FOGAK ÁPOLÁSÁRA 
FEHÉRÍTI A FOGAKAT IDZI A FOÖHUST 

Kapható mindenütt, egy tubus ára 5O fillér. 

Svájci selyem a legjobb! 
Kérjen fekete, fehér vagy színes újdonságainkból mintákat^: 
Crépon, Ducliesse, Cachemire, Messaliiie, Gőtéié, 
Eolienne, Shantnnsr, Monsseline 120 cm. széles, mc'te¬ 
renként l K 20 flU. tol kezdve. Bubáknak, blúzoknak stbnek való 
bársony és pellncbe, úgyszintén hímzett blúzok, vala¬ 
mint batiszt, pamut, vászon és selyem ruhák. — Mi csakis ga¬ 
rantáltan erős selyemszöveteket adunk el vám- és portómen-

tesen direot magánvevőknek. 

SCHWEIZER & fa, LUZERN U 23 (Svájcz.) 
Selyemkivitel. — Királyi udvari szállító. 

Legelőnyösebb bevásárlási forrás: 
Magyar Kereskedelmi Vállalat * Miskolcz 2. 
Tessék áraj'nlatot kérni. Tessék árajánlatot kérni. 

ntibőröndöt vásárol, 
Xérem tekintse mesr saját kc-
szilmónyü bőrönd és bőr 
díszműáru raktáramat :: 

CSÁNGÓ 
— — bőröndös, 

Olcsó szabóit árak. Aamlontos! Huzeam-körút 5. sz. 

Budapest, VI., 
Petőfi-utcza 5. 

(Saját h á z . ) = = ELKÁNÉS BÉRŰ 
Az ország legnagyobb szücsáru és sapkagyára. 
Ajánlják dúsan felszerelt raktárukat. Állandóan nagy készlet mindennemű 

szőrme kabát, 
szőrme garnitúrák 

szőrme kucsma 
= különlegességekben a legegyszerűbbtől a legjobb kivitelig. = 

Selyem és szőrme sapkákat minden kivitelben gyártunk. 

Mindennemű szőrme béleléseket elvállalunk! 
Divatlap kívánatra ingyen és Dérmentve! 

Telefon S3^73. Telefon 83-73. 

!! Czimre kérünk ügyelni, fiókunk nincs !! 

* Ha fáj a feje ne tétovázzék, hanem 
= használjon azonnal 

mely 10 perez alatt a legmakacsabb migraint és fejfájást elmulasztja. — Ára l korona 20 fillér. — Kapható minden gyógyszertárban. 
VJ^.Kci B e r c t - v A a T o n n á s gyógyszerész K i s p e s t e n . * * * * * * Orvosok által ajánlva. — Három dobónnal ingyen postai szállítás.^ 

Beretvás-pastillát 
• •* ¥-A. . ntl -ati ^ ^ 
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s a z egyes családoktól kapott közlések alapján 
sorol fel. 

Új könyvek. 
A nagykárolyi Szent-Háromság-kápolna tör¬ 

ténete, írta Éble Gábor. Budapest; ára l korona, 
Magyar nemesi almanach. 1867—1909. Szer¬ 

kesztette Kempelen Béla. Budapest, Pátria rész¬ 
vénytársaság; ára 20 korona. 

HALÁLOZÁSOK. 
Elhunytak a közelebbi napokban: SZABÓ ÁGOSTON 

volt negyvennyolczas honvédhuszárhadnagy, a Kúria 
nyűg. tanácselnöke, 80 éves korában Ragály község¬ 
ben. — Bocsári SVASTICS BENŐ, Zalavármegye nyűg. 
főispánja, a Zalavölgyi vasút alelnöke, 48—49. hon¬ 
védhadnagy 77 éves korában Budapesten. — SÁNTHA 
LÁSZLÓ nyűg. magyar királyi bányatanácsos 57 éves 
korában Budapesten. - - OBINCSAÍ LÁSZLÓ, nyűg. 
rendőrtanácsos, Budapesten. - - SZILÁGÍI GYÖRGY 
bagaméri görög szertartásu katholikus lelkész 67 
éves korában Bagaméron. — WIRTZFELD M. JENŐ 
gyógyszerész 41 éves korában Máriapócson. — 
PÉCHY KÁLMÁN, a vígszínház volt főrendezője 41 
éves korában Budapesten. — KINSZKY ABMIN, a 
Magyar jég- és viszontbiztosító részvénytársaság 
czégvezetője 44 éves korában. — SCHMIDT NÁNDOR 
esztergomi órásmester. 76 éves korában Esztergom¬ 
ban. — LDDÁNYI BAY JÓZSEF tartalékos hadnagy 28 
éves korában Debreczenben. — IRÁNYI GYULA hon¬ 
véd-számtiszt 25 éves korában Budapesten. -
MOSDÓSSY ANDOR fővárosi fogalmazó, 33 éves korá¬ 
ban Budapesten. - - BÁNFALVI ZOLTÁNKA, Bánfalvi 
Ede államvasuti fó'ellenőr és neje, szül. Mosánszky 
Jolán kis fia négy éves korában Miskolczon. -
BINDER GUSZTÁV, szamosvölgyi vasúti felügyelő 50 
éves korában Lőcsén. 

Özv. SKBIVÁN FERENCZNÉ, szül. Sponer Lujza 77 
éves korában I'élix-fürdőn. — Özv. KOLLEB KÁL-
MÁNNÉ, szül. Lipovnitzky Bozália 76 éves korában 
Jászberényben. — HOFFMANN MIHÁLYNE, Hoffmann 
Mihály királyi tanácsos, lapszerkesztő felesége Buda¬ 
pesten. — MANKOVICS EEZSŐNÉ dr.-né, szül. márkus-
ás batizfal yi Máriássy Hilda 35 éves korában Bárt¬ 
fán. — Özv. MÁTTYUS IGNÁCZNÉ szül. Mnzsnay 
Terézia Alsófalván. — Kézdipalyáni PAÁL SÁNDOBNÉ 
Besiczán. — STEFCSEK JOLÁNKA, Stefcsek Sándor dr. 
és neje. szül. Holéczy Jolán négyéves kis leánya 
Liptószentmiklóson. - - SALQÓ LUJZA, Salgó Mór 
tanár és felesége, szül. Bogenglück Janka leánya 16 
éves korában Budapesten. 

EGYVELEG. 
* Alumíniumból készült söröshordót készítet¬ 

tek nemrégiben a zürichi sörfőző számára. A sörös¬ 
hordó 16,500 liter űrtartalma. Az ilyen alumínium¬ 
ból készült hordók sokkal előnyösebbek, mint a 
czementből és fából készültek. A felületek abszolút 
simák s így tisztításuk is sokkal könnyebb. E mel¬ 
lett egy ily 16,500 literes aluminiumhordó súlya 
alig 250 kg. (G. L.) 

Borolin. A modern kultúra szédítő előrehaladá¬ 
sában minden téren a tökély elérésére törekszik. Csak¬ 
nem napról-napra érkeznek valamely korszakalkotó 
találmányról hírek, melyek az emberi elme csoda¬ 
tetteiről számolnak be. Most ismét egy tünemény-
Bzerii vegykészitménynyel állunk szemben, mely a 
magyar névre hoz dicsőséget. Dr. Borovszky Bezsö 
Borolin nevii sósborszesz-háziszeréről van szó, mely 
hatásában szinte hihetetlen eredményt produkál. 
E czikk forgalomba került s nehogy utánzókra 
akadjon, a Borolin-t feltalálója hatósági engedelem 
mellett, védjegygyei és szabadalmi pátenssel ellátva, 
gyártja. Bővebbet lapunk mai hirdetésében. 

SAKKJÁTÉK. 
2709. sz. feladvány Schuster Zsigmondtól, Budapesten. 

SÖTÉT. 

fi! 
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Helyesen fejtették meg: Merényi Lajos. — Geist 
József éa Stark Vilmos. — A tBudapetli Sakk-kört. — 
A tBudapeiti III. kér. Sakk-kört. — Ladányi Antal. — 
Wygohogrod Pál. — Beér Mór.— Gottléb István (Budapett), 
Németh Péter (Gtongor). — Eintzig Bobért (Fákért.) — 
Möller Nándor (Szombathely). — Hoffbauer Antal (Lipót¬ 
vár). — Szabó János (Bakony-Szentlátzló) — A • Győri 
Sakk-kőr.i — Székely Jenő. — Mészey Józseí (GySr). — 
A tZborói Tanaikor*. — «A Kalocsai Katholikut Kört — 
Veöreös Miklós (Zirct). — Ifj. Hubay Bertalan (Bodzát-
újlak.) — A tDunaföldvári Egyenlötégi kört (Dunaföldvár). 
Barcsa Mihály (Biharudvari). — Csolnoki István (Hajdú-
hadháta). — A iLeibicii Qazdatági Kairinót (Leibict). — 
Lustyik János és Szivák János (Alberti-Irta). — tCieitgeri 
Catiinót (Ctenger). Király Mihály (Zenta). — Knnz Bezsö 
(Tfmesrékds). — Budai Sakkozó Tártatág (Budapeit). — 
Patkó Imre (Talpat). 

Szerkesztői üzenetek. 
Megnyugvás. Nem, kérem, az olvasónak nem sze¬ 

rezne ez a vers megnyugvást, hanem csak bosszú¬ 
ságot. 

Reményár alatt. Útszéli allegorizálás, színtelen 
és verteién, pedig épen az ilyennek kellene igazában 
frissnek, színesnek, erősnek lennie. A másik meg a 
leglaposabb közhelyek halmozása. 

Éa azután? Színtelen ég fonnyadt. 
A vén Tisza sir. Pompás thémát fogott meg az 

elsőben, de nem tudta megmarkolni; elejti a porba. 
Szinte sajnáljuk a jó gondolatot, hogy igy belevész 
a kezdetleges kidolgozásba. A másikban ez a jó sincs, 
az már csupa banalitás. 

A repülő gép. Sajnos, nem. 
Valaki elment. Nőies epekedés, szentimentalizmus 

és lágyság, de költői tartalma alig van. 

b o d e f g h 
VILÁGOS. 

Világos indul és a harmadik lépésre mattot ad. 

A 2704, számú feladvány megfejtése Berger Jánostól. 

KÉPTALÁNY. 

1. Vb8-g8! _ Bd5xa5 (a) 
2. bi—b5 f! matt. 

1. ... _ ..'. Bd5-d3 
2. Vg8-e8 t matt. 

A 2705. számú feladvány megfejtése dr. Gold Sámueltől. 

1. Kd7-c6 - , Ve l -h l } (a) 1. .. !.'. Kd4—c3 
1. Be5—ei t matt. 2. Be5-c5 t matt. 

A 33-ik számban megjelent képtalány megfej¬ 
tése: A babérkoszorú levelekbe foglalt tövis¬ 
koszorú. 

Felelős szerkesztő: Hoitsy Pál. 
Szerkesztőségi iroda: Budapest, IV., Beáltanoda-u. 5. 

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

Tiszta alpesi 
tejet tartalmaz, 

Az anyatejen kívül legegészségesebb csecsemőtáplálék'és a legjobb pótlója is annak. — Felnőtt gyomorbetegeknél bevált diaetetikum. 
-, *_-x.c —i„j„ rA~*,a~~r*.&.Tiha.n Ás <1 ro<*ériábau. = = = = = = = = = = = = Óvakodjunk az utánzatoktól! AfJ t»UJC»V*^vu *».»..»- - w o - ~ o <_, 

Kapbató minden gyógyszertárban és drogériában 

« Fakult bőrkabátok 
:: :: sötét színekre tartósan festetnek :: :: 
HALTENBERGER BÉLA 
kelmefestögyáraban KASSA. Alapítva 1810. 

HAJFESTÉS. 
A hajfestés nagy gondot ad, mert a hajfestékek 

közt kevés az ártalmatlan és megbízható. 
A 18 év óta fennálló 

= Kozmetikai Gyógyintézet = 
főorvosának dr. Jutassy József bőrgyógyász, egész¬ 
ségtan tanár urnák hosszú tapasztalatai alapján végre 
sikerült olyan hajfestéket előteremtenie, mely ez idő 
szerint a legtökéletesebb ; tudniillik csak a hajat fogja, 
a fejbőrt nem ; a fehérneműt nem piszkitja, természetes 
szint ad, mely nem fakul _és színekben nem játszik, a 
kezelés igen egyszerű, idegen segitséget nem igényel, 
mert kis fésűt kell csak bemartam a festékbe, B azzal 
kell átfésülni a hajat vagy bajuszt. Másik B talán leg¬ 
fontosabb előnye, hogy sem a hajnak, sem a bőrnek, 
sem az egészségnek nem árthat. Egy adag dr. Jutassy-
féle hajfesték ára használati utasítással 1O K és 
kapható a következő 7 színárnyalatban : vöröses-szőke, 
világos szőke, szőke, hamvas szőke, világos 
barna, gesztenye barna, fekete. 

A kívánt szint saját eredeti hajszíne után ponto¬ 
san kérjük megjelölni, vagy hajmintát küldeni. 

A sötétebb színárnyalatok különösen remekek, a 
természetes hajtól meg nem külömböztethetők. 

A dr. Jutassy-féle Hajfestékek vásárolhatók a leg¬ 
több drogériában, v. postán rendelhetők ezen a czimen: 

Kozmetikai Gyógyintézet 
Budapest, IV., Kossuth Lajos-u. 4.1. em. 

GARNITÚRÁKAT 
ÉS KABÁTOKAT 
VÁSÁROLJON 

SZÜCSMESTIB 

NAGY ÁRUHÁZÁBAN 

VOÁROLY-KÖRÜT17-19. 
DIVATLAP BÉBMEMTVE 
OLCSÓ SZABOTT ARAK! 

TELEFON 106-98. 

Soha többé! 
nem cserélek szappanommal, mióta a Berg-
mann-féle vesszőparipa - liliomtejszappant 
használom (egyedüli gyártók: Bergmann 
& Co, Tetschen a/E.), mert az összes gyógy-
szappanok közül ez a leghatásosabb és ki¬ 
zárólag csak általa érhető el szép, gyön¬ 
géden puha és szeplőtől mentes arczbőr. 
Darabja 80 fillérért minden gyógyszertár¬ 
ban, drogériában és illatszerkereskedésben 
stb. kapható. 

KÍNA BORA VASSAL 
«7íl«nikns kiillitis 10O6. Lcgmagmubb kitűnt. 
Eró«itó«i«r gyengélkedők, vérszegények é« 
libbadoxók (tárnára, ^.tvágygerjegitő, ideg* 

erötitö és vérjavitó »ier. 
KilfinS li. "UOü-nil több or»osi vélemény. 

1. SerraTallo, •. <• kk. idnrí uilUtí Trieitt-Bareola. Vijirolhító a cyigyuerUrtkbu fUliUns htfeUMi 
i 160, buns tnftkbra K ÍM. 

^e te tnek Blockner I. hlrdető-
Irodájában, Semmclweis-utcza 4. 
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Technikum Mittweida 
Igazgató: A. Holt l t , tanár. {Szisz királyság.) 

Magasabb technikai tanintézet az electro- és gépészeti 
m é r n ö k ö k részére . Gazdagon felszerelt eleetrotechii. és gép-

• építő laboratóriumok. Tmnulógyári mühelyek. • 
3610 Hallgató a 36 ik Iskolaévben. 
Programra stb. díjtalanul a titkárság által. 

Nyaralók és vendéglősök figyelmébe!! 
pAUNCZ GYULA 

= vaj és túró nagykereskedő = 
Budapest Köipoiiti vásárcsarnok. — Ajánl naponta 
friss tea vajat kgnnként 3 kor., éa főzővajat kgrmkén 
2 kor. 2O fill. Postai szállítás naponta utánvét mellett. 
Telefon 48—H. = = = = = = = = = = Telefon 48—14. 

TANKÖNYVEK 
ISKOLAI SEGÉDKÖNYVEK 

leggyorsabban beszerezhetők 

LAMPEL fi. (Wodianer F, és Fiai) 
könyvkereskedésében 

(Budapest, VI., Andrássy-úl 21. sz. alall), 

ahol a% ország minden részében 
használt tankönyvek raktáron van¬ 
nak. 

felhívjuk meg a figyelmet a ce<i jól fel¬ 
szerelt tanszerraktárára is, mely mél¬ 
tón kiegészíti ti több mint egy évszázad 
óta fennálló elsőrangú könyvkereskedést. 

Megrendelések a szokásos feltételek 
mellett f/yorsan és pontosan lesznek 

' elintézve. 
Jíeméljük, hogy a n. e. közönség, mely 

a céget eddig is kitüntette osztatlan 
bizalmával, ezentúl is fel fogja keresni 
rendeléseivel, a cég pedig hagyományos 
elvével és lelkiismeretes kiszolgálás által 
oda Jog hatni, hogy a bizalmat iránta 
mindenképpen t okozza. 

+Sofányság.+ 
Sz*p, telt fcstidomokat, gyönyörű 
keblet nyerhet l törvényileg védett, 
«BÜSTERIA» erőporunk ál¬ 
tal, arany éremmel kitün¬ 
tetve: Parisban 1900, Ham¬ 
burgban 1901, Berlinben 1903. 
Hizás tt-8 bél «l«tt egész 30 fontig. 
Szigorúan szolid, nem ámi-
tás. Számos köszönetnyilvá¬ 
nítás. Doboza használati ulasi-
tiasal 275 K. A pénz postautal-
rányon beküldése, yagy utánvét 
mellett, beleértve portó is. Hygie-
nische Institnt Dr. Franz 
Steiner & Co.. Berlin 57., 
Kőniggratzerstr. 66. Lerakat 
Magyarország részére : Török J, 
gyógyszertára Budapest, VI.. 

Király-uteza 12. szám. 

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

Sárkány J. 
butoriparosnál, Budapest, 
VII., Erísóbet-körnt 26. sx 

műhely és raktár. 

Rendeléseknél 
szíveskedjék 
lapunkra tóval-
: : : k o z n L : : : 
• ZEA • 
liarikűtii, a legkényelmesebb 

bygienikus kötő, orrosila? 
ajánlva, 12 drb l K. Vidék¬ 
re szállítva l K 20 f., az 
összeg előzetes beküldése mel¬ 
lett. Bélyegben is. Kapható • 
DETSINYI FBIGYES 

drogéria 
6udapest,Y.larokkói-n.2| 

Most jelent meg! 

l A MAGYAR BÜNTETŐTÖRVÉNYEK ÉS SZABÁLYOK 
MAGYARÁZATOKKAL ÉS JEGYZETEKKEL 

Szerkesztették: Vaszy György székesfővárosi kezelőtiszt, IV. kér. virog-
birósági kirendelt jegyző; Szíj Géza m. kir. csendőrszátados. 

Felülvizsgálták: K. Nagy S á n d o r kir. Ítélőtáblái bíró; K ö r n e r Ká ro ly 
m. kir. csendőralezredes, a honv. min. 16. oszt. vezetője. 

Honvédelmi minister úr ő Nagyméltóságának 5?31ieln. 4909. szám, é» Belügy-
tninister úr ó Nagyméltóságának 46,4981 V. 6. Í909. Kám alatt kelt iratváltása 

alapján. 
A 720 oldalú sűrűn nyomtatott könyv tartalmazza a nyomoz'st, a büntető és 
kihágást büntető törvényeket, valamint a kihágásokról rendelkező egyéb tőrvé¬ 
nyeket, a rendőri bür.tető e'járást, a kihágásokat megállapító egyéb ministeri 
rendeleteket. Mindezeknél közölve vannak a legújabb változások, a vonatkozó 
birói és közigazgatási hatósági döntvények és határozatok, még pedig mind a 
kellő helyen, az illető törvényszakaszoknál vagy rendeleteknél. A terjedelmes 
tartalomjegyzék és betüsoros tárgymutató pedig megkönnyíti a keresést. Hasznos 
szolgálatokra hivatott a közigazgatási hatóságoknak, községi elöljáróságoknak, 
bíróságoknak, ügyvédeknek és magánosoknak is, mert ebben a könyvben össze 
vannak gyűjtve mindazok a törvények, rendeletek és határozatok, a melyek 
harmincz év alatt hozattak, a melyek a büntető törvénykezés terén előfordul¬ 
hatnak éa a melyek miatt máskülönben egész könyvtárakat kellene felkutatni 

—^^= Ara 8 korona. — 
Kapható: 

LAMPEL R. könyvkereskedése (Wodianer F. és Fiai) r.-t.-nál 
Budapest, VI., Andrássy-út 21. sz. és minden könyvárusnál. 

i yái.td«. U l . U*i.U*i Ut..klt..Uá..lJt» uti.ld4i.Uti.ua. UIA...Ü4. kiti Mt..m. .M. -J». „l». 

Lohr Mária (Kronfusz) g Fiókok: 
IV., Kecskemétt-uteza 14. 

? IV., Eskü-ut 6. sz. 

V9 B£U.L AU«?JU*3{£V * v f^j — 

Budapest, VIII. kerület, Baross-utcza 85. szám. 
VI., Teréz-kőrut 39. sz.' 
VIII., József-körűt 2. sz. 

A már 53 év óta dicséretreméltólag ismert, s a 71012. sz. Bm. leirat követelményeinek teljesen megfelelő 

* UJ-YUKOYÁRI * 
szeplő, himlőhely, sömör, májfoltok, fakadé-
kok, forrósági pörsenések, orrvörösségek és 
minden egyéb arovirágzások ellen, valamint az 

uj-vukovári 

bömépitő szappap 
mely az arckenőcscsel a használati utasítás 
szerint alkalmazva, még korosabb egyének¬ 
nek is viruló és fiatal kinézést kölcsönöz. 

Egy nagy tégely ára l K 60 f., kisebb l K. szappan l K. Uliiizásoktól óvakodjunk! CsakKrajcsovics 
által Vnkováron készített kenőcs íalódi. Jlinden tégelyen Krajcsovios a készítő arcképe látható. 

Főraktár: Budapest, Király-u. 12 és Andrássy-ut 26, TÖRÖK JÓZSEF gyógytára. 

Párisi világkiállítás 190O: Grand Prix. 

Ewizda Restitntion - Fluidja. 
Mosóvíz lovak számira, egy Üreg ára K Ü'SO. — Udvari él 
verseny-istállókban több mint 40 éve használatban ; nagy fá¬ 
radalmak után újra erősít, az inak merevségét megszünteti éa 

i lovat trainingben kiváló képességűvé teszi. 

Kwizda Restitntion-Flnidja 
szójegy, czimke és csomagolás védve. Csak 
íz itt láthalé védjegygyei valódi. Kapható 
minden gyógyszertárban és drogériában. — 
Képes árjegyzékek ingyen és benn. 

F5~ T n r n t Tn7«jpf gyógyszertára Budapesten, 
raktár: lOrOKÜUZSÖI fiíráfy.ul(.la 12,Andrássy-ut23. 

MIKSZÁTH KÁLMÁN MŰVEI 
A Noszty fiú esete Tóth Marival. 

Három kötet. 
Ára fűzve 12 korona. — Díszkőtésben 18 korona. 

Mikszáth Kálmán művei 
Két elbeszélés. 

A. táborszernagy halála.) _ K —-30 

A l í S n í l lÁPf i ! / Fűzve K—-60 
JU p a i U U U K , Kötve, a szerző 
dombornyomásu arcképével K l-20 

Szent Péter esernyője. 
Fűzve K 1-50 
Kötve _ K 2-80 

—-60 
1-20 Tót atyafiak, í £ r . l 

Prakovszky, a siket 
KOVaCS. Kötve _~ 

AzújZrinyiász.2£:ií8 
Kisértet Lublón.S;8^ 

K—60 
K 1-20 

a Magyar Könyvtárban: 
Beszterce ostroma. 

Fűzve _ K 1'20 
Kötve K 2-40 

Gavallérok. x-eo 
Ne okoskodj Pista. K-eo 

A kettő egybe kötve. K 2'— 

Egy választás Magyar¬ 
országon. Fűzve K-'90 

A demokraták. Fűzve K -eo 
A kettő egybe kötve K 2'40 

A németke és egyéb el-
•beszélésekSSLilS 

MIKSZÁTH KÁLMÁN 
Élet és jellemrajz. * Irta VÁRDAI BÉLA. 

A nagynevű író első és egyedüli kimerítő életrajza, pályájának eleven, 
érdekes képe, műveinek élvezetes fejtegetése. 

Ára díszes kartonkötésben 2 korona 50 fillér. 
Kaphatók: 

L A M P E L R. könyvkereskedése (Wodianer F. és Fiai) R.-T.-nál 
Budapest, VI., Andrássy-ut 21. és minden könyvkereskedésben. 

Hirdetmény, Ezennel közhírré tétetik, hogy a Mag-yar Kir. Szabadalmazott Osztálysorsjáték (XXVI. s 
húzásai folyó évi szeptember hó 22-től október hó 10-ig tartatnak meg, még pedig a következő napokon : 
szeptember: 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, október: 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 19-én. 

A Imzások a négy első napon JA 9 órakor, a többi napokon 9 órakor kezdődnek és a magyar királyi ellenőrző hatosa* és királyi 
> K S M valóméba a Já 

zeptember hó 4-én. Magyar Királyi Szabadalmazott Osztálysorsjáték Igazgatósága. 
Tolnay. Hasay. 
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A Dr. BlUO-féle 

Ma vasi Gyopár Crcm 
Nagy tégely _„ l korona 
Mosdóviz .„. _. l korona 
Szappan_ ... 7O fillér 
Púder l korona 
Főraktár: W o l f gyógylár 
Kolozsvár, Budapesten 
kapható: T ö r ö k gvogytár 
Király- n. és Operagyógy-

tár Andrássy-út. «» 

SZAMOSI ELZA 
a magyar királyi «0pera» 

primadonnája igy ir : 

Kedves Doktor Vrl 
A nHavasi Gyopár 

Crém»-jéí már regen 
használom l 

E kitűnő toilette krém 
a legelsörendü és jóval 
drágább külföldi szerek¬ 
nél sokkal jobb és hatá¬ 
sosabb l 

SZAMOSY ELZA 
a m. kir. opera 

művésznőié. 

Gyorsgőzmosógépek, rnhamángorlók, facsarok 
utolérhetetlenek minőség és teljesítőképesség tekin¬ 
tetében ! Legolcsóbb árak. Katalógus ingyen és 
bérmentve. Képviselők kerestetnek. 

TITANIA-MÜVEK, WELS 9 Ob.-Oest. 
Mígyarországi yeiérkópviselő: Takács Oszkár, Budapest, 
;: ' VI., Nagymező-utcza i9. szám. 

PAlMft IUUC5UK 
SAROK V«N CIPJÉN, 

PÁPEK JÓZSEF 
ÍBÖRÖNDÖS ÉS FINOMBÖRARÚ KÉSZÍTŐ 

VIII Rákóczi út 15 ^ ^ ^ 
LKizarólag jobb mínnósegü áruk. 

Árjegyzék ingyen é. bérmentve. 

BLÚZOK—RUHÁK 
FALUN LÁSZLÓ 

ooetum éa pongyolák • 

Felülmúlhatatlan háziszer 
meghűlés okozta bajok, mint rheuma, kJisz-
vény, ischias, izületlob, zsábaban szenvedők 

fáj dalmainak megszüntetésére. 
Ára: kis üvegnek 2 korona, nasy üvegnek 
2-5O korona, próbaüvegnek 1-2O korona. 

Gyártják: 

B ' BOROYSZKY R. és BOROYSZKY R, 
Budapest, II., Fö-utcza 73-77. Kapható mindenütt. 

Hirdetésen felvétetnek Blockner I. hirdető-
írodájában,IV. Semmelweis-u. 4. 

Korszakalkotó találmány ! ! ! 
Sérvben 
szenvedők kUlbnbs 
figyelmét felhívom 
ős. és kir. szab. pneu¬ 
matikus pclottá-
val ellátott sérvkö-
töimre. Ezek az egye¬ 
düli kötelékek, melyek 
teljesen fájdalom 
nélkül viselhetők, 
mert a pneumatikus 
pelotta a legerősebb 
rugó nyomását is 
érzéktelenné teszi 
és a legrégibb és a lég-

| nagyobb sérvet is fáj¬ 
dalmatlanul ég teljes biztonsággal vissza¬ 
tartja. Ezernyi elismerőlevél a legelőkelőbb orvo¬ 
soktól és tanároktól. Képes árjegyzéket ingyen 

és bérmentve küld : 

TT t ? T TT T ' T T «»• é s k i r - 8 í a b -
I V JCj l ^ H í L l ü . sérvkötök gyára 
Budapest, IV., Koronaherczeg-u. 17. 
Alapítva 1878. Telefon 13-76. 

Piros arcz. Piros orr, Piros kéz 
sohasem volt divatban és minden nő és férfi igyekszik ezektől a csúnya börbántal-
maktól a szeplő és pattanással együtt megszabadulni a legrövidí 
8 n a p teljesen elegendő, hogy vörös arcza, vörös orra, vörös keze hófehér, tiszta 
és finom legyen. Csakis a hires bőrápoló szerekhez: 

Diana krém-, Diana szappan¬ 
hoz kell fordulni, akkor nem lesz többé piros orra, piros keze, piros arczbore. 

Több mint egy millió köszönő levél igazolja a fenti körülményt. 

DIANA-PÚDER 
- arczon egyenletesen tapad, szabad szemmel teljesen láthatatlan; 
[álmatlan szerekből van összeállítva, ki van zárva a láthatósága a kékes¬ 
olyan nők arczán látható, kik ártalmas összetételű púdert használnak. 

és éjjeli Egy nagy darab Diana-szappan l kor. 5O till. 
l kor. 5O fill. 

Egy nagy doboz Diana-púder szarvasbörrel együtl 
(fehér, rózsa, vagy sárga színben) l kor. 5O fill. Egy üvegtégelv D iana-erem (csak 

Kapható egész Eurtpában a gyégytárakban, drogériákban é. parfümériákban. Aki nem tudja saját helységében beszerezni az rendelje meg a központból: 

ERÉNYI BÉLA gyógyszerész Budapest, Károly-körut 5. 
(A legkisebb megrendelés is fordulópostával utánvéttel eszközöltetik.) 
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Több mint 
egy millió 
háztartásban hiányzik még a H A M U R O S T A . 
Pedig dicséri, a ki csak egyszer is megkísértette. 
Ott, hol helyben nem kapható, levelezőlappal min¬ 
den koczkáztatás nélkül beszerezhető t írjon kérem 
azonnal egy levelező-lapot Koiii incr B. czimérc 
Budapest , postafiók J. sz. Csak a portót fizeti, 
az árát azonban cs&k akkor, ha előnyéről tényleg 
meggyőződött. — Szénvasalóknál nélkülözhetetlen! 
Ezen rendkívüli ajánlat egyedüli czélja, e czikk be¬ 
vezetése ott, hol helyben meg nem tekinthető. Nagy¬ 
bani eladás: Gei t t i ie r és Kauscli Budapest, 
Aiulrássy-ut 8. ős Arak és Fehér B u d a p e s t , 
József-körűt 3 3 . Kapható a legtöbb háztartási 
üzletben. Ára K 2-8O. 

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

A Rozsnyay-féle 
vasas cíiina bor 

egyike a legelterjedtebb és leg¬ 
hatásosabb gyógyboroknak. 

A külföldi készítményeket felül¬ 
múlja. Vérszegényeknek különö¬ 

sen ajánlható 12475 

Kapható: 
minden gyógyszer tá rban . 

Továbbá a készítőnél: 
Rozsnyay Mátyás gyógyszer¬ 
árában Aradon, Szabadság-tér. 

A M A R G I T - C R E M E a föringu hölgyek ktdrencz 
szépítő szere, az égisz világon el van terjedve. 

Páratlan halasa szerencsés összeállításában rejlik, a bőr 
azonnal felveszi és kiváló hatása már pár óra lefolyása alatt 
észlelhető. 

Mivel a M A R O I T - C R E M E T utánozzák és hamisít¬ 
ják, tessék eredeti védjegygyei lezárt dobozt elfogadni, mert csak 
ilven készítményért vállal a készítő mindennemű felelősséget 

A M A R O I T - C R E M E ártalmatlan, zsirtalan, vegy-
iszta készítmény, a mely a külföldön általános feltűnést kelteti 

Ara l K. Margit-szappan 7O flll. Marg-lt-ponder 1'2O, 

Gyár t ja Földe* Kelemen laboratóriuma Aradon. 
Kapható minden gyógyszertár, illatszer- és drogot-özletben. 

R A T I O N A L I S 

HOMOKÉRTÉKESITÉS 
hez szállítunk munkaképes 

:: gépeket és formákat. :: 
tégla-, ürblock-, tetőcse¬ 
rép-, csatorna- és ala&-
•.• csövek gyártására. ••• 
Saját modern szerkezetek különl. gépgy. 

Dr. GÁSPÁRT & Co. 
Markranstadt (Németország). 

228. számú brosúra ingyen. 

MARGIT 
Beregmegye. 

gyomor, belek, húgyhólyag 8 különösen a légi ő. 
••ervek hnrntos bántalmainál igen jó hatása még 
•. /. akkor is, ha versesek esete forog fenn. .•, .*. 
Megrendelhető t ED ESKÜT Y L.-uél Budapesten és 

• forrás keaelöeégénél Munkaoson. 

Vadászfegyverek II 
Pisztolyok 
kényelmes havi lefizetésre. 

Kívánatra kimerítő fegyverárjegyzék ingyen. 

Aufrecht és Goldschmied utóda 

JiraL-T. 
Budapest, IY„ Károly-köraí ÍO. szám. 

Fiiertek 
Látcsövek 

SOKAN KÍNLÓDNAK 
meleg és nedves időben a viszketési bőrbajban, sömörben és fagyási fájdalmakból eredő mindennemű kisebesedé-
sekben szenvedők. Ilyenkor kiújulnak a régi bőrbántalmak, eccemák, az idült sebcu. Akik elejét akarják venni az 
ilyen kellemetlen és fájdalmas betegségeknek, akik bőrhámlás, bőrrepedezés és bármilyen régi bőrbajból szár¬ 
mazó kellemetlenségektől teljesen meg akarnak szabadulni, azok saját érdekükben rendeljenek egy eredeti doboz 

Erényi „ICHTHIOL-SALICYL'-t 
Használható:8 hajközötti bőrbaj és kiütéseknél, ótvar, végbél és lábközött gyakran előforduló feldörzsö¬ 

lések, kisebesedések és viszketési bántalmaknál, melegség által képződött kipállott égető fájdalmaknál. 
OrVOSÍ n y i l a t k o z a t o k S z e r i n t i a legjobb desinllciáló, hűsítő, erősen szárító szer. 
Orvosi nyilatkozatok szerint 

nilatkozatok 

kizárólagos (specifikum) ellenszer és azonnali fájdalomcsillapító hamorrhoidás 
bántalmaknál; aranyér ellen legbiztosabb szer. 
a végbél-daganatot lohasztja, visszafejlődését gyorsítja, tüzességét elveszi, fájdal¬ 
mát megszünteti. 

Orvosi nyi latkozatok szerint; ^£S™Í^S^»S!SSmLtgiukateredirlénynyel> anélkü1'Il0fly 

Ol»VO««ÍÍ l l \ í l:t f U<>/: i I n l v S Z P I * Í n t l ?5sz,eí* se»?knél, kütegeknél, ótvarnál, nedves és száraz somoméi, viszkelegségi 
\Jl VUg». i l . > l * c * m ^ ^ c i i A J i * a . c , d * . . i . borbajoknal, ahol az összes szárító, gyógyító és desinficiáló s/.erekkel (zink, kar¬ 
ból, jodoform, dermalol, xeroform, sublimat, praecipitat, Salicyl, Ichthiol, stb.) nem lehetett eredményeket felmutatni, ott a valódi 

„ERÉXVHCHTHYOL-SALICYL" összeállítása kitűnőnek és értékesnek minősíttetett. 
A kötsönség résééről a» elismerés oly frappáns és általános, hogy nem létesik oly nap, a mikor ilyen kössönőlevelek 
tömegesen ne érkeznének. Mutatóul kosiunk néhányat; a» aláírást titoktartás megőrzése végett kénytelenéit vagyunk 

mellősni. 
• • • ^ • ^ • • • • ^ • • ^ ^ ^ KÖSZÖDŐ levelek. mmmmtm^mtmmmi^imM 

Egy külföldi tanár le-
ve le : Budapesti sógorom 
révén az Erényi Ichthyol-
Salicyl híre ide is eljutott 
és nagyon örülök, hogy ké¬ 
szítménye a hirdetett beteg¬ 
ségek ellen mindenkinél 
szépen bevált. Magam is 
mindig valami régi bőrbaj-
ban szenvedtem és most 
nyoma sincs betegségemnek. 
Nagyon szép dolog, hogy egy 
magyar gyógyszerész ma¬ 
gyar készítményével ilyen 
szép sikereket arat. Igaz tisz¬ 
telettel vagyok Dr. N. D. 

Egy Jegyző így i r t : Tekintetes gyógyszerész úr I 
Igen örülök, hogy az újságban megtaláltam hirdetését. 
Mióta az Krényi Ichthyol-Salicyüt kenegetem fájdalmas 
láb-sebemre, azóta a folyás megszűnik és a seb heged. 
Kérek még egy dobozzal, hogy teljesen megszabadul¬ 
jak bajomtól. Szívélyes üdvözlettel H. K. 

Tisztölt gyógyszertáros úr l Miután ügy halottam, 
hogy a vöm hozatott öntől egy valódi gyógyszert, 
mely meggyógyította a 16 esztendős pikkelyes sömör-
jét, ne sajnáljon nekem is küldeni egyet belőle. Az 
árát a postán ki fogom szívesen fizetni, csak gyorsan 
tessék szállítani. Igaz szolgája B. Z. uradalmi csősz. 

Egyedüli készítő: 

Diana-gyógyszertára 
= BUDAPEST, = Károly-körúl 5. 

Eredeti nagy doboz ára 3 korona. (Postai rendelesek utánvét mellett aznap eszközöltetnek.) 
Franklin-Társulat nyomdája, Budapest, IV., Egyetem-utcza 4. sí. 

Egy körorvos levele: 
Tisztelt gyógyszerész úr! 
A feleségem részére hoza¬ 
tott i Erényi Ichtbyol-Sali-
cylt» egy végbél közötti 
viszkető aout bajnál próbál¬ 
tam ki, melynek eredménye 
oly kielégítő volt, hogy ez-
ntáu csakis az Ön szerét 
fogom betegeimnek rendel¬ 
ni. Tessék gondoskodni ar¬ 
ról, hogy az itteni gj'ógy-
tárból is beszerezhető le¬ 
gyen. Szolgálatára minden¬ 
kor kéaz vagyok tisztelettel 

Dr. M. B . 

38. SZ. 1910, (57. ÉVFOLYAM.) 
SZERKESZTŐ 

HOITSY PÁL. BUDAPEST, SZEPTEMBER 18. 
Szerkesztőségi iroda; IV. Eeáltanoda-ntcza 5. 
Kiadóhivatal: IV. Egyetem-ntcza 4. 

Egyes szám 
ara 40 fillér. 

Előfizetési í 
leltételek : | Negedévre 

16 korona A • Vüágkronikái-vtí\ 
B korona, negyedévenként 80 fillérrel 

. 4 korona. több. 

Külföldi előfizetésekbe! a postailag meg¬ 
határozott viteldíj is csatolandó. 

HÁROM ÚJ KULTURÁLIS INTÉZMÉNY 
GYŐRÖTT. 

H ÍROM HAJLÉKOT emelt legközelebbi időben 
a tanuló-ifjúságnak és eképen a kultúrá¬ 
nak Győrött a keresztény szeretet: egyet 

a fejlettebb igényű papnevelésnek, a másikat a 
középiskolai diákságnak s a harmadikat a tanító¬ 
jelöltek ifjú seregének. Mind a három intézetet 
szeptember 18-ikán avatja fel a győri püspök, 
gróf Khuen-Héderváry Károly miniszterelnök 
és gróf Zichy János kultuszminiszter urak, vala¬ 
mint a győri hivatalos és társadalmi előkelősé¬ 
gek részvétele mellett. 

Széchenyi György győri püspök és később 
esztergomi érsek-primás a XVII. században 
építtetett Győrött a növendékpapságnak házat, 
az akkor még palotaszámba ment szemináriu¬ 
mot. Az idők folyamán szűkké vált intézetet 
Zalka János püspök 1872-ben kibővíttette és 
utódja: gróf Széchenyi Miklós győri megyés 
püspök a theologusok részére szánt ezen ú. n. 
nagyobb, s a középiskolai papnövendékek ré¬ 
szére használt kisebb szemináriumokat az ál¬ 
tala ujonépíttetett remek papnevelő-intézetbe 
egyesítette. 

Nagyszabású épület, mely mind a négy ol¬ 
dalról szabadon, a püspöki vár és székesegy¬ 
ház alatt, a Duna partján emelkedik a tervező 
műépítésznek: Aigner 'Sándornak s az építő¬ 

művésznek : Hlatky Schlichter Lajosnak, Győr 
országgyűlési képviselőjének ízlését, művésze¬ 
tét, de elsősorban a győri megyés püspök¬ 
nek, gróf Széchenyi Miklósnak az ifjú pap-

l ' H l IMI 
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AZ ÉPÜLET A DUNA FELŐL NÉZVE. 

A G Y Ő R I Ú J S Z E M I N Á R I U M . — Jelfy Gyula fö1vételei. 

A SZEMINÁRIUM FŐHOMLOKZATA A PÜSPÖKVÁRRAL. 

ság iránt érzett atyai szeretetét és az egyház¬ 
megyei papságnak áldozatkészségét hirdetvén. 

A püspök az új szeminárium által egyház¬ 
megyéjét testben-lélekben egészséges, a theo-
logiai tudományokban s a lelkek vezetésében 
jártas papsággal akarta megajándékozni. 

A növendékpapság testi egészségét a nagy¬ 
arányú, szellős épület biztosítja, melyben a 
tanuló- és hálótermek, ebédlő- és társalgó-szo¬ 
bák, fölséges kápolna és oratórium, kertnek 
szánt nagy udvar, a téli sétára alkalmas fo¬ 
lyosók, tornahelyiség, a betegek részére szin¬ 
tén tágas helyiségek, mind a növendékpapság 
iránt való szerető gondról tanúskodnak. 

A felsőbb osztályú theologusok részére 32 
külön szobácska készült, mely térfogatával, 
egyszerű, de megfelelő berendezésével akár¬ 
hány káplánszobát megszégyenít. E 32 szoba 
egyes lakói áldják a nemes gondolatot és nagy 
szivet, mely őket már kora ifjúságukban a 


