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BLÚZKÜLÖNLEGESSÉEEK 
COSZTÜnÖK ALJAK PONGlfOLflK 
• • S SÍWLt l • « • • ! Á BUDAPEST 

FALUDI LÁSZLÓ I E 
Technikum Míttwreida _ _ , 

Igugató: A. Holit , tanár. 11073 (Szint királya,g.i l™. 
i iaga»»bb techn ika i tanintézet e lektro- é« gépész-
mérnökök, technikások és művezetők kiképzésére. Gazdagon fel¬ 

szerelt elektrotechn. éa pépépit laboratóriumok. Gyári tanutó 
mühelyek. S610 hallgató a 36. iskolai íben. 
Programra stb. díjtalanul a titkárúe által. 

Rozsnyay vasas china bora, 
Igen hatásos vérszegénység, sáp¬ 
kor, neurasthenia eseteiben. Égj 
Vi literes üveg ára 8.5O kor. 

A Ro/snvav-féle 
cliiiia l>or 

a legelterjedtebb és leg¬ 
hatásosabb gyógyboroknak. 

A külföldi készítményeket felül 
mnlja. Vérszegényeknek különö 

een ajánlható 12475 

Kapható: 
minden gyógyszertárban. 

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

^^= Akar-e 
szép lenni? 

Akkor ne hasz-
. náljon mást, 
mint a legjobb¬ 
nak általában 
— elismert — 

magyar pipere-boraxot. 
a lueiylöi rózsás, üde, suljmeö arczbCrt nyer, eltünteti 
a ránczokat, szeplőt, májfoltot, pattanásokat, «itb. 
TVíf/llVf / /ÍSÍi i / f 7 nem nélkülözhetjük, mi •*.»rjflf/l l t a legkeményebb tali, 

vizet is megpnhitja. Kiváló háziszer torok-, szemgyuí-
ladás, izzadás és szájbűz ellen. A fogak fehérítése és 
épentartása tekintetében bámulatos hatással bir. Mint 
univerzális Iiáziszer gyermekápolásnál és háztartás¬ 

ban a legjobb lelkiismerettel ajánlható. 
— Efíy doboz ára 30 és 75 fillér. — 
Rogatsy-fele borai-erem l K, fcorax-szappan 8O f. 
borax-pouder l K 2O f., borax-fogkrem ÖO fillér. 

ROGÁTSY KÁLMÁN drogériája, 
Budapest, VII., kér., Kákocxi-út 1O. ttxáni. 

A MAGYAR GAZDÁK LEGNAGYOBB ELLENSÉGE a 
TŰZ, 

mely a forró nyári száraz¬ 
ságban évről-évre óriási 
károkat okoz. Nagy gaz¬ 
daságokat, egész községe¬ 
ket pusztít el. Legjobb vé¬ 

delem a tűz el len a 

öumükodő.tüzoltó kő-
szülék, melylyel bármely 
laikus még csirájában el¬ 

fojthatja azt. 
Erről számtalan bizo¬ 
nyítvány tamiskodik! 
Az ország legnagyobb bir¬ 
tokosai sok száz példány¬ 
ban szerezték be Minimax 
kézi tUzoltó készülékeinket. 

Felvilágosítással szívesen szolgál a 

Magyar Mioimax Gyár Részv.-Társ. 
Budapest,'VII., Ilka-utcza 31. 

Telefon 37—31. Telefon 37—31. 

Újdonság-1 Törv. védve. 

penz-
tárcza "REKORD" 

elszakíthatatlan. 
Egy darab bőrből, apró pénznek 

külön mélyedés. 

Korona 3. 
Kizárólag egyedüli készítője 

CSÁNGÓ HENRIK Vidékre utánvéttel. Bpest, Mnzenm-körnt 3. sz. 

l'áratlan és csodás hatású arczszépitő és 
(inomitó a Földes-féle 

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

Sürgöny! Sürgöny! 
Fouogrií l hwigerrel Irt :t.50-töl feljebb. Graroophon 
6 mttdarabbsl «s 200 tűvel 1O évi jótál lással 
12 írttól feljebb. Legkedvezőbb lemezesére 
Mag-yarországon. Viazüntelarusitók kerentetnek. 
Számtalan elismerő l evé l ! Hnvnnirfnt ni felvé¬ 
telek l 1000 uj.lonsig. TÓTH JÓZSEF KJ-áriraktar, 
Szeg-ed, KónjSk-utcza 3. Új ktpes ál-jegyzék iívjen. 

volt eddig, hogyan kell igazán jó és olcsó 
likőr, rumot stb. készíteni, de nem az többé 
ha kipróbáljuk a „Divinus" essenciákat, me¬ 
lyek a legjobb készítményekkel vetekednek 

„piVinus" ÜKör- ft rum-csscncUl; 
csinos zsebiivegben, minden kívánt izben 

Egy zsebüveg ára l korona. 

„Divtán;" Ka-paszHlUK. 
Egy doboz tartalmaz 50 drb pasztillát, me¬ 
lyekből egy drb elegendő 2—4 csésze legza-
matosabb orosz tea könnyű és olcsó elké¬ 
szítéséhez. Háztartásban, utazáson, vadásza¬ 
ton stb. nélkulözhetlen. Egy doboz ára l kor. 

„piViniij" 
Egy doboz elegendő 5 liter legjobb gyomor-
erősitő-Iikör (á la Chartreuse) könnyű és 
olcsó elkészítéséhez. K i t ű n ő háziszer! 
— Egy doboz ára l korona 50 fillér. — 
Csak: „Divinus" védjegy- és aláírással va¬ 
lódiak. Kapható a legtöbb gyógyszertár, 
drogéria, fűszer- és csemege-üzleiben, vagy 

Walterjdorfer ?át iropüia 
Badaptsl, VII. Kér., ÍSKóczi-ul 81 szil . 

EKSZE RE K 
EZÜSTNEMÜEK 
eg-yházl szerek, órák, angrol.f rancia 
éskinaeznst disztárg-yak g-yári 
É.I-OU a leg-njabb ang-olrendszer 
SSSí í r , ré^ieifl^eíésre 
Sárga János ékszergyárostól 
Kolozsvártt. - Képes 
nagy árjegyzék ingy. 

Szénásy, Hoffmann és Tsa 
'••• selyemáruháza, IV., BÉCSI-UTCZA 4. SZ. :: 

je,e„ti, hogy a f a r s a n g i ú j d o n s á g o k m.g*,k.ltak. 
Duplaszéles cachimire de sóié 

« « chinée voile 
« « Voile de sóié chine 

Duplaszéles creppe meteor 
« creppe charineuse 
« reczés cachimir 

brillanté 

"""•"híkMI' 
A farsangi vásár keretében 

bordűrrel stb. stb. 

NAGY OCCASIÓT 

A2 összes arany, ezüst, ivoir és fekete aplicatiókat kiárusítjuk. 

Szénásy, Hoffmann és Tsa 
Mintákat vidékre bérm. P<ÍAirlC IU 

CSAKIS: Ili., Bécsi-uicza 4. szám. 

5. SZ. 19 0 9 . (5 6. ÉVFOLYAM.) 
" 2 M t SZERKESZTŐ 

HOITSY PÁL. 
FŐMUNKATÁRS 

MIKSZÁTH KÁLMÁN. BUDAPEST, JANUÁR 31. 
Szerkesztőségi iroda: IV. Eeáltanoda-utoza 5. 
Kiadóhivatal: IV. Egyetem-utcza 4. 

(Egész évre 
Félévre 
Negyedévre 

16 korona. A tVüágkroniká>-\a\ Külföldi előfizetésekhez a postailag meg-
" Storona! n e g y e d é v e n , ^ ° t * határozott viteldíj ]g eltolandó. 

A CORDILLERAK MAGYARJAI 
KÖZÖTT. 

Vándorlásaim Canada hegységein át. 

Irta gróf Vay Péter. 

AOCKT-MOUNTAiN hóval fedett csúcsai között 
irom e sorokat. Ki ne hallotta volna hirét 
a <(Eocky»-nak, mint a hogyan a tájszó-

lás nevezi a nevezetes hegylánczot? Az észak¬ 
amerikai kontinens Alpeseinek tekinthetők a 
hatalmas Cordillerák. Elnyúlnak hosszan e 
világrész és/aki területéről le délfelé. Alaska 
hideg, dermedt földjétől leágaznak a forry 

Califoriiiá irányába, átszelik északról dél felé 
Canada és az Egyesült-Államok területét. 

British-Columbiá-nak részeit szeretem leg¬ 
jobban. A nyugati lánczok a legfestőibben 
hatnak. A sötét völgyek mélyén e tájékon 
csillogó tavak terülnek el. Canadának ez a 
legszebb vidéke, a Eocky-Mountain itten a leg-
megragadóbb. Csoda-e, hogy nagy a híre, sok 
a látogatója? Legalább nyáron, mikor Amerika 
kicsinye, nagyja egyaránt úton van. 

A mi engem illet, először télen jártam erre. 
A hó leple alatt a vidék még nyer nagyszerű¬ 
ségében. De voltam tavaszszal is, mikor Co¬ 
lumbia híres gyümölcsösei virulnak. Utolsó 

ízben inárc/iusban utaztam át és akkor majd¬ 
nem végleg itĵ -ii maradtam. Egy alkalommal 
a vonat egy szédítő meredek mentén haladva, 
hegysxakadást ért, szerencsére azonban csak a 
mozdonyt ütötte el. 

A legkiesebb pontokon vendéglők, üdülőhe¬ 
lyek emelkednek. A leghozzáférhetlenebb völ¬ 
gyeken át út vezet. A legszédítőbb csúcsokon 
menházak állanak. Bégen szándékoztam a kü-
lömböző alpesi állomásokat bejárni, de soha 
se értem reá. Mindig a bányatelepekhez kötött 
foglalkozásom. A magyar munkásokat kerestem 
fel. Mert van sok e tájon elszórva. A legna¬ 
gyobb központ Lethbridge. Az ottani tárnákban 

AZ ÁGNES-TÓ VÖLGYE. - RÉSZLET A STANLEY-PARKBÓL. 

KÉPEK A CORDÍLLERÁK VIDÉKÉRŐL. 

Franklin-Társulat nyomdája. Budapest, IV., Egyetem-utCZa 
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G-lacier-Houseban. A világhírű vasútvonal erre 
a legmegragadóbb. Meredeken kígyózik az út 
a hatalmas hegység oldalán. Szédítő viaduk¬ 
tokon át halad, míg végre felér a liómező 
szomszédságába. A hely igazán megragadó 
Nemcsak itt, Amerika egyhangú földjén lep az 
meg, de a világ nevezetes hegyi tájképeivel 
méltán hasonlíthatjuk össze. 

Felmentem az úgynevezett fellegek közötti 
tavakhoz. E részt tartják Canada édenének 
A Laké ín the clouds méltó nevéhez és mintha 
csak a fellegek között volna elrejtve. Itt már 
a növényvilág is megszűnik. Kimaradnak az 
utolsó fák. Csak sziklák és szirtek, havasok 
és jégmezők emelkednek körülöttünk. Mintha 
teljesen elszakadtunk volna a világtól. Mintha 
túlhaladtunk volna a földgömb határain. Mintha 
csak egy más planéta hemysphárájába jut¬ 
nánk; minden olyan eltérő, minden olyan 
más. 

A LOUISE AND CHALET TÓ. 

százával dolgoznak véreink. Sorsukkal arány¬ 
lag eléggé meg vannak elégedve. Jól keresnek. 
Életök tűrhető. Meglátogattam a nagy részét. 
Megannyi apró munkáshá/ban vannak elszál¬ 
lásolva. A legtöbb család több nőtelen mun¬ 
kást lát el. Ez a mellék kei^seti forrás. Az 
asszonyok nyeresége. A nevexetes Crows-Jíest-
Pass szénbányáiban is vannak magyarok nagy 
számmal. A legtöbb persze a felső vidékről 
vándorolt ki. Megannyi tót nemzetiségű. De 
pár év óta tiszta magyar is érkezett nagyobb 
számmal. Abauj, Borsod, Zemplén, Szatmár 
és Szabolcs megyebeliek. 

A viszonyok e tájékon már kevésbbé kielé¬ 
gítők. Első sorban a munka felette veszélyes. 
A tárnák tele vannak szénsavval. Minden un-
talan ismétlődnek a robbanások. Csak alig 
pár hónap előtt lelte egy egész tárna mun¬ 
kása halálát. Magyar származású is lehetett 
vagy tíz közöttük. A legtöbb családos ember. 
kik egy kis tökét s/,er/endö, vándoroltak ide. 

De ha még nincsen is robbanás, a tájék 
gyászos és sötét. Komor. Soha komorabb, sö¬ 
tétebb vidéket nem láttam. Minden kopár. 
Minden kiégett. Szennyes. Színtelen. Hamu és 
fekete szín fedi az egész vidéket. Növény és 
állatvilágot mintha tintaeső áztatta volna, vagy 
pedig korommal mázolták volna be. Feketét 
a házak és feketék lakóik. 

A szűk völgy mentén a kohók állanak. Ké-
méiiy kémény mellett meredez a sötét égbolt 
felé. Mindannyi fullaszt*') fekete füstöt okád. 
Tekintsek bármerre, a kép egyaránt kietlen és 
ijesztő. Jobb nevet, mint crows-nest, alig adhat¬ 
tak volna a siralom e völgyének. Az elneve¬ 
zés megilleti minden tekintetben. Igazi varjú¬ 
fészek az. 

Szegény kivándorlóit földieink. Hiszen érzik 
is nagyon az elszomorító .táj komor hangu¬ 
latát. A varjúfészek fullaszt ó fekete légköre 
mint lidércznyomás nehezedik mindannyiukra. 
Panaszkodtak is őszintén. Mit tegyenek. Itten 
legalább megtalálták a kereseteket Létök van 
biztosítva. De milyen szívesen mennének hazp 
fele bérre is ! 

És még se tér haza többé egyik sem. Men¬ 
tül többet vagyok ez emberek között, annál 
jobban tapasztalom, hogy még azok is, a kik 
visszautaznak a hazába - - hosszabb-rövidebb 
idő után ismét csak kijönnek ide az újvilágba. 
Elszokott hazulról, mint mondja. A nélkül, 
hogy cselekvéseit részletesen indokolná, még 
kevésbbé, hogy érzéseit elemezni tudná, azon 
szóba: elszoktam, foglalja össze magát a való 
tényt. 

Elszokott hazulról. Még ha keresett is bőven 
és módjában lenne otthon letelepedni, csend¬ 
ben, gondtalanul élni, nem találja többé magát 
bele a viszonyokba. Hány ember nézetét hall¬ 
gattam végig. Hány mondotta el, hogy pár 
év alatt tőkét szerezve haza tért. Vásárolt föl¬ 
det és telket és felépítette szülőházát. És 
meddig maradt? Miért jött ismét vissza? A sza¬ 
vak eltérően hangzottak, de a fogalom ugyanaz 
volt. 

Elszoktak, jobban mondva, nem találták ma¬ 

gokat bele a hazai viszonyokba. Más a gon¬ 
dolkozás, eltérő ax életmód. Egyszóval más az 
egész kultúra. Az ok lényege - - ezen körül¬ 
ményben rejlik. 

A helyzet kifejezésére a szavak ritkán meg¬ 
felelők. A legtöbb esetben egy-egy véletlen 
okot, vagy mellékkörülményt említenek. Azt 
mondják, hogy nem maradtak, mert nem volt 
igazság. Vagy azt említik, hogy nagy volt a 
falu népe között az irigység. Mások a község¬ 
házát és a jegyzőt okolják a helyzet tarthatlan-
ságával. Egyszóval a viszonyok voltak olyanok, 
melyek a tartózkodást kellemetlenné tették. Se 
a társadalom mint olyan, sem az államrend¬ 
szer nem felelt meg többé igényeiknek. 

A Kocky-Mountain vegyes lakossága a világ 
négy feléről verődött össze. Találtam minden 
nemzet fiút. Vannak poroszok, szászok, skandi¬ 
návok, francziák és taliánok. Sok nagyon a 
kliiiuti és japán is. Azonkívül, hogy az emberi 
ábrázat egy színál nyalata se hiányozzék, a 
vasúttársulat sok négert alkalmaz. A vidék 
egyes tájai pedig az őslakosoknak, a veres 
indiánoknak vannak fent ártva. 

A nemzetiségek szerint a foglalkozás is vál¬ 
tozó. Az angolok többnyire a völgyekben bir-
nak tanyákat, a francziák az erdők fáit vág¬ 
ják. A tenger partján sok a dalmát és japán 
halász. Üzletek, vendéglők alkalmazottjai csak¬ 
nem mindenfelé khinaiak. A bányákban pedig 
akad minden nemzet tia. így alakul egy új 
világrész. 

Egyenesen Kelet-Ázsiából érkeztem ide. Ko¬ 
rea nagyon megviselt. Lázaim ismét jelent¬ 
keztek. Az első állomást fent tartottam a 

Más a formáczió és más a kolorit. Csupa 
crystallisatio, megannyi jegecz. A merre te¬ 
kintünk, prysmák csillognak. Hó és jég fedi 
a hegycsúcsokat. Jégmezők és morainok eresz¬ 
kednek alá a pariokra, mélységes tavak, fene¬ 
ketlen tengerszemek szunnyadnak a völgyek 
mentén. De mi e sajátos tájat még meglepőbbé 
teszi, az a világítás, a mi egyedüli, az annak 
légköre, páratlan atmosphárája. 

Az alpesek csodálatos áttetsző, éles színei 
teljes erővel érvényesülnek. A tiszta, világos 
légkörben előtér és távlat egyenértékűek. A táj¬ 
kép úgy hat, mint egy bámulatos üvegfestmény. 
A legapróbb ^részletek teljes finomsággal érvé¬ 
nyesülnek. És a kis tavak sima vízfelülete 
híven, mint a legfényesebb tükör, vetíti vissza 
teljes egészében, összes árnyalataival a kör¬ 
nyező táj képét. Több napon át nem mozdultam. 
Tudtam: szebb pontot úgy se találok semerre 
sem. így felkerestem ismételten ugyanazon 
pontokat. Elsétáltam nap-nap után ugyanazon 
tengerszem partján vezető ösvényen. Elván¬ 
doroltam minden reggel a jeges széléig. Meg¬ 
kerültem délutánonként az ezüstös tavat. Soká 
elnéztem a hatalmas sziklaképződéseket, a 
hozzáférhetlen csúcsokat. 

Az utolsó állomást Banffban tartottam. A hely 
kénes fürdőiről híres. Négyezer láb magasan, 
erdők között, hegyóriásoktól körülvéve, fekszik 
a folyó partján. Szép pont. Jobban mondva 
szép lehetett. A természet maga páratlan. Az 
ember keze azonban sok helyen tönkre tette. 

A források körül város épül. És a mi förtel¬ 
meset és retteneteset magába zár e fogalom: 
rút - - ez épülő városban az teljes kietlen-
ségében tárul elénk. Irtott erdőrészek, széles, 
újonásott poros utak. Itt-ott egy-egy nyomo¬ 
rult faépület. De a legszomorúbb hatást maga 
a főutcza kelti tarkára mázolt homlokzataival, 
a messziről virító korcsmákkal, a kisebb-na¬ 
gyobb pálinkamérések és «Bar»-ok egész soro¬ 
zatával, 

Mindannyi ajtaja tárva és valamennyi tömve 
van. A munkások, ax első telepítvényesek 
összes szórakozása az ital, egyedüli találko¬ 
zási hely a csapszék. 

Megannyi durva, mogorva alak álldogál itt-
auiott a sarkokon. Honnét kerültek ide, hol 
kezdték életpályájukat, melyik társadalmi' osz¬ 
tályhoz tartoztak, egyaránt nehéz meghatá¬ 
rozni. Külseje mindannyinak hasonló. A kö¬ 
zös lét és foglalkozás ugyanazon mázzal 
húzta be valamennyit. Ma már egytől-egyig 
átalakult és ugyanazon formát öltötte fel. 
Városi eredetű ruházata egyformán fakult el 
és ugyanazon por és füst patinája vonta be 
valamennyit. 

Itt-ott látok egy indust is. A föld hajdani 
urai megfogyva és meg is törve élnek a szá¬ 
mukra fentartott területeken.. Hajdani festői 
jellegeket régen elvesztették. Színes, tollas 
sallangos gúnyájukat, mint szomszédjaik, városi 
rongyokkal cserélték fel. 

És az őslakossággal kihal végleg a pusz¬ 
ták hajdani királya, a hatalmas buffalo is. .Ma 
már e félelmetes vad is, mint a kegyetlen 
indián, megszelídülve, elfajulva van bezárva 
elkerített területeken. Megannyi állatkert be¬ 
nyomását teszi egy-egy ilyen bölénytelep. 

Az állomástól kényelmes négylovas kocsik 
visznek fel a nagyvendéglőbe. Pompás épü-

INDIÁN TÁBOR KANADÁBAN. 

De mely húrjain bőszen robog Át — 
Az élet bús vihara csap le raja 
S pengeti, hogy a zúgó tengerárba. 
Harsogj;! iliailiilmas, szűz dalát. 

Haraszthy Lajos 

NYARALÓK FIELDBEN. 

let. Egyidejűleg zsúfolva van az utolsó zugig. 
Teljes mértékben nyújtja a kiránduló-helyek, 
és a népszerű fürdők unalmait. Ezért annyira 
népszerű. 

Vannak vendégek a világ minden feléről. 
A nagy csarnokban valódi bábéi fogad. Tolong 
és zsibong a föld minden nemzetsége. Zűr¬ 
zavar, lárma, tarkaság, tehát minden együtt, 
összeszorulva, mit hang, szin, és forma sér¬ 
tőt nyújthat. Mindaz, mit az emberek szóra¬ 
kozásnak neveznek. 

Szerencsére egy sürgöny fogad. A rövid 
tartalom tudtomra adja, hogy a szomszédos 
Antracen - bányában sok magyar napszámos 
dolgozik, így egy óra múlva úton voltam 
földieim munkástelepei felé. Nem törődve 
tovább megrongált egészségemmel, a félbesza¬ 
kított pihenőt se sajnálva, örömest hagytam 
el a havasok pompás tájékát. De a pár itt 
töltött napra mindenkor szívesen fogok vissza¬ 
emlékezni. 

Csak a vihar, melyben borongva, lmt,r\a. 
Xizegve, zengve, zúgva megremeg. 

A lelkem ez az ős eóli liárta. 
Nem emberkéz, mi dallamát kiváltja. 

OTT KÜNN RAGYOGÓN.. 
Ott künn ragyogón megújul a világi, 
Fénytől, mit az ős nap ont; 
I tt benn örök rabszolgaság -
Lenyűgöz a munka, a gond. 
Lenyűgöz a ma a holnapért 
S nincs holnapom soha, 
Hisz mikor ez a ma véget ért, 
Már az a holnap a ma. 

S nap napra úgy száll s mind kevés, 
Más sorsba egy se visz ; 
Nap napra száll, óv évre enyész 
S úgy vész majd e tavasz is. 
Csak biztass, biztass dőre remény, 
Hogy lesz nekem is tavaszom . . . 
Elmúlt az már, az a szép, az enyém 
S lásd, még se panaszkodom. 

Szobámba kertünk útjairól, 
Öröm, vigság kaczag, 
l'jgy édes asszony dala szól, 
(lyerkőczök játszanak . . . 

A LEFROY, ABERDEEN ÉS HADDO PEAK CSÚCSOK. 

KÉPEK A COrDILLEBÁK VIDÉKÉBŐL. 

EOLHÁRFA. 
A tenger partján, az eóli szélen, 
Imbolygón tükrözve magát a mélyben, 
Bús hárfa mered föl a víz alól. 
S hogy húrjain a szél átlibben épen, 
Dallamos, mélyzöngésü zene szól. 

Szilaj erővel, fölzokogva zúg a 
Hárfa húrján valami ősi fúga. 
De nem einberlény szólaltatja mag. 

SZÁLLÓ A BANFF-FÜRDŐBEN. 

KÉPEK A CORDILLERÁK VIDÉKÉRŐL. 
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PÁHOLYOK AZ ÚJ VESZPRÉMI SZÍNHÁZBAN. 

S lelkem beh derűs lesz, bármi rabul: 
Hisz oly szabad ím az övék, 
Nem elég-e, a föld ha nekik virul, 

. Ha rajok ragyog az ég? l 

Úgy érzem, bűvös, játszi csodán : 
Itt benn van a szebb kikelet. 
E gond, e munka, nap-nap után 
Úgy védi meg örömüket... 
Beh könnyű e munka, beh édes e gond ! 
Szivünkben örök tavasz é l . . . 
A nap, mely ránk ily sugarat ont, 
Fényló'bb az éginél. 

Telekes Béla. 

VESZPRÉM ÚJ SZÍNHÁZA. 
Veszprém intelligens, lelkes társadalma fé¬ 

nyes ünnepélyt tartott múlt vasárnap, a mú¬ 
zsákhoz valóban méltó új színház felavatási 
matinéja alkalmával. 

Ezen palota által a magyar építőművészet 
lijabb jelentékeny művel gazdagodott és épen 
azon a téren, a melyen eddig annyi mellőzés¬ 
nek volt kitéve. Ez egyik legnagyobb érdeme 
a város lelkes szinpártoló-egylétének, a mely 
kitartó munkával és nagy áldozattal valósí¬ 
totta meg a gyönyörű törekvést. 

A királygyakorlatok alatt összesereglett elő¬ 
kelőségek, a külföldi attasék, az ott megfor¬ 
dult szakértők és kiránduló építészek egyhan¬ 
gúlag a mostani külföldi színházak között is 
az egyik legmodernebb és legművésziesebb al¬ 
kotásnak mondották. 

Külsején meglepő a rendkívüli nemes egy¬ 
szerűség és a sablonoktól teljesen eltérő szép 
magyaros részek díszítése. A nézőtér még ér¬ 
dekesebb bájos egyszerűségével és üde erede¬ 
tiségével. 

A gyönyörű- ablakok és csillárok hatását a 
veszprémi hölgyek remek hímzései még inti¬ 
mebbé teszik. A családok ugyanis maguk hí¬ 
mezték a páholyaik részére szolgáló ünnepi 
páholyterítöket, mintegy azt jelképezvén, hogy 
a mű megalkotásában a hölgyek is részt kí¬ 
vántak, hogy a farsang fényes báljai alatt 
annál több örömmel és büszkeséggel tarthas¬ 
sák magukénak a - - szépségükhöz méltó pa¬ 
lotát. A színházat Medgyaszay István műépí¬ 
tész tervezte. 

TENESSE ÉS HADAI. 
Elbeszélés. — Irta Krúdy Gyula. 

A téli megyei gyűlésen történt. 
A megyei közgyűlés akkoriban még épen 

olyan fontosságú volt a kis székvárosban, mint 

az országos vásár Szentmihálykor. A keres¬ 
kedők túladtak portékáikon, mozgalom, ele¬ 
venség, frisseség költözött a városkába. Az 
ember naphosszant az ablaknál ülhetett, min¬ 
dig akadt valami látnivaló a piaczon vagy a 
főutczában, a hol a régi megyeház állott, a 
melyet valami különös hagyomány folytán vár¬ 
nak neveztek. A szekérháziak ilyenkor méltán 
büszkék lehettek. Talán még a fővárosban 
sincs annyi pompa és fény, a mennyi Szekér¬ 
házán a megyei közgyűlés egy:két napján káp¬ 
ráztatta a szemet. Különösen a téli gyűlés 
volt nevezetes, a mikor a megye urai ráértek 
a közügyekkel foglalkozni. Itt is, ott is fel¬ 
tünedezett egy-egy négyesfogat, a mely könnyű 
szánt röpített. A dísamagyar ruhák épen alkal¬ 
matosak voltak az időjáráshoz és a kinek volt 
díszmagyarja, az legalább az első napon fel¬ 
húzta. A vármegyei hajdúk is a jobbik gúnyá¬ 
jukat viselték e napokon és a vár ablakából 
a megye zászlója lengett. Hej, mégis csak 
nagy dolog az a közélet! Ünnepélyes hangu¬ 
lat volt az egész városban és a «Medve»-ben 
már az ebédhez kezdett muzsikálni a czigány. 
A szekérháziak ott ögyelegtek naphosszant a 
vár körül, — az, asszonyok a gyülésterem kar¬ 
zatán foglaltak helyet és mikor a főispán 
ő méltósága feltett kalpaggal a terembe lépett, 
határozottan érezpi lehetett, hogy nem min¬ 
dennapi dolgok történnek . . . Az ócska megye¬ 
ház folyosóin még a hajdúk sarkantyúja is 
másképen pengett és a várral szemben levő 
korcsmában, a mely Tenesse vezérhez volt 
czímezve, már korán reggel csapra ütötték a 
söröshordót. A várnagy, az öreg és pirosképű 
Sarvady, sarkantyús csizmájában lábújjhegyen 
lépkedett végig a gyűlésteremben és titokzatos 
arczczal érintette meg egyik-másik megyei úr¬ 
nak a vállát a mutató ujj ával. A megérintett 
némán bólintott, mintegy jelezve, hogy érti a 
dolgot. A titokzatos érintés azt jelentette, 
hogy az illető ebédre a főispán úr ő méltó¬ 
ságához hivatalos. A kegyelmes úr ebédjei 
nagyon híresek voltak. Mondhatni, ez volt az 
egyetlen nevezetessége a gőgös nagyúrnak, a 
ki, mint a vármegye örökös főispánja, csöp¬ 
pet sem. kereste egyébként a népszerűséget. 
Hanem az ebédek, a közgyűlési ebédek, azok 
nem voltak jelentéktelen dolgok. Az «Angol 
királynőn-bői jött le a szakács ilyenkor és az 
ezüsttel, aranynyal megterített asztalra olyan 
ételek kerültek, hogy még a világlátott ven¬ 
dégek is zavarba jöttek: ugyan hogyan is kell 
ehhez az ételhez fogni? Hagyományos szokás 
szerint Sarvady uramnak mindig ki kellett 
valakit választani a meghívottak közé a falusi 
egyszerű emberek közül, a kinek félszegségón, 
otrombaságán és zavarán a vendégkoszorú mu¬ 
lathasson. A felszolgáló hajdúnak a falusi 
vendéget kellett először megkínálni az osztri-

gával és Guzelnik Pálnak, a híres tréfacsináló-
nak arról kellett gondoskodni, hogy a falusi 
vendég minél hamarább elázzon . . . Hej, be 
kolosszális tréfák estek is meg néha! Ki meri 
azt mondani, hogy utolsó dolog volt, a mikor 
Gubái János - - Tassról - - a z osztriga héjját 
kezdte"[ropogtatni? Azóta is a várnagy, Sar-
kady uram, a midőn a falusi vendéget - - a 
mulatságosat — kiválasztotta a csendesen meg¬ 
húzódó atyafiak közül, sohasem mulasztotta 
el figyelmeztetni az illetőt: 

— Aztán valahogy el ne felejtse ténsuram 
a csigahéjat megrágni! 

A szegény atyafiak - - mit nem tesz a jó 
ebéd és a finom társaság! — rendesen vállal¬ 
koztak erre a szerepre és a kegyelmes fő¬ 
ispán - - titkos tanácsos volt a nagyúr, -
kedvére nevethetett. 

Mindenképen nevezetes dolog volt tehát a 
vármegye téli közgyűlése. A szegény, de hű¬ 
séges megyei urakat a Tenesse vezérhez czím¬ 
zett fogadóban látta vendégül a főispán és 
estefelé rendesen lesétált hozzájuk, a hol nagy 
rivalgással fogadták. Sarvady várnagy, a ki a 
hangulatra itt felügyelt, jókedvűen jelentette, 
hogy a nemes atyafiság tökéletesen el van 
ázva és a legellenzékibb magyar is beadta a 
derekát. A «Medvé»-ben, a -városka első foga¬ 
dójában viszont azok az urak gyülekeztek, a 
kik vagyonuknál és büszkeségüknél fogva nem 
voltak hódoló szolgái a kegyelmes főispánnak. 
A «Medve» társasága azonban ((politikailag és 
közgazdaságilag megszűnt már az első gyűlési 
napon», - - mint Guzelnik Pál szokta kons-
találni. Az urak ugyanis ebéd után leültek 
kártyázni és ezzel vége volt közéleti szerep¬ 
lésüknek. A vármegye dolgait elintézték nél¬ 
külük és rendesen csak arra eszméltek fel, 
hogy a közgyűlésnek már a harmadik napja 
is elmúlott. 

így folytak le a nagy napok Szekérházán, 
a mikor a vármegye régi pompájában fel¬ 
ragyogott és elevenség, mozgalom költözött a 
régi kis székvárosba, a hol máskor a vándor¬ 
köszörűst is meg szokták bámulni. 

Azon a téli gyűlésen, a melyről ez a kró¬ 
nika regél, egy emberkerülő és mogorva em¬ 
ber is megjelent két hóka lován és csakha¬ 
mar feltűnést keltett kopottas Zrínyijében és 
széles fringiájával, a mint nyugtalankodva fel 
és alá járt a gyűlésteremben és a szomszéd¬ 
jaival valami megyei útról beszélt, a melylyel 
rajta kívül senki sem törődött. Széles vállú 
és zömök ember volt, nem nagyon öreg, de 
nem is fiatal. Lecsüngő bajusza olyanforma 
volt, a milyent a kurucz képeken láthatni és 
csizmáján olyan sarkantyút hordott, a mely 
hegyben végződött. Szürke szemében gőg, de 
egyben félénksóg látszott. Minden mozdulata 
arról beszélt, hogy sehogysem érzi jól magát 
az emberek között, de itt van, mert itt kell 
lennie. Az öregebb urak mosolyogva súgtak 
össze a láttára és csakhamar szárnyra kelt a 
gyűlósteremben, hogy a Zrínyi-ruhás férfiú 
senki más, mint Tenesse, a ki legelőször ro¬ 
pogtatta meg fogával a csigahéjat a főispán 
ebédjén. Akkor még fiatalember volt, tapasz¬ 
talatlan fiatalember és eszébe sem jutott, hogy 
a tréfán neki kellene a legjobban nevetni. 
Inkább megsértődött, elszégyelte magát és szé-
gyenletében hazament falujába, hogy soha 
többé emberek közé nem megy. Pedig — mint 
egyesek tudni vélték, — igen ambicziózus, sőt 
tehetséges fiatalember volt, valóságos «refor¬ 
mer », mint Guzelnik gúnyosan megje¬ 
gyezte, - de az volt a szerencsétlensége, 
hogy a tengeri kagylóval nem tudott bánni. 
Egy nyomorult kagylóhéj így töri ketté a leg¬ 
szebb pályát. Ki tudja? Tenesse azóta tán 
főszolgabíró is lehetett volna, ha megalkuszik 
az eszméivel. 

Az urak kíváncsian kérdezgették egymástól, 
hogy vájjon mit akar itt Tenesse, miért szegte 
meg fogadalmát? Guzelnik Pál, a kinek min¬ 
denről kellett tudni, csakhamar közhírré tette, 
hogy az emberkerülővé válott Tenesse valami 
út miatt akar zavart csinálni a gyűlésen . . • 
Az út az ő kis birtokát érinti s használhat-
lanná válván, anyagi bajjal fenyegeti a kis 
birtok gazdáját. 

- Hiába! Ezeknek a «reformereknek" soha¬ 
sem nő be a fejük lágya! — mondta a vidám 
Guzelnik. — Nem elégelik meg soha a zavart, 
a mit csinálnak. Majd informálom a kegyel-
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A színház. 
A VESZPRÉMI ÚJ SZÍNHÁZ ; MEDGYASZAY ISTVÁN ÉPÍTÉSZ MÜVE. 

A nézőtér. 

mes urat, hogy vonja meg a szót Tenessétől, 
ha okvetetlenkedik. 

A hűségesek helyeslőén bólongattak, a Medve-
béliek a vállukat vonogatták : utóvégre ők nem 
azért ellenzékiek, hogy egy nevetséges ember 
miatt ekszponálják magukat. Ez a Tenesse 
mindig rendbontó volt. 

A karzaton, a hol a városka szépei helyez¬ 
kedtek el legújabb kalapjaikban és egyik-másik 
abban az öltözetben, a melyet a színházban 
szokott viselni, valaki hírül hozta, hogy itt 
van a híres Tenesse, a csigahéj-evő Tenesse... 
A gnkkerek a keztyűs kezekben érdeklődve 
jártak végig az alant nyüzsgő sokaságon és 
az arezok mosolyra derültek. 

- Tehát ő ette meg az osztriga-héjat? -
kérdezgették a mindenütt jelen lévő Guzel-
nikot. 

- Elég csúf ember, - - mondta egy bakfis. 
Egy öregebb asszonyság, a bakfis anyja, 

hamarosan megpirongatta leányát: 
- Csúf ember nincsen. Csak kétféle ember 

van: jó férj és rósz férj. Ki tudja? Tenesse 
talán a jó férjek közé tartozott volna.. . 

A karzat sarkán, a hóvá a legközelebb esik 
az ajtó, a Sarvady-kisasszonyok bukkantak fel 
néha-néha, a mint a konyhából egy pillanatra 
szabadultak. Csak úgy hajadonfővel szaladtak 
fel a várnagyi lakásból, de nyomukban üde-
ség és frisseség támadt. No hát szépek is vol¬ 
tak «a vár rózsái». Különösen a két kisebbik. 
A legidősebb, Évi, már régen fekete ruhát 
hordott és többször kijelentette, hogy ő már 
sohasem fog férjhez menni. Szép, bánatos 
szeme, halovány arcza és bágyadt mosolya 
arról beszélt, hogy valaha valami kis hiba 
esett abban a gépezetben, a mely minden 
leánynál a legfontosabb, a sziv-gépezetben. 
A kisebbeket előre engedve, csak úgy a kar¬ 
zat hátteréből pillantott le a gyűlésterembe, 
de nyomban visszahúzódott és az arcza halo-
ványabb lett a rendesnél A tekintete ugyanis 
egy alulról jövő tekintettel találkozott: a le¬ 
nessé tekintetével. Tenesse elpirosodva állott 
fel helyéről, mert épen ő rá került a sor, hogy 
beszéljen ama bizonyos út dolgában. Megzava¬ 
rodva és nagy felindulással kezdte szavait 
Fejét hátravetve, rikácsoló hangon jelentette 
**> h°gy a vármegye legrégibb nemzetségéhez 
tartozik, az egyetlen Tenesse-ivadék, a kinek 
Csapja a legelső úr volt e vármegyében . . . 
A harang megkondult a főispáni emelvényen 

és a kegyelmes úr hideg nyugalommal meg¬ 
vonta a szót a rendbontó TenessétöL 

Tenesse a nyakáig elvörösödött. A tekintete 
szinte megriadva fordult a karzat felé, a hon¬ 
nan egy bánatos szempár nézett rá vissza. Az 
öklével az asztalra csapott ekkor Tenesse és 
vérben forgó szemmel ordította: 

Megfizetek, ezért megfizetek!... 
A következő perczben a kardjához kapott. 

Guzelnik Pál kiugrott a főispáni emelvény 
mellől: 

- Hé, várnagy! Hajdúk! - - kiáltotta. 
De nem kellett már se várnagy, se hajdú. 

Tenesse lehorgasztotta a fejét és lassú léptek¬ 
kel hagyta el a gyűléstermet. A süvegét úgy 
vitte utána egy fiatal kanczellista. 

A rendbontó és zavarcsináló Tenesse Tamás 
két hóka lován hazafelé menet a holdvilágos 
téli éjben két bánatos szemet látott útjában. 
Az idősebb Sarvady kisasszony szemét. Bé¬ 
gen - - a csigahéj előtt, — nem volt olyan 
bánatos az a két szem, ha Tenessére nézett, 
sőt reménykedve, mosolyogva, bizakodva ta¬ 
padt reá az a gyönyörű tekintet. De a csiga¬ 
héj annak is véget vetett. 

- Csak boszút állhatnék, - - csikorogta a 
mindenkitől elhagyatott szegény Tenesse a 
fehér téli éjben, ott, a hol a pogány földvár 
felé fordul az út, Gombosad alatt. - - Csak 
boszút állhatnék, hogy elvettek tőlem min¬ 
dent, a mim lehetett volna az életben! 

Forró, szilaj gondolatok áramlottak a fejé¬ 
ben, mint szikrák az égő ház felett a szélben. 
A nyakán kigombolta a Zrínyit és a friss éji 
levegő nem csillapította. Oldalvást álombéli 
nyugalommal terültek el a honfoglalás kora¬ 
beli földvár megmaradt sánczai és a fehér téli 
éjben szikrázni látszott a hótakaró a magas¬ 
latokon. Tenesse sokat járt erre, szekéren és 
gyalog, és néha elgondolta, hogy ha igazság 
volna a földön, ennek a várnak még állani 
kellene és benne lakna ő, mint Tenesse iva-
déka. De hát nincs igazság. . . A szán nesz¬ 
telenül suhant el a vár alatt, a bókák hűsé¬ 
gesen ügettek hazafelé, a kocsis bóbiskolt az 
ülésben, a mikor a földvár sarkán, a hol 
valamikor a bejárat lehetett, a holdvilágos 
éjből egy sisakos, óriási lovas nyargalt elő és 
egyenesen a szán felé tartott 

- Öcsém, Tenesse öcsém! kiáltotta a 
lovas tompa hangon. - - Hívtál tehát eljöt¬ 

tcin, hogy segítségedre legyek. Én vagyok a/, 
ősapád, Tenesse vezér. 

A Tenesse-ivadéknak nagyot dobbant a szíve. 
A bókák mintegy maguktól megállottak és a 
lovas kinyújtotta jobbkezét, a melyet Tejn 
megragadott, A szemeit tétovázva meresztette 
•M ősapjára, de ax arczból mit sem lehetett 
látni. Hamuszínű, fátyolos-szerű üresség táton¬ 
gott az ezüstsisak alatt és a paripának nem 
hallatszott a lihegése. A fegyverek nem csör-
rentek a vitézen és a hangja kongott, mintha 
üres hordóból jött volna: 

- Mit akarsz tőlem, késői unokám? Miért 
hívtál vissza késői álmomból? 

- Boszút akarok állani! - kiáltotta Te¬ 
nesse és a szive a torkában dobogott. - Meg¬ 
csúfoltak, megszégyenítőitek . . . Köszönöm, 
hogy segítségemre jöttél, ősapám. De attól 
tartok, hogy ketten mit sem tehetünk. A vár¬ 
megye hajdúi elbánnak velünk. 

- Dőre beszéd, - - kiáltotta a túlvilági lo¬ 
vas. - - Velem lesznek hadaim is. 

így szólt és hosszú, görbe kürtöt akasztott 
le a nyeregkápáróL Háromszor fújt a kürtbe 
és az éj szinte megreszketni látszott a kürt-
harsogásra. Megmozdult a néma csend és az 
éjből, a vár felől nesztelenül, fellegként emel¬ 
kedett fel egy lovas-csapat, a mely ott addig 
pihenni látszott. Csupa pogány dalia ült a 
paripákon, a melyeknek lába nem érintette a 
földet. 

- Merre megyünk? — kérdezte Tenesse őse. 
- Kelet felé, - - felelt Tenesse, — ott van 

a város, melyet el kell pusztítanunk. 
S a hadak erre megindultak. Elől a két 

Tenesse, mögöttük a másvilági vitézek serege, 
a kik némán, tömören, mint a viharfelhő ár¬ 
nyéka, suhantak tova a hófödte pnsztaságon. 

Szekérházán már aludtak a házak, csak a 
Medvében és a Tenesse vezérben volt víg élet. 
A Tenesse vezérhez czímzett fogadó ajtaján 
egy ijedt képű, toporzékoló paripáján furcsán 
gubbasztó vitéz ábrázolta Tenesse vezért. Az 
igazi Tenesse haragjában buzogányával bele-
sújtott a pléh-táblába. 

- Én nem ilyen vagyok, - - mondta. 
(A buzogányütés helyét még ma is muto¬ 

gatják a fogadón.) 
- A vár ellen megyünk, - - irányította a 

Tenesse-ivadék a túlvilági sereget 
A régi Tenesse háromszor elMáltotta magát: 

- Huj, huj, huj! 
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CARLO MARATTA OLTÁRKÉPE A SANTA MÁRIA DEGLI 
ANGELIBEN. — JÉZUS megkeresztelése. 

A szellem-csapat orkánként ismételte a kiál¬ 
tást és megrohanta a régi megyeházat. 

Az ifjabbik Tenesse valahogyan a csapat 
élére került és mikor feltárultak a kapuk, egy 
iiöalak állottá útját a vérengző vitézeknek. 
Senki más, mint Sarvady Éva. 

Évi összetette a kezét: 
- Kegyelem, Tenesse, kegyelem! - - kiál¬ 

totta. 
- Nincs kegyelem. - felelt véres haraggal 

a Tenesse-ivadék. - Előre, vitézek. 
- Kegyelem, az én kedvemért, ismételte 

Sarvady Kva. 
Bánatos, szép szemét Tenessóre függesztette 

és megragadta a férfiú ke/ét : 
- Hiszen én még mindig csak_ téged sze¬ 

retlek ! Csak téged, örökké téged. És azért va¬ 
gyok olyan szomorú, hogy te már nem sze¬ 
retsz engem. 

- De igen, én is szeretlek, - telelt Te¬ 
nesse. — Hisz te miattad fájnak a bántahnak, 
te miattad akarok boszút állni. Ha te nem 
volnál, bizony nem törődnék az egész vár¬ 
megyével. 

Sarvady Éva úgy mosolygott, mint régen -
azelőtt, - mosolygott. 

Kegyelmezz tehát az én kedvemért a vár¬ 
megyének (;s hadd legyek én a tied . . . 

* 
Fényes dél volt. Tenesse vezér és hadai 

nyomtalanul eltűntek. Az ifjabbik Tenesse a 
szemét dörzsölgette. Körülnézett és a Med\< 
egyik vendégszobájában találta magát. Gvor-
san felöltözködött és a piaczra lépett, a me¬ 
lyet n frissen esett hó beborított. A váron 
még mindig lengett a megye zászlója, és a 
vár alatt a Tenesse vitézhez czimzett korcsma 
ezimerén ott a buzogány-ütés nvoina. Tehát 
mégsem volt álom ! 

Tenesse belépett a székház nyitott kapuján, 
a hol máskor űz öreg hajdú szokott sétálgatni 
kivont kardjával. Talán az éjjeli harczbaii el¬ 
pusztult az öreg hajdú . . . A várnagyi lukas 
felöl pedig senki más nem jön szembe Teiies-
sévei, mint Sarvady Éva. Mosolyog, mint ré¬ 
gen. A tekintete sugározva járja körül Te-
llessét. 

- Hát eljöttem . . . Az igéretért! mondja 
Tenesse. - Kva kisasszony, váltsa be az igé¬ 
retét. 

A leány meglepetten, hallgatva néz lene¬ 
sére. Az' megzavarodva folytatja: 

- Az éjjel - - mikor az ősapáin hadaival 
itt voltam, - - azt ígérte, hogy az enyém les/. 
A feleségem lesz. Nos, állja még a szavát, Éva 
kisasszony ? 

A leány lehunyta a szemét. 

Velem álmodott? - - kérdezi halkan. 
Magával. És azt álmodtam, hogy szeret. 

- Az álom igazat mondott, - - felelt Sar¬ 
vady Éva és bánatos, szomorú szép arczán 
régen letűnt boldog mosolygás suhant át. 

. . . Körülbelöl ez a története annak, hogy 
Tenesse azon a bizonyos téli megyei gyűlésen 
megkérte a várnagy-kisasszony kezét. Legalább 
is más magyarázatát nem lehet találni ennek 
a dolognak, mert hiszen előzménye a leány¬ 
kérésnek nem volt. —És azóta nem «reformer» 
többé Tenesse sem és nem rágja meg a csiga¬ 
héjat, ha az öreg várnagy a gyűlésen meg¬ 
érintette a kezével a vállát. Sőt ő a leghűsé¬ 
gesebb híve a kegyelmes főispánnak, a ki, 
hogy minél tovább éljen, kívánsága minden 
hazafias embernek. 

P. S. Az utat is rendbehozták. 

RÓMAI TEMPLOMOK. 
A Santa Mária degli Augeli. 

Napfényes gyönyörű reggel. 
Római reggel. Az ég szinte nevet: A gőgös 

paloták tündökölve állnak a fényben. A szökő¬ 
kutak felsugárzó vízcseppje csupa merő arany. 

Kocsik, automobilok, siető emberek között 
megyek a templom felé, mely nekem legked¬ 
vesebb Róma minden temploma között. 

A Santa Mária degli Angeli. Elém sötétle¬ 
nek a romok, Diocletian thermáinak megma¬ 
radt falai. Őket a napfény sem fényesíti meg. 

Merően és komoran állnak szomorú emlé¬ 
kei a múltnak, a letűnt hatalomnak és gaz¬ 
dagságnak, Róma azon korszakának, a mikor 
még, talán utolsó erejét összeszedve, nagyot 
tudott alkotni. 

A Diocletian thermái a legnagyobbszerűek 
voltak Róma thermái között. 

A harmadik század végén kezdték építeni 
s hogy mekkora munkaerőre lehetett szükség 
e falak fölemeléséhez s az egész óriás épít¬ 
mény földiszítóséhez, jellemző az a történelmi 
adat, hogy 40,000 keresztényt Ítéltek kény¬ 
szermunkára, a ki mind a thermák építésén 
dolgozott. 

A mai pénzügy- és hadügyminisztérium az 
egész Pierre dél Cinque-cento, a Via Venti 
Settembre nagy része mind a thermák helyére 
épült. Csak néhány terméből kikerült egy 
zárda, egy iskola, egy templom és egy mú¬ 
zeum. Közel négy mérföldnyi kerületű helyet 
foglalt el és akkori irók rajongással jtgyzik 
fel azt a mesés gazdagságot, a melylyel föl-
diszítették... 

A titánok mindenkor megtalálják a maguk 
titáni föladatát. 

Michelangelo, csak ő volt méltó arra, hogy 
e nagynevű épület helyére templomot emel¬ 
jen. Negyedik Pius kívánta és ő — akkor már 
aggastyán - - talán egy végső nagy felbuzdu¬ 
lással fogott a munkához. 

A mit akart, oly egyszerű és fölséges volt, 
a milyen ő maga, a milyen minden alkotó 
ötlete. A legnagyobb, a fő-termet úgy, a hogyan 
találta, nyolcz óriási gránitoszlopával meg 
akarta hagyni egy egyhajójú templomnak. És 
még két kisebb termet vett hozzá két kápolna 
számára, így az egész hasonló lett volna egy 
ókeresztény bazilikához, csak méreteiben na¬ 
gyobb és kiterjedésében impozánsabb a két 
mellékhajó hiányával. 

Bell' e pronto — mondta a pápának, mikor 
kikereste magának a templom tervét. Ez kész. 
Alis; kell hozzátenni valamit. 

Ámde a carthausiak, a kiknek kolostorához 
kellett e templom, a tizennyolczadik század¬ 
ban az egészet átalakíttatták Vanvitellivel. Meg¬ 
korrigálták Michelangelot, hogy a védszentjük-
nek külön kápolnát emelhessenek benne. 

Vanvitelli aztán annyit rontott a gyönyörű 
templomon, a mennyit épen lehetett. 

A Michelangelo egyetlen óriási templom¬ 
bajójából kereszthajót csináltak, hogy a görög¬ 
kereszt rajza kijöjjön. Új oszlopokat emeltek 
téglából és stuccóból, a minek folytán a gyö¬ 
nyörű antik oszlopokat be kellett mázolni. 
(Szerencsére a mázolást újabban lekaparták.) 
A talajt, a thermák régi vízvezetékeiből át-
szivódó nedvesség miatt fölemelték és így az 
oszlopok két méternyire a föld alá jutottak, 
miáltal az egész nagy terem elveszítette im¬ 

pozáns magasságát. És bemeszelték mind a 
gyönyörű dús antik párkányokat, hogy ne 
üssenek el az új diszítményektől. Szóval el¬ 
követtek mindent, hogy elronthassák Róma 
legszebb templomát. És mégsem ronthatták el. 

Michelangelo óriási terme mégis itt áll ha¬ 
talmas boltiveivel. Mégis az ő keze nyomát 
érzi az ember a gyönyörű márványpilléreken, 
az ő nagy gondolatát, ha az ember megáll 
egy oszlop tövében és végig öleli tekintetével 
ezt a gigászi architektúrát. A San Pietro talán 
pompásabb, de a mi benne szépség és tiszta 
stílus, azt innen kapta, mint a hogy Michel¬ 
angelo soha többé nem tudott szabadulni en¬ 
nek nagy harmóniájától. 

A templom képekben is gazdag. Idehozták a 
San Pietro nagy oltárképeit, a melyeket ott aztán 
mozaikkal helyettesítettek. Domenichino, Mu-
ziano és Maratta legszebb képei vannak itt. 
Remekművek még azoknak is, a kik nem ra¬ 
jongnak túlságosan a tizenhetedik század mű¬ 
vészetéért. Két érdekes-sír, Salvator Rosáé és 
Marattáé. Egy érdekes szobor, Szent Pozmióé, 
Houdontól. A kórusban negyedik Pius sírja, 
Michelangelo rajza után. 

Ez a mit szóval el lehet mondani a temp¬ 
lomról. A többit, a mi még van, de elmon¬ 
dani nem lehet, érezni kell annak, a ki ide 
belép. Egy nagy korszak és egy nagy művész 
emlékezetét. 

Az antik Rómáét és a keresztény Michel-
angelóét. 

CSÖNDES IDŐK 
Irta Bársony István. 

(Januárius végén.) 
Még egy pár nap és következik a nagy holt 

szezon - - odakint. 
A városi ember farsangja azt már meg nem 

zavarja. Csönd öleli át a mezőt, az erdőt. 
A tél még tart s a gazdaemberuek már csak 

elkésett dolga akad a földjén; azt is vagy vé¬ 
gezheti, vagy nem. Legfeljebb azzal bajlódhat, 
a mi ide-oda hordanivalója van. A fehér ha¬ 
von fehér ökrök lépkednek, meggondoltan; 
húzzák az igát és gőzölög a testök. Lélek-
zésük mintha füstöt íüjna. 

Szögre kerül a vadászember puskája is. 
A nagy holt évad legjobban ő neki szól. 
Januárius harminczegyedikével lezárul a va¬ 
das/gyönyörök kalendáriuma s békesség adatik 
még az olyan agyoniildözött vadnak is, a mi¬ 
lyen a tehetetlen nyúl. 

Az igaz, hogy nincs nála nyomorúságosabb 
istenférge. Még a ki csak harangozni hallott 
is vadászatról: nyulat emleget. A nyúlról min¬ 
denki tud; sok ember van, a kinek a vadá¬ 
szatról alkotott fogalmát egyesegyedül a nyúl 
tölti ki. Ha vadászt lát, rögtön nyúlra is gon¬ 
dol egyszersmind. Ha szóba ered valami Stüsszi-
vel, első kérdése: Van-e sok nyúl az idén ? 

Nyulat keres és hajszol minden tanyai ku¬ 
vasz. De még a tanyai gyerek is. Sőt nyúlnak 
rak hurkot maga a kint lakó gazda; de íné},' 
az sem okvetetlenül kell, hogy kint lakjék. Az 
orvvadászok kilencztized része nyúlra leselke¬ 
dik. A ragadozó állatok, ha csak vannak ak¬ 
korák, hogy megbirkózhatnak a nyúllal: mind 
üldözik. A szárnyasok közül is sokan; a négy¬ 
lábúak meg épen valamennyien, kivéve a lom-
pos, nehézkes medvét. De hogy a vaczkon 
talált nyúlfit fel ne csemegézné, azt ő róla is 
kötve hihetjük. Az öregje persze nem bolond, 
hogy a nagy mamiasz maczkót egészen ma¬ 
gához várja. Még a lusta borz is felfalja a 
nyúlfiókot, ha barangolása közben ráakad, 
pedig a borz nem is ragadozó állat. De hisz 
a gólya sem az, s lám, a kis nyulat lenyeli. 
Száz szó, mint egy: nyúlnak lenni keserves. 

Most aztán egyszerre vége; szünet van, nagy 
szünet. Foglyot már jauuárius elsője óta nem 
szabad se lőni, se fogni. (Hajh, mennyit pusz¬ 
títanak mégis!) Januáriusra már csak a baköz 
maradt (tizenötödikéig), meg a túzok, a fáczán. 
s a nyúl. (Holmi vízi vad nem is számít. Az 
jóformán mindig óvatlan, a hol még van: a 
törvény is csak azt védi közüle, a melyik épen 
költ, vagy már ahhoz készül) 

Tehát: túzokot Januárius végéig szabad lőni. 
Hanem hát : ki lőhet? A túzok már elég ritka 
madár; igen sok határban egyáltalában nincs: 
csak síkságon van, nagy és nyilt síkságon. 

VASÁRNAPI ÚJSÁG. 
Tessék ott megközelíteni! Holott, ha csak má¬ 
sodmagával van i s : az egyik őrködik. Ha maga 
van, akkor meg ópenséggel úgy figyel, mintha 
minden tolláii egy-egy szeme volna, a hogy a 
nyirfajdkakasról mondják. 
" Fáczán? Hát iszen van ott, a hol neki való 

ligetes erdőségben lakhat, a mely kellően vál¬ 
takozik sűrű vágással, fiatalossal, és a hol 
gondozzák. Gondozás, még pedig igen alapos 
gondozás nélkül a fáczán könnyen «elvész». 
Xeincsak úgy, hogy ragadozók pecsenyéjévé 
válik, hanem a szó szoros értelmében is, mert 
elkóborol; jobb hazát koresve, arrább-arrább 
vonul és épen eléggé ostoba arra, hogy vissza 
ne találjon. Különben minek is, oda, a hon¬ 
nan épen az elégedetlenség idegenítette el? 
\z ilyen hazátlan, vad. fáczánt azután min¬ 
denfelé találhatja az ember, véletlenül; rend¬ 
szerint ott, a hol nem is várja és eszében 
sincsen. Erre vadászni: megint csak proble¬ 
matikus vállalkozás. Jó fáczános pedig bizony 
kevés van máshol, mint a nagy urak terü¬ 
letein. De jauuárius második felére már «le¬ 
zajlottak» az émlítésreméltó íáczánvadászatok. 

Marad a nyúl, mindvégig. A nyomorúságos 
nyúl, a melyre még akkor is vadásznak, mikor 
olyan kevés van egy határban, hogy úgy lehet 
róla beszélni, a hogy az öreg J., a ki egy ba¬ 
rátját meg akarta vadásztatni a birtokán, s 
minthogy félnapig hiába kerestek valami vadat, 
végre így szólt: «Tudod mit? Nem szeretném, 
ha egyáltalában nem mulatnál nálam, hát le¬ 
megyünk még a bodzásgödörbe i s ; ott van 
egy nyúl, a melyikre néha lődőzni szoktam.» 

Pedig hát épen a nyúl az, a mely már januá-
riusban elkezdi a szerelmeskedést, ha az idő¬ 
járás egy kicsit enyhébbre fordul. A «márcziusi 
süldő» ilyen télvégi szerelmek gyümölcse; de 
találunk ám néha picziny nyulat már februárius-
ban is. Abból persze ritkán válik valamirevaló 
eleven állat. Legtöbbször ottfagy, elvész. 

No de februárius elsején ez a mindenki 
jószága is megpihenhet. A becsületes puskás¬ 
tól legalább. Mert a tolvaj-puskásnak nincs 
törvénye. Annak csak gyomra van, még pedig 
telhetetlen. 

A nagy szünet meghozza odakint a csön¬ 
det, az igazit. A mikor a puszta már igazán 
az, mert még ember se járja. Az erdőben sincs 
más zaj, mint a mit itt-ott a favágók vagy 
fahordók okoznak. S ha ez sincs, akkor nein 
hallani mást, mint egy-egy károgó, egymás¬ 
nak üzengető varjut, vagy a kopácsoló har¬ 
kályt, vagy a halkan czippanó czinkéket. 

Ha a szajkó megszólal s elvartyogja magát, 
az rendszerint jelent valamit most is. Azt, 
hogy lát valamit, a mi neki vagy szokatlan, 
vagy a mitől tart, vagy a mire haragszik. 
Megkárogja az embert i s ; a csöndes erdőben 
barangoló vadőrt, de a lappangó iiyestet vagy 
rókát is. 

A nyest nappal ritkán mutatkozik; neki a 
szürkület, sőt még inkább az éj kell. De a 
foka nappal is megteszi, hogy bolyong, helyet 
változtat, megmozdul; sőt akár vadászik is. 
A szajkó ilyenkor rá-ráripakodik. Gyakorlott 
vadászfül megösmeri s megérti ezt a hirtelen 
és élesen, makacsul ismétlődő förmedést, a mi 
egészen más, mint mikor a szajkó egymást 
szólongatja és keresi; minthogy meglehetősen 
szereti a maga fajtájabeli-társaságot. 

Az erdő csöndes, és az egész télen át üldö¬ 
zött vad valahára nyugtot találhat benne. Ez a 
nyugalom és békesség az, a mi kivált a nagy 
vadnak nélkülözhetetlen. A hol az erdő zajos, 
<>tt az igazi szabad szarvas és vaddisznó meg 
»f'in marad, hacsak a megélhetés nem kény¬ 
szeríti rá. Mert hiába, az éhség még ezeknek 
is zsarnoki nagyura. De még a mérsékelt zajt 
is csak ott tűrik úgy a hogy, a honnan jó 
fedezet alatt beljebb nem vonulhatnak. Ha te¬ 
hetik, akkor inkább órajárásnyiról jönnek 
Jneg éjszakára a «széna kalaphoz*, és még 
világos hajnal előtt vissza igyekeznek. Már 
mint a szarvasok. Mert a vaddisznót nincs a 
mi télen az ember közelségébe csalja. 

Ebben a téli csöndben, a mikor a zúzmara 
tündéi-játékot játszik az erdővel, s a tíz fokos 
hidegben minden kis szellőnek beretvaéle van : 
íl szarvas lehetőleg déli fekvésű, széltől védett 
helyeken pihen, vagy áesorog. A vén bikák 
külön; a tehenek is külön, tavalyi borjaikkal, 
!l melyekhez még a második esztendejét élő 
u'adék hirnje is szívesen csatlakozik. 

A SANTA MÁRIA DEGLI ANGELI TEMPLOM KERESZTHAJÓJA RÓMÁBAN. 

A hol sok a szarvas, egész falkákban látni 
együtt az erdő e szépeit, ha értjük a módját, 
a hogyan legalább annyira közeledhetünk hoz-
zájok, hogy gyönyörködhessünk bennök. De a 
hol kevés van, ott még nagyobb a ritka lát¬ 
vány élvezete, ha sikerül egy fekvő, vagy csönd¬ 
ben álldogáló koronás urat csak néhány má-
sodperczre is megpillantanunk, a mint egyen¬ 
letesen haladó, de nem siető szekérrel végig¬ 
járjuk az erdőt. A gyalogos embert az óvatos 
szarvas egyáltalán nem várja be, a mikor ro¬ 
pog a hó, a lépés alatt, és lombfedezet, a mi 
mögé bújhatnánk, nincsen a fán s a bokron. 

A szánkó uesztelensége ép oly gyanús neki. 
Egyáltalában minden, a mihez nem szokott. 
A t'ahordó fuvarosok nagy zörgéssel, kattogás¬ 
sal, nyikorgással közeledő szekerét ösmeri, at¬ 
tól nem fél. Az efelé zaj nem riasztja meg 
tehát, csak az érdeklődését kelti fel. Jól tudja, 
hogy a fuvaros az úton halad és ő mellette 
közönyösen megy el ; nincs mit tartam tőle. 
De megállani nem szabad, mert akkor a 
szarvas rögtön úgy veszi, hogy az neki szól 
s elrobog. A míg a mozgó szekérről, vagy 
akár kocsiról, szemlélhetjük, addifj kell betel¬ 
nünk vele; s épen ez a rendszerint rövid ideig 
tartó tűnő kép az, a mit nem győzünk eleget 
nézni, kiélvezni. 

Ha ilyenkor utunkat a vadetető-helyek felé 
veszszük : ott látjuk a sok csapat és nyomot 
mindenfelé, a hogy a kosztra járó vad a havat 
letiporta arra jártában. Ezek a jelek nagyon 
beszédesek: ezek elmondják nemcsak azt, hogy 
körülbelül mekkora a vadállományunk, hanem, 
a mi a nagy vadat illeti, annak a minőségé¬ 
ről is sok érdekeset tudunk meg belőlük s 
általok. Az erős bika hatalmas csajiája például 
a legbiztosabb árulója is egyszersmind. 

* 

Mindenütt csönd és némiiság. s az erdő. 
lám, mégis mennyit súg meg a kíváncsi em¬ 
bernek, a ki a titkai iránt érdeklődik. 

Olyankor, a mikor a vadászszezon még tart, 
ezek a jelbeszédek nem mindenben, vagy leg¬ 
alább nem mindenkor teljesen félreérthetetle-
nek; hisz' a sok bizonytalan mozgásra keny-
szerített, minthogy üldözött vad, sokkal több¬ 
nek is látszhat a csapája után, mint a mennyi. 
De most, a holt évad nyugalmában, mikor 
igazi megháboríttatása jóformán nincsen is : 
mindén őszinte s a valóságnak híven meg¬ 
felelő, a mit látunk. 

Most már megérdemli a vad a nyugalmat, hisz 
annyit szenvedhet még az •• ütőiéitől» üldözés 
nélkül is. hogy ha rágondolunk, lehetetlen 
hogy szánalmat ne erezzünk iránta. Lám, a 
Tel 'máris körülbelöl két-három hónapja ki-
nozza szegényt: a sok nélkülözést és hideget 
régóta sínyli! S most. a mikor már el van 
esigázva, következik u nagy megpróbáltatás, a 

közeledő tavasz küszöbén, a mikor még teljes¬ 
nek látjuk s érezzük a telet. Ha múlik is már 
a hideg, s ha nappal enyhül is az idő: azért 
éjszakára visazalopódzik a kemény fagy: go¬ 
nosz kegyetlenséggé] jönnek a tél végi és kora 
tavaszi zimankók, melyek a kimerült vadnak 
legtöbbet ártanak. 

A hóolvadás után kisarjadzó friss zöld a vad¬ 
nak könnyen válik nagy veszedelmévé," pedig 
a megkisértést egy sem birja közülök lemon¬ 
dással elviselni. A «csöndes idők* részben 
újabb bajok okozóivá válnak ily módon. 

Ilyenkor látjuk néha az elgirhesedett vadat, 
a melybe már csak hálni jár a lélek. S aztán 
az ilyet meg is találjuk később, mint elhul¬ 
lottat. 

Nagy ellenség a tel, s ha meggondoljuk, 
hogy mit kell kiállania heteken és hónapokon 
át a szabad proletároknak, igazán nem saj¬ 
nálhatjuk tőlük azt az időt, a mikor legalább 
a törvénytisztelő vadász nyugton hagyja őket. 
Hisz sokszor igazán isten csodája, hogy va¬ 
dász nélkül is ott nem pusztul végig vala¬ 
mennyi. A mikor teszem azt, nagy hó van 
s az erdő egyszerre járhatatlanná válik : kivált 
a vékony lábszárú, de a mellett mégis elég 
nehéz nagy vadnak, beleértve az özet. Ilyen¬ 
kor, egy pár napos fagy után, a hó felülete 
kérgesre keményszik: de nem annyira, hogy 
a rálépő nagy vadat megbirná: ^/arva- és 
(ív. alatt tehát leszakad, s a tinóm jeges hé>-
morzsák mindannyiszor végigborzsoljak a ke¬ 
véssé védett csülök tövét, de még a lábszár 
egy részét is. A sok dörzsölés következménye a 
bőr bvrepedése, a mi azután a legkisebb érin¬ 
tésre is nagy fájdalmat okoz. A kínlódó vad 
inkább egvbelyben pus/tul, semhogy ezt a fáj-
da'mat minden lépésekor újra erezze. Ilyen¬ 
kor még egy róka. sőt egy vállalkozó menyét 
N halálos gyilkosa lehet egy jól kifejlett 
őznek. 

Szerencse még, hogy erősebb ragadozénik, 
legalább a nagyobb kulturás tájakon, már nin¬ 
csen. A farkas már csak a nagy erdőségek 
lakója, és ott sincs mindenütt. Honiban é* 
Nógrádban például több mint harminc/ esz¬ 
tendeje, hogy nem láttak farkast, pedig ugyan¬ 
csak szép erdőségei vannak mind a két me¬ 
gyének. Annál több van ellenben a magasab¬ 
ban fekvő megyékben : sőt magasabb fekvés 
sem kell hozzá. Csak megfelelőbb vidék. Bihar¬ 
tól kezdve végig, felfelé, a Kárpátoknak kivált 
éjszakkeleti részében, s a/tán Erdélyben, ma 
is közönséges bestia, a \\v.-\\ rengeteg kárt tud 
tenni, nemcsak vadban, hanem szelíd jé>szág-
ban is. 

A különben csöndes időket a ragadozó n '])-
ség folyvást megkeserítheti, zaklatottá teheti a 
szegénv vad számára: mit tehet okosabbat a 
vadász, mint hogy a nagy szünet alatt, a mi¬ 
kor egvéb mulatsága úgy sincs, a ragad i/ót 
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szulát szívesen felszedik K vagy szétharapják, 
vagy a nyel vök és esetleg nyeldeklőjük nyo¬ 
másával szakítják szét. A szárnyasnak viszont 
jobb a sztrichnines «csali», mert azt poralak¬ 
ban kenjük a kitett «falatba* metszett keskeny 
vágásba, esetleg a bőre alá. A zsirkapszulát a 
szárnyas vagy fel sem veszi, vagy csak játszik 
vele és szétvagdossa, a hogy a kíváncsi .s/arka 
cseleks/i. 

Hatalmas sasokat és szép téli ölyveket lehet 
ilyenkor a mérgezett falattal másvilágra kül¬ 
deni; varjút és szarkát pedig százszámra is, 
pedig a szürke varjú s a szarka a kis vad¬ 
állománynak állandó hóhéra, kivált a szárnyas¬ 
félének, a melynek a tojását s apró csirkéit 
fogdossa, pusztítja, 

íme, a csöndes idők nem is olyan csönde¬ 
sek az élelmes és praktikus vadászok számára, 
ha a fáradságot, a mivel a káros vad irtása 
jár, s a mitől a jövő reménysége megnöve-
kedhetik, nem röstolik. 

... . . ^ 

A SZÜLŐHÁZ. 

PETŐFINÉ SZENDREY JÚLIA 
SZÜLŐHÁZA. 

1908 deczember lil-rn volt S()-ik évfordulója 
a legnagyobb magyar költő, a szabadságharc! 
lánglelkü /dalnoka, Petőfi Sándor felesége: 
Szendrey Jnlia születésének. 

irtja? Még pedig úgy a négylábút, mint a 
szárnyast. 

Vadászni rajok nem könnyű és sok ered¬ 
ménynyel nem igen kecsegtet; a mellett a 
hasznos és így most már védelmünkbe vett 
vad is új zaklatást szenved, a mi bár nem 
neki szól, mégis zavarja, riasztja* De ott van 
a méreg. A sztrichnin és újabban a cziankáli. 
Ez a két rettenetesség, a mit, ha jól «keze-
lünk», kérlelhetetlenné és biztossá tehetünk. 

A kezelés leírása szaklapba való, azt tehát 
mellőzöm; de annyit jó tudni még a laikusok¬ 
nak is, hogy úgy az egyik, mint a másik mé¬ 
reg biztos segítőnk a területeinken elszaporo¬ 
dott, vagy bár csak gyéren mutatkozó rablók 
ellen. A sztrichnin szörnyű görcsöket és gyors 
megdermedést okoz; a legtöbb esetben alig 
néhány lépésnyire a csalifalattól, már össze¬ 
esik a rabló és kiadja fekete páráját. A czian¬ 
káli pedig még borzasztóbb, mert egy másod-
percz alatt öL Ha akármilyen hatalmas raga¬ 
dozó állat bekapja a mogyorónyi nagyságú 
zsirkapszulát, a melynek a közepén van a 
méregkirály pár csöppje: rögtön vége, mintha 
a mennykő ütötte volna. 

A csöndes idők folyamán ezzel foglalkozni 
nem utolsó mulatság. A cziankáli ugyan csakis 
négylábú ragadozóknak való, a melyek a kap-
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SZENDREY JÚLIA ANYAKÖNYVI LAPJA. 

A SZÜLŐHÁZ MELLETT VEZETŐ FASOR. 

SZENDREY JULIA SZÜLŐHELYÉRŐL. 

Meg .Keszthelyen is csak kevesen tudják, 
hogy ez a szerencsétlen, sokat szenvedett nő 
a Keszthelyhez tartozó Újmajor nevű pusztán 
született, hol atyja, Szendrey Ignácz, az idő
  Festeties LászIó gróf gazdatisztje 
lakott. 

Születése helyéről illetőleg megkeresztelte
tekről maga is megemlékszik második férjé-
hez Horváth Árpád egyetemi tanárhoz Keszt
helyről, 1850 augusztus 24-én irt levelében: 

«Itten a fejérpapoknál (t. i. a premontrei 
kanonokoknál) vagyunk szállva, — Írja — 
kiknek zárdája azon templomhoz van építve, 
hol engem kereszteltek. Képzelheted, milyen 
érdekessé teszi ez előttünk!. 

Szendrey Juha ugyanis 1856 nyarán, egész
sége helyreállítása czéljából, atyjával Balaton
füreden időzött. Innét átrándultak Keszthelyre, 
valószínűleg születési helye megtekintése vé
gett, ügy éves korában szakadt el innen, a 
mikor atyja Ujmajorból a Károlyi grófok bir
tokara, a szatmármegyei Erdődre költözött, a 
hol az ujmajori szerény ispáni állást a tekin
télyes es sokkal jobban jövedelmező felügye
lői állással cserélte föl. 

Az 1828 deczember 31-én született Szend
rey Juhát másnap, 1829 január 1-én. tehát 
újesztendő napján keresztelték meg a keszt
helyi római kath. plébánia-templomban. A meg
kereszteltek közt ő volt az első abban az év
ben s Egy 1-sö folyós/Minőt kapott. A bejogy-

Ze8 az anyakönyv 217-ik lapján történt. Ke¬ 
resztanyja nevét kapta a keresztségben. Szü¬ 
lei: Szendrey Ignácz és Gálovits Anna, -
keresztszülői pedig: Molnár János és Jugovits 
Julianna voltak. A keresztelést és anyakönyvi 
bejegyzést Nagy János káplán teljesítette. 

Születési helye: Ujmajor Keszthelytől dél¬ 
nyugati irányban, gyalog mintegy 20 percz-
nyire, (íoorgikon és Fenék puszták közt fek¬ 
szik. Georgikontól Djmajoron keresztül fenyő¬ 
fákkal szegélyezett, gyönyörű út vezet az öt. 
kilométernyire levő, történelmi múltjáról hires 
Fenék pusztáig. (E helyen feküdt hajdan Mo-
gentiana nevű római municipium, melynek 
földalatti maradványait a Balatoni Múzeum-
Egyesület ásatja ki már 10 év óta, évről-évre, 
állami költségen). 

Georgikon és Fenék puszták közt több ezer 
hold kiterjedésű, gyönyörű, termékeny birtoka 
fekszik a Festetics grófi családnak. A nagy 
kiterjedésű birtok tette szükségessé még a 
XVIII. század végén a két major közt egy 
harmadiknak az építését, melyet akkor a két 
régi majortól való megkülönböztetés czéljából 
Ujmajor-nak neveztek el. 

Az ujmajori gazdatiszti lak, melyben Szend¬ 
rey Júlia született, a major nyugati szélén, a 
már említett gyönyörű grófi-út mellett, annak 
keleti oldalán, észak-dél irányban fekszik. Egy¬ 
szerű, földszintes, cserép-zsindelyes, alacsony, 
fehérre meszelt épület, melynek csak a déli 
része szolgált gazdatiszti lakásul, az északi 
részen a gazdasági cselédek lakásai voltak. 

Ezelőtt 12 évvel Szendreyék lakásával szem¬ 
ben, a grófi-út nyugati oldalán, új, modern 
gazdatiszti lakást építettek és most Szendreyék 
lakásában az uradalmi bognár-mester s a 
major-gazda laknak. 

Benn a házban a szobák mennyezete geren¬ 
dás, durván ácsolt fagerendákkaL A padlózat 
széles, vastag fenyőfából készült és itt-ott már 
teljesen el van vásva. Az ablakok elég maga¬ 
sak és szélesek és mindenik vas-gátorral van 
ellátva. Általában az egész lakás nagyon 
serény, az akkori viszonyokhoz mért.. Még 

eredeti állapotában van meg. 
A ház tehát áll még, melyben Szendrey 

Júlia született és bölcsője ringott 
Nagy mulasztás tőlünk ezt a házat emlék¬ 

táblával meg nem jelölni és Ujmajort emlé¬ 
kére Júlia-majorra nem keresztelni. 

A Petőfi-társaságot illetné a kezdeményező 
lépés. Dr. Csák Árpád. 
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JÉG-SPORT A BALATONON. 

AZ ÚJ MAGYAR ZENE. 
A művészetek ősanyja a táncz, a mozgás. 

Az emberi szervezetnek az a tulajdonsága, 
hogy a benyomásokra mozgással felel. A mű¬ 
vész a mikor alkot, a reá ható benyomásokat 
dolgozza feL És a mint a munkáját szemlél¬ 
jük, nemcsak a benyomásairól kapunk adato¬ 
kat, hanem arról is, hogy micsoda szerkezetű 
lelke van. Mert a műalkotás (nyers anyagát 
nem számítva): formájában erről a feldolgozó 
lelki gépezetről beszél. A ki a művészetet 
igazán érti vagy érteni akarja, annak meg kell 
tanulni, hogy a formáknak ezt a néma beszé¬ 
dét megértse, mintegy a gyártmányról megtudja 
állapítani, hogy milyen gyárból való. A leg¬ 
újabb időben - helyesen vagy helytelenül-e, 
ezt most nem kérdezzük az esztétika számára 
is ez lett a legnagyobb feladat, ez lett a leg¬ 
fontosabb kérdés. És a közönség érdeklődését 

lassanként foglalkoztatni kezdi: hogy a 
műalkotásban hol rejlik a művész személye, 
egyénisége? Miben különbözik a műalkotás 
minden mástól, mik a művész lelki munkájá¬ 
nak a sajátos ismertető jelei, nyomai? 

Egy ilyen korban nagyon érthető és ma¬ 
gyarázható, ha a művészek eredetieskednek, 
na alkotásaikon mindenáron a saját munká¬ 
juknak a bélyegét akarják elhelyezni. A gya¬ 
korlott hallgatót azonban nem tévesztik meg. 
' rájön, hogy hol hazudik a művész, hol 

azméazkedik, hol játssza az érdekest Úgy 
J»r az ilyen művész, mint az osztrák gyáros, 
* ki a régi védőegyesületi mozgalmak idején 
» portói szélére reászövette: •Honi poszló». 
jaak annál inkább elárulta, hogy a gyártmány 

nem magyar és mindenkit figyelmessé tett a 
csalásra. A közepes vagy kis művésznek is, ha 
"Jogtalanul* eredetieakedik, hamarosan észre¬ 

vesszük a munkáján az őszinteség hiányát és 
csak nevetünk rajta. «Honi poszlóvab nem 
hagyjuk magunkat becsapni. 

Az újabb magyar irodalomban, a festők, 
szobrászok és építészek között nem egy ilyen 
hamis czégre akadunk, a ki az áramlattal 
úszva, erőnek erejével az eredetiségre dolgozik, 
mert észrevette, hogy a közönséget az eredeti 
holmi érdekli. Persze néhány embert sikerül 
neki felültetni, és ezek azután haragjukban, 
csalódottságukban szidják és becsmérlik a többi 
becsületes művészeket is. Az ilyen alkalmak 
azonban csak hozzájárulnak ahhoz, hogy az 
igazi, őszinte belső lelkiszükségből ere¬ 
deti — művész munkáját végeredményben még 
inkább megbecsüljük A nagy művészek dia¬ 
dalmas pályafutását mindenkor epigonok holt¬ 
testei jelzik! 

A mit az új magyar zeneművészet területén 
látunk, az már sokkal biztatóbb. Az utóbbi 
esztendőkben eredeti és nagyszabású tehetségek 
tűntek fel, a kik mintegy huszonnégy óra alatt 
megcsinálták azt, a mit apáik és nagyapáik 
századokig elmulasztottak. Mindenki tudja, 
hogy a magyar zene szerves kifejlődésében a 
XIX. század utolsóelőtti évtizedében még csak 
a mfidalnál tartott. A nagy formákban a ma¬ 
gyar géniusz kényelmetlenül érezte magát és 
olyan óriási tehetség, mint Erkel Ferencz sem 
tudta például az operát magyarrá tenni. 
A Bánk-Bánban, Hunyadi Lászlóban sok a 
magyar dallam, nópdalmotivum, de az egész¬ 
ben a szerkezet olaszos vagy németes. Pedig 
ép ez a fontos. Még a küenczvenes évek¬ 
ben sűrűn olvashattunk az újságokban czik-
keket, a melyek egy igazi magyar szimfo¬ 
nikus megjelenését várták, mint valami Mes¬ 
siásét. Olyanfóleképen kellett volna a példát¬ 
lanul gazdag népdalkincset átvinni a műzenébe, 
mint a hogy Grieg a norvég népzenéből -
egyénien és norvég zenei nyelven írt közért¬ 
hető, minden néphez és fülekhez szóló mű-
zenét, vagy a hogy Chopin fejlesztette ki a 
lengyel népdalok nyers anyagából csodálatos 
művészetét 

És a magyar szimfonikusok megérkeztek. 
Egyszerre többen is. Még nem is tudnak ró¬ 
luk széles e hazában, de már itt vannak és 
külföldön is hirdetik, terjesztik a magyar kul¬ 
túrát. Mert nem az tesz a magyar kultúrának 
szolgálatot, a ki mint Liszt, a népdalokat felpánt¬ 
likázza, kicziczomázza és mint valami etnog¬ 
ráfiai látványosságot, virtuóz előadásban mu¬ 
togatja, hanem a ki valóban meg tudja értetni 
az idegennel ezt a zenét. Az új magyar zene¬ 
szerzők szerzeményeikben ezt csinálják. A ma¬ 
gyar lelket viszik bele a nagy klasszikus zenei 
formákba és ezen a nemzetközi forma-nyelven 
a magyar életet, a magyar kedély érzéseit, 
örömeit és sirvavigadását magyarázzák. 

Koessler Jánosé, a Zeneakadémia volt zene-
s/.erzési tanáráé a herradhatlan érdem, hogy 

ez így történt Ő nevelte nekünk az ifjú ma¬ 
gyar zene fiatal csemetéit, a kik azóta meg¬ 
erősödtek és gyönyörű gyümölcsöket hoztak. 
Tanítványai közül megemlítjük: Dóhhányi 
Ernőt, Vándor-Weiner Leót, Bartók Bélát, 
Kodály Zoltánt, Kálmán Imrét, Antalffy Zsiros 
Dezsőt, a kiknek alkotásaiban valóban^ a ma¬ 
gyar zenei szellem és nótázó kedv él. Ok nem 
írnak népdalokat, mint soká az összes zene¬ 
szerzők. Mert a népdal kis formája miatt nem 
alkalmas az új gondolatok kifejezésére. A mű-
zene fejlődése a nagy fonnák felé mutat. 
Bartók és Kodály például összegyűjtötték a 
magyar . népzenének azt az anyagát, a melyet 
legalkalmasabbnak találtak arra, hogy belőle 
egyéni művészetüket kiépítsék. Ok a székely 
és palócz földön kutattak, sőt még a tótok 
közé is elmentek, mert felfedezték, hogy a 
rokon magyar és szláv zene a tótok népdalai¬ 
ban kapcsolódik össze, mintegy ezekben mu¬ 
tatja a rokonságot. Vándor Leó viszont inkább 
a czigányokhoz és az Alföldre ment anyagért. 

Az új magyar szimfonikus zene tehát fiataL 
És épen ezért szükséges, hogy a közönség 
érdeklődósének a melege el ne kerülje, mert 
csak úgy nőhet nagyra. 20—30 zenekari vezér¬ 
könyv, ennyi az egész, de el nem cserélném 
se az ifjú finn, se a szintén fiatal orosz zenei 
kultúrával, mert hatalmas reménykedések vál¬ 
tói ezek a kották. Váltók egy korszakra, a 
mikor egész Európa figyelme a magyar szim¬ 
fonikus zene felé fog fordulni és a mikor a 
mi lassan fejlődött ázsiai vérünk, ifjúságában 
és erejében meg fogja döbbenteni a nyugati 
kultúra kiélt és enervált művészetét. 

Csáth Géza. 

A JÉGEN. 
Azóta, hogy 1869-ben néhány vidám fiatal¬ 

ember először kezdett korcsolyázni a város¬ 
ligeti tó jegén s nagy nehezen rávették báró 
Eötvös Józsefet engedje meg leányainak a 
korcsolyázást, a legkedveltebb és legelterjed¬ 
tebb sportok egyike lett a jégsport s a magyar 
korcsolyázók sok becsületet vívtak ki ügyes¬ 
ségüknek világszerte. Sok nehézséget kellett a 
kezdőknek legyőzniök, sok konzervatív előítéle¬ 
tet leküzdeniük, a míg el tudták hitetni külö¬ 
nösen a fiatal hölgyek mamáival, hogy a kor¬ 
csolyázás nem illetlen dolog, nem is ártalmán 
az egészségre. Ma persze ezeknek az aggo¬ 
dalmaknak csak a gondolata is mosolyt kelt, 
mint a hogy mosolygunk azokon, a kik annak 
idején mérgesen ellenezték a vasutat Pedig 
akkor, a hatvanas években, még orvosok is 
akadtak, a kik az egészségre veszedelmesnek 
tartották a jégen való iringálást 

Ma már a budapesti korcsolyázó-egyesület, 
melyet akkor vagy tizenkét fiatalember alapí¬ 
tott, egyike a legnagyobb, legnépesebb és kg-
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PEST KÜLVÁROSA MÁTYÁS KIRÁLY KORÁBAN. 

gazdagabb egyesületeknek, a kis fabódé, a me¬ 
lyet összerakott pénzecskéjükből a kezdők ál¬ 
líttattak fel a városligeti tó partján, hatalmas 
palotává fejlődött, a tó feneke betonozva van, 
úgy hogy korcsolyázásra használható az egész, 
a jeget féltő gonddal gondozzák, sőt a lelkes 
korcsolyázók már arra is gondolnak, hogy 
nyári korcsolyázó pályát létesítenek a dobsinai 
jégbarlangban. Ekkorát haladt a jég-sport ez¬ 
alatt a negyven év alatt, a melynek fordulóját 
most ünnepli a budapesti korcsolyázó-egyesü¬ 
let. S ez ünnepre olyan jelmezes jégünnepet 
rendeztek, a mely mint látványosság is egész 
tömegeit vonzotta oda a közönségnek. A kor-
csolya maga is sokat fejlődött azóta: a nyolcz-
vanas évek elején még szíjjás fatalpú korcso-
lya járta, a melyet a lábra szijjazni valóságos 
mesterség volt, azóta elavult már az angol 
korcsolya is, melyet a sarokra csavarral, a 
czipő orrára szíjjal erősítettek, s elfoglalta 
helyét a Halifax, a Merkúr s a karcsú Jack-
son Haines, nemkülönben Rohonczy Gida ta¬ 
lálmánya, a Columbus. A gyorskorcsolyázó 
versenyzők a hosszú, keskeny aczóltalpú hol¬ 
landi korcsolyát használják, kezdőknek pedig 
jó Krővits Aladár találmánya, az Exceísior, 
mely széles talpával a lehető legnagyobb biz¬ 
tonságot nyújtja. Az idei sok jegű tél pompás 

alkalmakat ad e szép, ritmikus és egészséges 
sport művelésére, a mint hogy rég nem volt 

ségével is; Mátyás királylyá választását jel¬ 
képezte az ünnepi játék, a magyar történet¬ 
nek azt a fontos eseményét, a mely a Duna 
jegén folyt le. A játékot dr. Márkus Jenő ter¬ 
vezte s Mátyás szerepét a fiatal gróf Andrássy 
Károly, jegyesének, Podjebrád Katalinnak sze¬ 
repét pedig gróf Bethlen Istvánná személye¬ 
sítette meg. A pompás jelmezek, a színes, moz¬ 
galmas felvonulás s az ünnepet befejező tűzi¬ 
játék lelkes tetszéssel töltötte el a közönséget 
A korcsolyázó egyesület jubileuma alkalmából 
az idén itt tartották a nemzetközi korcsolya-
versenyeket, melyeken a gyorskorcsolyázó baj¬ 
nokságot a norvég Mathiesen Oszkár, a mű¬ 
korcsolyázó bajnokságot a svéd Salchov Ulrik, 
a hölgyek műkorcsolyázó bajnokságát pedig 
egy fiatal magyar hölgy, Kronberger Lily — a 
ki különben már tavaly is bajnok volt — 
nyerte eL 

S nagyobb mértékben, mint valaha, folyik 
a jég-mulatság az idén a Balatonon is. Ehhea 
már többféle készség kell: a Norvégiából ide¬ 
származott kormányozható vitorlás szán, mely 
az automobil sebességével halad; vasaló alakja 
van, mintegy három méter hosszúságú, de kü¬ 
lönben úgy szerelik vitorláit, mint a csónakét 
Aztán az úgynevezett fakutya, mely közön¬ 
séges székhez hasonlít s mint az evezőkkel a 
csónakot, két szeges végű könnyű farúd segít¬ 
ségével hajtják; - - a vitorlás korcsolya, mely 
jóval nagyobb, mint a rendes korcsolya, az 
ember vitorlát húz a karjára, s azután -
ha .kedvező szél elkapja - - mintha röpülne! 
Végül itt van a «rennwolf», egy és több ülő-

KORCSOLYÁZÁS A SZÉCHENYl-HÍD ELŐTT. 

korcsolya-ünnep olyan kedvező időben, mint 
a mostani. Emlékezetes volt ez az ünnep szép-

MÁTYAS KIRÁLY SZOBRA. 

A V Á R O S L I G E T I J É G Ü N N E P R Ő L . — Balogh Rudolf fölvételei. 

kére és egy álló személyre szerkesztett szán. 
Ez különösen nagyszerűen válik be a Balaton 
jegére; azonkívül még havon is sikerrel hasz¬ 
nálható. 

Ma még kevesen művelik ezt a balatoni 
jógsportot, de a milyen hirtelen terjedt el a 
szánkózás az idén, alighanem ép oly hamar 
el'fog terjedni ez is. S talán nincs messze az 
idő, mikor télen is majdnem úgy benépesedik 
a Balaton, mint nyáron . . . 

MISS EANDOLPH UTAZÁSA. 
REGÉNY. (Folytatás.) 

Irta C. N. és A. M. Williauison. 

Én ezzel teljesen egyetértettem, mert ily 
módon alkalmam nyilt az ormótlan jószágnak, 
melyet kormányoznom kellett, szeszélyeit ta¬ 
nulmányozni és kiismerni. Versaillesba azért 
jöttünk, hogy az Orleánsba Étampes-on át ve¬ 
zető egyenes utat kikerüljük, mint a mely 
majdnem végig kikövezett és automobillal tény¬ 
leg be nem járható. Versaillestól Dourdanba és 
Angervilleba jó országút vezet, mely nem festői 
ugyan, de kellemes és gazdagon művelt vidé¬ 
ken át vezet. Mindjárt Versailleson túl az út 
rendkívül accidentée és nagy óvatossággal 
ereszkedtem le a Cháteaufort felé vezető veszé¬ 
lyes lejtőn, valamint a St. Bémy mellett fekvő 
dombról is az Yvette völgye felé. Míg Dour-
dant el nem hagyja az ember, az út folyvást 
hepehupás, és ha igazságosak akarunk lenni, 
el kell ismernünk, hogy a szilárd alkatú német 

kocsi a hegyekre bizonyos nehézkes kitartással 
kúszott, mely igazán becsületére vált. Dour-
danban villásreggeliztünk és kevéssel utóbb a 
hosszú sík orleánsi úton kezdtünk haladni. 
A gyorsaság a kocsi mivoltához képest kielé¬ 
gítő volt és habár a napi record 67 mértföldet 
tett ki, csak háromszor szakadt el a hajtószíj. 
Nagy megkönnyebbülésemre és meglepetésemre 
ebéd idején csakugyan Orleánsba értünk. Na¬ 
gyon büszke voltam, midőn a hölgyeket az 
Orléans-hőtel régi divatú udvarára szállíthat¬ 
tam. Almond a Napierrel - tudtam - - a 
St. Aignan-szállóban volt, a hol azonnal fel¬ 
kerestem öt és arról értesültem, hogy Versail-
lestől idáig nem egészen négy óra alatt tette 
meg a teljes utat, menetközben csak egy óráig 
állt meg, hogy lunchöljön, a kocsi pedig foly¬ 
vást a legpompásabban haladt. Almond semmi¬ 
kép sem tudja megérteni, miért maradt ma¬ 
gára és minek távoztam el tőle és kocsikáz¬ 
tatok két hölgyet olyan elavult német automo¬ 
bilon, melylyel bármely magára tartó sport¬ 
ember szégyenlené magát mutatni Franczia-
országban. Görbe szemmel néz és látszik rajta, 

Mint már említettem, a német kocsiszörnye¬ 
teg phaetou-üléses, és nekem, ki elől foglalok 
helyet, nem könnyű a két hölgy bármelyikével 
kényelmesén beszélgetni. A ki' hajt, annak az 
országúira kell figyelnie ; így tehát Miss Molly 
kénytelen volt előrehajolni a vállam fölé és a 
fülembe kiáltani. Sajátságos és igen kellemes 
egyetértés kezd köztünk lábrakapni. Tudod, 
hogy Francziaország eme részének történetét 
alaposan ismerem, a kastélyokat pedig előző 
alkalmakkor már kétszer jártam be. A mit ne¬ 
talán elfelejtettem, azt éjjelenként újból áttanul¬ 
mányoztam ; ekkép nélkülözhetetlenné váltam 
Miss Eandolphra nézve. Kezdetben nagyon ke¬ 
veset szólt nekem, itt-ott egy-egy nyájas szót 
intézett hozzám, minőt szolgájának odavet az 
ember; de sokszor hallottam, a mit nagynénjé-
nek mondott és észrevételeit rendszerint a fel¬ 
fogás élénksége és eredetiség jellemezte. Nyil¬ 
vánvaló, hogy sokat olvasott, eleven érdeklő¬ 
déssel kísér mindent és megszokta Franczia¬ 
ország régibb udvari történetét egészen sajátos, 
okos szempontból megítélés tárgyává tenni. 
Mindenkor kész volt lelkesedni, ki-kibugygyan-

állt be és féltem, Miss Bandolph észreveszi, 
mint futja el a pir a nyakszirtemet. 

«Ej ha, Brown! -- kiáltott fel vállam fölé 
hajolva, - - maga ismeri ezeket a dolgokat, 
olvasta a históriát?* 

«0h igen, miss, - - szóltam, olvastam 
egyet-mást, hol itt, hol ott, hol könyvekre szert 
tehettem. Mindig érdekelt engem a történelem, 
az építészet és más efféle. Különben is — foly¬ 
tattam sietve, — bejártam már ezt az utat egy 
úriember társaságában, a kinek nagyon bő is¬ 
meretei vannak Francziaország ezen részéről.* 

Azt hiszem, ezzel nem mondtam valótlan¬ 
ságot, ugy-e bár? Keménylem, joggal mond¬ 
hatom magamat úriembernek. 

«Milyen szerencse ez ránk nézve !» --kiál¬ 
tott fel Miss Bandolph és hallottam őt örvendve 
említeni nagynénjének, milyen jó, hogy cice-
ronét és rhaffeurt talált bennem egy személy¬ 
ben. Ezután kezdett jó sokat beszélgetni velem 
és most mindig bizonyos csodálkozó érdeklő¬ 
déssel teszi próbára ismereteim mértékét. Ilyen¬ 
kor mindig igyekszem lehető mindennapi sza¬ 
vakat használni és nem túlsókat mutatni. Meg 

JÉGÜNNEP A VÁROSLIGETI TAVON. — Márton Ferencz eredeti rajza. 

hogy szeretne kérdésekkel ostromolni; de mi¬ 
vel nemcsak jó gépész, hanem hűséges szolga 
is, türtőzteti magát és gazdája szeszélyeit béké¬ 
sen viseli. 

Azt az utasítást kaptam, hogy másnap reg¬ 
gel tiz órakor készen legyek, és mikor ponto¬ 
san a kellő perczben az udvarra hajtattam, a 
hölgyek már ott vártak rám. Miss Bandolph 
felszólítás nélkül újságolta, hogy nagynénjével 
bérkocsin bejárta a várost és megnézte a Szűz 
történetével összefüggő helyeket, de nem találta 
fel a múlt emlékeit, mert egészen modernné 
alakúit át a város. 

Gyönyörű reggel volt, mikor Orléanst elhagy¬ 
tuk. A kocsi szépen haladt, a dicső Loire hul¬ 
lámai csordultig telt mederben teljesen eltakar¬ 
ták a csúf homokzátonyokat, melyek közt a 
nyári hónapokban kígyózik a folyó vize; a térés 
zöldelő tájon csillogó verőfény ömlött el; az 
azúrkék égboltozaton helyenként - - mintegy 
odacsapva - - fehér felhb'tömegek úszkáltak. 
A mi kis útitársaságunk eleinte szótlan volt. 
Talán a természet szépségeinek behatása alatt 
álltunk valamennyien, még Mary néni is, és a 
gép, zakatolása szolgált gondolataink egyhangú 
zenekiséretéül. 

tak érzelmei, bár nem szakadatlanul özönlöt¬ 
tek. Én mohón hallgatóztam, hogy a szél el 
ne kapja a hátam mögött lévő történelmi és 
földrajzi forrás csergedezését. 

((Mari néni» — egészen ellenkezőleg — hatá¬ 
rozottság nélküli, közönséges lélek, kit sokkal 
jobban érdekel az, hogy mi lesz a villásreggeli, 
mint bármely látnivaló. A fiatal leány tehát 
meglehetősen magára van utalva. Égő vágyat 
éreztem a társalgásban részt vehetni, de nem 
mertem a felvett szerep játszását abbahagyni. 
Nemsokára azonban fordulat állt be, a kedvező 
szerencse már készen várt reám. 

Meung városán gördült végig a kocsi, midőn 
egyszerre megpillantottam a folyó másik part¬ 
ján Notre Dámé de Cléry négyszögletes, hatal¬ 
mas tömegét, melyet minden különös czélzat 
nélkül megmutattam Miss Bandolphnak. «Itt 
van Cléry, — mondám, - - XI. Lajos temetke¬ 
zési helye. Emlékszik erre Quentin Durward-
ból. A templomot érdemes megnézni. Szinte 
sajnálom, hogy nem a túlsó .part mentében 
haladunk.* Ekkor elakadt a szavam és kissé 
zavarba jöttem, attól tartva, hogy elárultam 
magamat Egy pillanatnyi szótlan csodálkozás 

fogod engedni, hogy a helyzet mind pikánsabbá 
lesz. 

Mer mellett átkeltünk a Loire folyónak 
függő hídján és bejártuk a Chambordha vezető 
nyolcz mértföldnyi utat. Ebben a városban 
szándékoztunk villásreggelizni és a kastélyt 
megtekinteni, azután majd folytatni ntunkat 
Blois felé. Nem kis feladat volt kocsinkra 
nézve közel három órán át minden baleset 
nélkül szaladni. Mialatt a villásreggelit készí¬ 
tették, megtöltöttem a víztartókat (ezt a könnyű 
dolgot is csak úgy lehetett végrehajtani, hogy 
mindennemű podgyász előbb lekerült a kocsi¬ 
ról), a megbecsülhetetlen Hudson-szappannal, 
melyet saját kocsimról hoztam el, megmosa¬ 
kodtam és szépen kiöltöztem a déjeuner-re. 
Az étkezés, most már kezdem látni, a legfőbb 
nehézségeket okozhatja. A chambordi kis hotel¬ 
ben például, természetesen nincs külön szoba 
cselédek részére. Minthogy semmi kedvem sincs 
dohos konyhákban étkezői, mikor ennek elejét 
vehetem, egész hidegvérrel a salle á manger-bv. 
léptem, a hol Miss Bandolph nagynénjével 
már az asztalnál ült, és ugyanannak a hosszú 
asztalnak a másik végén én is helyet foglal¬ 
tam (rajtunk kívül senki sem volt a teremben). 
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Mary néni egy pillanatig boszankodni látszott 
azon, hogy húgának fizetett gépészével fog 
együtt reggelizni, de Miss Randolph, a ki ezt 
észrevette, - ő mindent meglát, szeretetre¬ 
méltó mosolyryal üdvözölt. Újabb és nagyon 
kellemetlen nehézség támadt, midőn a-fizetésre 
került a sor. Természetes, hogy minden közös 
étkezés után az úrnőnek az én ételemet-italo-
mat is felszámítják és ő fizet érettem: «Méca-
nicien, déjeuner* -- ennyi. Tessék ezt elkép¬ 
zelni ! Persze nem tiltakozhatom, miután ilyen 
a szokás, de pontosan feljegyzek minden értem 
kitett költséget és valamikor ki fogom egyen¬ 
líteni tartozásomat, ámbár most még nem tu¬ 
dom, mi módon fogom ezt eszközölhetni. Az 
az ideám is támadt, hogy lassanként «Kurir» 
szerepére vállalkozhatom és mint ilyen, meg¬ 
szabadítom úrnőmet a fizetésekkel való vesző-
déstől. Ha ezt keresztülviszem, a magam részét 
elkülöníthetem és a magaméból fizethetem az¬ 
zal a kilátással, hogy a miss, a ki keveset törő¬ 
dik a pénzzel, nem fogja észrevenni, hogy mit 
művelek, legfeljebb azt gondolhatja, hogy igen 
okos ficzkó'lehetek, mivel mindenhez oly olcsón 
jutok. 

Aztán még egy van, a mi kimondhatatlan 
kínos érzetet kelt bennem, minőről a finom 
Bryant kisasszonyok panaszkodtak, valahány¬ 
szor oly eseményt vártak, melynek izgatottság, 
félelem és zavar vegyülékével néztek elébe. 

A kínok kínjával gondolok arra a nemsokára 
bekövetkező pillanatra, mikor Miss Eandolph 
át fogja adni nekem a heti fizetést, melyet sze¬ 
rényen ötven frankban állapítottam meg. De 
már nagyon messzire kalandozom el a cham-
bordi déjeuner-iől. 

Épen a croűte au j.ot után voltunk, midőn 
kívülről ^úgást-búgást hallottunk. Miss Ran-
dolph kérdőleg tekintett ránk. «Egy apróbb 
Pieper», - - mondám. «Nagyszerű! — kiáltott 
fel a miss. Igazán megismeri az automobil¬ 
fajtákat a hangról, melyet előidéznek?* «Némi 
gyakorlat bárkit képesít erre, - oktattam őt, 
ön is tökéletes jártas lesz ebben, mire utazá¬ 
sunk végére érünk. Minden kocsinak saját jel¬ 
lemző hangja van. A De Dion-é sikongó bugás, 
a Benz-é érverésszerű dobbanás, a Panhard-é 
olyan, mint a dobpergés, a háromkerekű úgy 
pufog, mint egy miniature-Maxim.* 

Belépett a Pieper gazdája. Öltözete a leg-
rikítóbb automobilista új divat szerint volt 
összeválogatva: bőrsapka leffentyűkkel, szem¬ 
es arczvédő, nevetségesen lompos szőrű prémes 
kabát, czombig érő hosszú bőrcsizma: mindez 
nagyon megfelelt volna bármely sarkvidéki 
kutatónak, de nagyon fantasztikusnak tűnt fel, 
a hol oly enyhe a tél, mint Francziaországban. 
Tudod, milyen poseur minden franczia auto¬ 
mobilista. A szép fiatal hölgyet meglátva, az 
újonnan érkezett sietve lekapta kalapját és 
szemvédőjét és ekkor kitűnt, hogy elég csi¬ 
nos fiú, kinek szokatlanul hosszú szempillái 
engem - - nem tudom, mtért, boszúsággal 
töltöttek el. Úgy tett, mint egy [tollászkodó 
madár, felpederte fekete bajuszát és hódításra 
készült. Mosolygott, midőn Miss Bandolph 
tekintete az övével találkozott. A leány vissza-
mosolygott azzal az amerikai fesztelenséggel, 
melyet az olasz vagy franczia ember félre szo¬ 
kott magyarázni. A legközelebbi pillanatban 
nagyon érdekes társalgásba kezdtek, mely a 
gépkocsik körül forgott. A szegény chnuffeur-re 
senki sem vetett ügyet. 

Rendkívül aláássa az ember önérzetét, ha azt 
kell találnia, hogy oly könnyen alacsonyabb 
állásúnak tekinthetik, mint a minő valóban. 
Ebben a pillanatban tapasztaltam, milyen 
bántó tudat az, hogy az embert szolgának 
nézik. Egy biarritzi hotelben egyszer a valet 
de ehambre-n&í ajándékoztam kalapomat és 
néhány feleslegessé vált öltönydarabomat. A le¬ 
vetett ruha egészen jó állapotban volt és az 
ajándék értékes volta rendkívül meghatotta azt 
az embert. «Monsieur nagyon is jó hozzám, — 
így szólt, - - de ilyen szép ruha nem nekem 
való. Viselhetik a nagyságos urak, de nem 
MOUS autres!...» Ezek a ntás emberek se nem 
várják azt a sok jót, a mi az életben van, se 
nem irigylik azoktól, kik élvezik. Az idézett 
szavakkal elég pathetikus kifejezést nyert az a 
meggyőződés, hogy a világ két részre van 
osztva: bizonyos emberek és másfélék. 

Mialatt az én édes és eszes kis úrnőm gép¬ 
kocsikról csevegett azzal a szaktudással, me-
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lyet mint műkedvelő a lefolyt hat hét alatt 
szerezhetett, úgy éreztem, hogy tényleg ón is 
a másféle emberek közé tartozom. Habár egé¬ 
szen világos volt előttem, hogy a franczia na¬ 
gyon közönséges, szinte alsóbbrendű ember 
(afelé gőgös, önhittségében felfuvalkodott kép-
zelgő, ki biztosra veszi, hogy minden nő ok¬ 
vetlenül leborul és imádja őt), de nevetséges 
kérkedő is, sajnálattal kellett látnom, hogy 
Miss Randolph a leplezetlen hódolatot vissza¬ 
utasítás nélkül fogadja és a leghihetetlenebb 
elbeszéléseket készpénz gyanánt veszi, mialatt 
én kénytelen voltam egész csendben étkezni 
és hálát adhattam Istennek, hogy nemcsak 
nem bőjtöltem, de még szabad volt azonfölül 
nálamnál különbek társaságában időznöm. 
Mindamellett még nagyobb kellemetlensége¬ 
ket is szívesen eltűrtem volna, csakhogy az 
<"> közelében lehessek, hallhassam beszédét, lát¬ 
hassam mosolyát, mert ez a leány — őszintén 
bevallom, - - kezd engem minden más nőnél 
jobban érdekelni. 

«Ah, milyen volt az én mai Utazásom? -
szólt a franczia, kitárva két kezét. — Reggel 
hagytam el parist, holnap már Biarritzban 
leszek. Elgázoltam ma egy kutyát és három 
tyúkot. Ép most fedeztem fel a kocsi elején a 
madarak tollait és csontjait; szegények bizo¬ 
nyosan nem vették észre, mily közel van hoz¬ 
zájuk a kocsi és már nem volt idejök el¬ 
röpülni.» 

Miss Randolph gyengén felsikoltott, mintegy 
lefordítva ezzel a hallottakat nagynénje ré¬ 
szére, ki nem nagyon tökéletes a franczia 
nyelvben. 

«Shocking! - - kiáltott fel Mary néni, 
valóságos dzsaggernauti szekér!» 

«Úgy-e, mademoiselle, - - folytatta a fran-
ezia, - az ön kocsija nem oly gyors ? Kissé 
nehézkes, úgy képzelem, lassan mászik fel a 
hegyre?* 

«Ellenkezőleg, pattant fel Miss Ran¬ 
dolph, - - kocsimnak lehet némi - - gra! •— 
hátránya, de fényesen halad hegynek fel; 
nemde, Brown?» 

«Ez csakugyan legerősebb oldala*, — vála¬ 
szoltam, hálásan nyugtázva a váratlan barát¬ 
ságos és elismerő szót, mely nekem, «a más¬ 
féle emberek* egyikének jutott; de a franczia 
nem méltatta figyelmére a chauffeurt. 

• Nagyszerű! - - kiáltott fel. - Ha made¬ 
moiselle úgy akarja és találhatunk a szom¬ 
szédságban egy dombot, fogadást ajánlok, hogy 
az én Pieperem túltesz a hét lóerejű német 
automobilon. A minap — folytatá, — különös 
eset történt velem. Motorom megszűnt mű¬ 
ködni essence hiányában; szerencsére a falu 
kellő közepén történt ez, de ott egy csepp 
essence sem volt kapható, minden boltban el¬ 
fogyott a készlet. Mit gondol, mademoiselle, 
mit tettem ? A benzintartót az egyik café-b&n 
vásárolt abszinttal töltettem meg és igy sike¬ 

rűit hazakerülnöm. Nem hiszem, hogy min¬ 
den közönséges embernek ilyen ötlete támadt 
volna, hé?» 

«Bizony, erre kevesen fanyalodtak volna*, 
gondoltam magamban, mert most először hallot¬ 
tam, hogy a korburatorban más is éghet, mint 
benzin. Míg én azon tűnődtem, hogy az auto¬ 
mobil-sport ép úgy mint a halászat, oly foglal¬ 
kozás, melynek űzése azt a hajlamot fejleszti 
ki az emberben, hogy az igazságot nagy kész¬ 
séggel a festőiségnek áldozza fel, véget ér a 
luncheon és mindnyájan asztalt bontottunk! 
Nekem gyalázatos szemtelenségnek tetszett, de 
Miss Randolph az ő ártatlanságában nyilván 
nem ismerte fel annak, midőn a franczia a 
hölgyek oldalánál sétált és velük készült menni 
a cháteau-\>&. Talán az a szomorú kifejezés, 
mely sötét felhőként kétségtelenül ráborúlt" 
jelentéktelen arczomra, szánalmat keltett ifjú 
úrnőmben, mert habozás nélkül és igen SZÍVÓT 
lyesen felszólított, hogy velük tartsak. «Tüdja,' 
Brown, - - így szólt, - hogy önt nemcsak 
c/iai</feií)'-ünknek, hanem vezetőnknek 'is te¬ 
kintjük." (És kénytelen leszek az őrző eb sze¬ 
repét is elvállalni, — zúgolódtam magamban, — 
ha minden automobilistának megengedi, hogy 
mint sporttárs, joga legyen magát kísérőül fel¬ 
tolhatni.) 

Még Mary nénin is meglátszott a mély ha¬ 
tás, midőn a chambordi belső udvarra léptünk. 
Miss Randolph pedig, kit rokonérzés és élénk 
képzelőtehetség nagyon hamar képesít arra, 
hogy a környezettel összhangba jusson, sebes 
lélegzettel elárulta a tisztelettel vegyes bámu¬ 
latot, melyet az inkább városhoz, mint egyes 
házhoz hasonlító roppant épülettömeg keltett 
benne csodás tornyaival, csúcsainak, párkányai¬ 
nak, bástyáinak, kúpjainak, kéményeinek, eresz¬ 
csatornáinak az igazán rendkívüli tömkelegé¬ 
vel. A franczia kényesen lépkedett mellette, 
bajuszát pödörgette' és hódító pillantásokat 
lövellt hosszú szempillái alól. Észrevettem, hogy 
szándéka élénkbe kerülni és Miss Randolpíi 
társaságában, senki mástól sem zavarva, bo-
lyongani a tágas, üres termek útvesztőjében, 
melyen keresztül sok teketóriával kalauzolta 
a kis társaságot egy unatkozó vezető; de meg¬ 
hiúsítottam ravasz szándékát, siettetve Mary 
néni lépteit és új őrzőeb-szerepemhez híven, 
egy tapodtat sem tágítva mellőle. Nem akarom 
leírni, milyen kellemetlenül hatott rám, hogy 
úrnőm szívesen látszott fogadni a sok ostoba 
bókot, de midőn nagyszelesen odavetette a 
franczia, hogy XIV. Lajos építette a kastélyt, 
Miss Randolph pedig kétkedőn ránczolt hom¬ 
lokkal kérdő pillantást vetett rám, éreztem, 
hogy íme, itt az én időm. 

Némi aggodalommal kezdtem egy Cham-
bordról szóló előadás-félébe, Miss Randolph 
oldala mellett termettem és szilárdul elhatá¬ 
roztam, hogy a francziát nem engedem többé 
érvényesülni. Utaltam arra, hogy minden lép¬ 
ten-nyomon szalamandra — L Ferencz emblé¬ 
mája — ötlött szemünkbe és kifejtettem, hogy 
ez a király építette a kastélyt és azért válasz¬ 
totta ki ezt a homokos, puszta helyet, mert 
ennek közelében élt számos imádottjai közül 
a legelsők egyike, de Thoury grófnő. Kiterjesz¬ 
kedtem a franczia renaissance-építészet jel¬ 
lemző vonásaira, rámutattam a változatosság 
mellett is nyilvánuló egységre annak a Pierre 
Nepveu tervrajzaiban, ki kevéssé ismert, de 
lángeszű építész volt és olyas épűletfajt terem¬ 
tett, a mi középhelyet foglal el a várerőd és 
olaszországi palota között. Figyelmeztettem a 
félholddal összefűződő H betűre az épület azon 
részein, melyeket H. Henrik emelt, és a hetyi-
ség történetét vázoltam, szólva a maréchal de 
Saxe-ról, Szaniszló lengyel királyról, az 1792-ik 
évi forradalomról és a még későbbi birtokos¬ 
ról, Berthierről. Mondhatom, mihelyt ezen a, 
csapáson haladtam, az abszintos automobilista 
tönkre volt verve. Én egyszerűen sorra vettem 
Chambord minden nevezetességét, ezúttal ki¬ 
fejtettem minden ékesszólásomat, észrevételei¬ 
met egyenesen Miss Randolphoz intéztem, és 

- bár ezzel tán nem is volna szabad dicse¬ 
kednem, - - valósággal elkápráztatta szellemi 
sziporkázásom. Bármely angol lány feltűnőnek 
találta volna, hogy fizetett gépésze csak úgy 
ontja a franczia történelmi adatokat, mint va¬ 
lami szaktudós, ki nyilvános előadást tart; de 
Miss Randolph, azt hiszem, azzal magyarázta 
meg magának az én jártasságomat, hogy az 

angol tanítás sokkal alaposabb, mint a fran¬ 
czia. Akármint legyen, a francziának befelleg¬ 
zett, én az úrnőmmel érdekes társalgásba bo¬ 
csátkoztam és új ismerősünket Mary nénire 
sóztuk, ki — mivel ép úgy nem tud francziául, 
mint a hogy a tisztelt úr nem tud angolul, -
bizonyára elég nehezen értethette meg magát. 

(Folytatása következik.) 

EGY RÉGI PESTI HÁZ 
— Csengery Antal villája. — 

Az Aréna-út és a Dembinsky-utcza sarkán, 
magas bérházak közt húzódott meg a sárgára 
meszelt kis földszintes ház s regélt az elmúlt 
időkről. Kevesen értették meg néma beszédét. 
Egyszerű léczkerítésével s villaszerű, de meg¬ 
rokkant és divatja múlt alkatával kirítt az 
újszerű környezetből, eszébe juttatva talán né¬ 
melyeknek Petőfi sorait: 

. . . Menj Isten hírével, 
Mit állsz itt hiába' ? 

El is ment. Az a két fiatal szobrász, ki 
modern formájú sírköveket faragott a legvilá¬ 
gosabb szobájában és kirakattá alakította át 
üveges verandáját, összeszedte műszereit, el¬ 
fuvaroztatta a kész áruját, aztán jöttek a mun¬ 
kások és lebontották a házat, a kert fáit pedig 
kivagdosták. 

Ez a régi ház nevezetes hajléka volt egy¬ 
kor Pest városának. A mily kevesen ismerték 
hírét hanyatló korában, oly sokan ismerték 
akkor, midőn még egyik legcsinosabb otthona 
volt a Városliget környékének. Csengery Antal 
nyárilaka volt. A régi híres publiczista vette 
fundusát 1864-ben, és szenvedélyes botanikus 
lévén, ő fásította be és tette termővé a puszta 
homokterületet. Csengery Lóránt dr., a föld¬ 
hitelintézet igazgatója, Csengery Antal fia, 
összegyűjtve és sajtó alá rendezve atyjának 
hátrahagyott feljegyzéseit és leveleit, mostaná¬ 
ban lelte meg azt a levelet, mely elmondja e 
ház építésének történetét. 

«Én - - írja benne Csengery Antal báty¬ 
jának, Csengery Imrének, 1864 augusztus 
5-én, Nagyváradra - belátva, hogy a köz¬ 
ügyek Pesthez kötött napszámosa vagyok; 
belátva, hogy a forró nyári időkben, mint 
a tavalyi volt (az 1863-iki nagy szárazság 
éve), mind nekem, mind családomnak el kell 
pusztulnunk, ha a szabadban többet nem mo¬ 
zoghatunk, a mi keveset gyermekeim részére 
megtakaríthattam azon a pesti határban, a 
Városliget mellett, egy 960 -ölnyi kis homok¬ 
tért vettem, hogy ott kertet csináljak, s egy 
két-három szobás házikót emeljek nyári laká¬ 
sul. Meddő beruházás, de nem több, mint 
annak a tőkéje, a mit más hasonló állású 
ember családjáért fürdőre, nyári lakásra köl¬ 
teni szokott. Rósz számítás, ha időnap előtt 
el kell halnom; de ha néhány évig élhetek, 
úgy hiszem, helyre pótolhatom gyermekeim¬ 
nek a meddővé tett tőkét. Ezen vétel azon¬ 
ban, s az építés, melyet még ez évben sze¬ 
retnék elvégezni, — bár még meg sem kezd¬ 
hettem, - - nemcsak az én pénzemet vitte 
és viszi el, hanem még kölcsönt is kellett 
fölvennem.» 
A fundusnak négyezer forint volt a vétel¬ 

ára, az építés belekerült talán tízezer forintba, 
vagy annyiba sem. De a beruházás végered¬ 
ményben még sem volt meddő, mert a csa¬ 
ládnak negyven éven át kedves nyári otthona 
volt az Aréna-úti hajlék, Budapest is nagyra 
fejlődött, s a puszta telek, a ház nélkül, meg¬ 
éri most hétszeresét annak a pénznek, melyet 
egykori gazdája vételárban és az építés költ¬ 
ségében költött reá. 

Csengery Antal szeretettel ragaszkodott ehhez 
a z egyetlen birtokához. Az ötvenes években 
szabad óráiban a kertészetet tanulmányozta 
Encz Ferencz vezetése alatt s nagy kedvvel 
törekedett tanulmányai gyakorlati érvényesi-
te'sóre. Maga ültette fáit, kertjét s e kedves 
™nnkájában segítségére voltak Gönczy Pál, 
™lya József doktor és Fogarasi János, Czu-
czor Gergelynek társa a Nagy Szótár szerkesz¬ 
tésében. Fogarasi maga is nagy kedvvel ker-
tészkedett a Városligetben. Híres dinnyeter¬ 
mesztő volt, ő látta el Csengery kertjét jóféle 
«'nnyemaggaL Termett is az első években 

A CSENGERY-VILLA AZ ARÉNA-ÚTON. 

mig a fák meg nem nőttek, dinnye szépen az 
Aréna-úti nyaraló kertjében. Tompa Mihály 
egyszer, föllelkesülve egy épen leszakított nagy 
görögdinnye szépségén, felkiáltott: 

- Fejedelmi gyümölcs ez! Nevezzük el 
Rákóczi-dinnyének. 

Indítványát elfogadták s ez időtől fogva 
Rákóczi-dinnye volt a neve a kitűnő fajtának. 

Utóbb más nevezetes dinnyefajtákkal is gaz¬ 
dagodott a Csengery Antal kertje: Vámbéry 
Ármin Sekerpáré és Sirimpecsek nevű sárga¬ 
dinnyéivel, melyeknek magját Perzsiából hozta 
magával a nagy utazó. 

A kert fái közt emlékezetes volt az And-
rássy Gyula meggyfája. Az idősebbik And-
rássy Gyula gróf a Csengery-nyaraló fényko¬ 
rának idejében - - utóbb is - - lóháton sok¬ 
szor megfordult a Városligetben. Egy-egy sé¬ 
tája alkalmával benézett Csengeryékhez is, 
künn hagyva lovát, melynek kantárszárát a 
nyárilak léczkerítésére vetette. Nyár elején, 
cseresnyeérés idején, a kertnek egyik szép 
meggyfájáról szedegette a kívánatos gyümöl¬ 
csöt. Azért nevezték el ezt a fát Andrássy 
meggyfájának. 

A nyári lakot, gazdájának nevén kívül, 
megszokott vendégei tették csak igazán neve¬ 
zetessé. Minden év május havának valamelyik 
vasárnapján ott tartotta meg Csengery Antal 
az ő híres spárga-ebédjét, melyhez Bezerédj 
István özvegye küldötte a kertjében termesz¬ 
tett kitűnő spárgát. Ez ebédeknek, de a más 
vasárnapokon adott családias ebédeknek is, 
szokott vendégei voltak Deák Ferencz, Arany 
János, Gyulai Pál, Pompéry János, ritkábban 
Kemény Zsigmond és Vámbéry Ármin. 

Ezeknek az ebédeknek van némi közük a 
históriához is. Én csak egy-két könnyű anek¬ 
dotát mondhatnék el róluk, a mint egyik neve¬ 
zetes vendégüktől hallottam. 

Gyulai Pál egykor késve érkezett az egyik 
vasárnapi ebédre. A társaság, közös megálla¬ 
podással, azt ajánlotta, hogy Gyulai menjen 
ebédre a közeli Batzenháuslbe, mely akkori¬ 
ban a pesti nép kedvelt kis vendéglője volt 
a ligetben, a mostani városi vendéglő közelé¬ 
ben. Gyulai elment, de sokáig váratott ma¬ 
gára. Az öreg úr — Deák Ferencz — egy darab 
ideig türelemmel várta, azután megszólalt: 

Ugyan menjetek s nézzétek, megebédelt-e 
s nem jön-e már Gyulai ? 

A hírnök visszatért s jelentette, hogy Gyu¬ 
lai még mindig ebédel. 

Telt-múlt az idő s Gyulai nem jött Végre 
Kemény Zsigmond ajánlkozott: 

— Bátyám, majd elmegyek érte én. 
— No, eredj hát, Zsigó! 
El is ment, de ő sem tért vissza. 
Akkor elküldötték Pompéry Jánost mind¬ 

kettőjükért. Az belép a Batzenháuslbe s látja, 

hogy Gyulai végzett már az ebéddel, de ott 
ül mellette az asztalnál — fehér asztalkendő¬ 
vel a nyakában — Kemény Zsigmond és javá¬ 
ban falatozik. 

Mert Kemény Zsigmond nagy étvágyú em¬ 
ber volt. Mire a Batzenhiiuslbe érkezett, már 
megfeledkezett Csengery dús ebédjéről és -
újra megebédelt. 

Vele történt meg az itt következő eset is. 
Nagyobb pénzhez jutott egyszer, s mert min¬ 

dig hajlott a nyugodt, falusias életre, Budán, 
a Városmajor-utczán vett egy szerény kis há¬ 
zat. Gondolta, ott fog nyaralni ezentúl. 

Egy vasárnap délután, a hogy végeztek az 
ebéddel a Csengery-nyaralóban, Kemény Zsig¬ 
mond ezzel az indítványnyal állt elő: 

- Jertek, megmutatom a házamai 
A fiakker ott állt a közelben, s elindult a 

társaság: Kemény Zsigmond, Csengery Antal 
és Csengery Imre, ki akkor miniszteri taná¬ 
csos volt a honvédelmi minisztériumban. 

Megérkeznek Budára, leszállnak, de Kemény 
Zsigmond nem tudja, hogy mi is a száma az 
ő házának. 

Megáll, és találomra bemegy az egyik házba. 
Vissza is jön újra: 

- Ez nem az én házam. 
Bemegy a másikba. Ott szembe kerül vele 

a házigazda, egy sváb vinczellér. 
— Sie, ist das mein Haus? Hallja, az én 

házam ez ? - - Kérdezte tőle Kemény, ki ne¬ 
vezetes volt a szórakozottságáról is. 

A sváb meghökkent, aztán dühbe gurult, 
mert aligha legalább is végrehajtónak nem 
nézte: 

- Schauns, dass sie weiter kommen! Das 
ist mein Haus. 

És Kemény Zsigmond nem is találta meg 
azon a vasárnapon a Kemény Zsigmond házát. 

Ez a történet is az Aréna-úti kis nyárilak 
anekdota-köréhez tartozik. Sok derült napot 
ért meg ez a ház, de bánatosat is. 

Benne halt meg 1880 július 13-ikán a gaz¬ 
dája, Csengery Antal. 

Ez a ház most eltűnt a föld színéről Talán 
emléktábla sem fogja megjelölni helyét. Vagy 
csak olyan, minőről Jókai dalolt, midőn bú¬ 
csúzott a Stáczió-utczai házától: 

«Itt van a villamos fel- és leszállója!* 
Ballá Mihály. 

EGY MÁRIA TERÉZIA-KORABELI 
MAGYAR POLIHISZTOR. 

Kempelen Farkas születésének 175 éves fordulójára. 

Kempelen Farkas (szüL 1734. januárius 
23-án Pozsonyban), Engelbert (1680—1761.) 
pozsonyi főharminczados és utóbb udvari ta¬ 
nácsos fia, minden valószínűség szerint, azon 



98 VASÁRNAPI ÚJSÁG. 5. SZÁM. 1909. 56. ÉVFOLYAM. 

KEMPELEN FARKAS. — Saját rajza után. 

ősneniesi magyar családból származott, mely
hez többek között Chempeleni András tarto
zott, ki 1341-ben, pécsi-szerémi kamarai gróf 
volt. Testvérei közül a legidősebb, András 
tanár, azután kapitány a gróf Forgách-légió-
b a n ; később kitűnő eredménynyel elvégezte 
Rómában a theologiát és XIV. Benedek pápa 
ajánlatára 1750-ben Pozsonyban négyszeres 
kanonok, majd a Therezianum igazgatója lön. 
János 40 éves korában tábornok, utóbb udvari 
tanácsos, a Szent Isván-rend kiskeresztese, 
Ferdinánd főherczeg bizalmasa, egy ideig a 
császári orosz udvari legácziós szolgálatokat 
teljesítette; a legfiatalabbat, Farkas-t, a jogra 
nevelték szülői. Alig is végzi el Bécsben aka
démiai kurzusát, máris azzal bízták meg, hogy 
Mária Terézia törvénykönyvét fordítsa németre, 
mit is a szakkörök legnagyobb megelégedésére 
elvégezvén, a magyar udvari kamarához fogal
mazóvá nevezték ki (1751.), a felséges asszony 
tulajdon kezével irván a resolut iót : iá magyar 
udvari kamara sokat fog nyerni az ifjú Kem
pelen úrban». Ebből az állásából is hamarosan 
tovább emelkedet t : 1757-ben titkár s néhány 
évre rá udvari tanácsos, 17S(>-ban pedig a 
magyar erdélyi udvari kanczeüáriánál consiliá-
í ius lett. Változatos és valóban sokoldalú te
vékenységet fejtett ki, hogy az ember szinte 
bámul ja : hogyan jutott mindenre ideje. Igaz
gatója volt a magyarországi összes sóbányák
nak ; részt vett a dél-magyarországi német 
telepítésben; vezette a korábbi királyi vár
palota építkezéseit; a schönbrumii császári 
kastélyban szökőkutat rendezett be : a vakok 
részére írógépet állított össze: tökéletesítette 
a gőzgépet; föltalálta a gőzturbinát ; a királynő 
részére betegágyat szerkesztett : az Adria tár
saság részére a tengerhez vezetendő csatorna
tervet készített ; írt vígjátékokat, zenedarabokat, 
költeményeket s reszt vett az udvari műked
velői előadásokon : foglalkozott rézmetszéssel, 
rajzolással, s mind e legkülönbözőbb elfoglalt
sága mellett előkelő szerepet vitt az udvarnál 
és a felsőbb körök társadalmi életében ; egy
úttal nagy műveltségű eml>er, ki hét nyelvet 
(magyar, latin, német, franczia, angol, olasz, 
tót) beszólt és beutazta egész E u r ó p á i Meghalt 
1804. márczius 2fi-ikán Bécsben. 

* 
Kempelennek egész hivatalos működése és 

magánérintkezése mindmegannyi bizonyítéka 
annak a körülménynek, hogy Mária Terézia 
kedvelt embere és udvarának egyik legbefolyá
sosabb tanácsosa volt. Semmi sem történt az 
udvarnál és az országban, miben része nem 
lett volna. Az uralkodóház családi levelezései
ben lépten-nyomon találkozunk vele. 

Élettörténetének ez adatai közelebbről vilá
gítják meg Mária Terézia udvarával való benső 
összeköttetését. 

A magyar polihisztor már egész fiatalon 
belekerült az udvar légkörébe. Sót az 17ö7. 

évben már mint valóságos udvari költő 
szerepelt, abból az alkalomból hogy 
Krisztina főherczegnő és férje Albert, 
szász-tescheni herczeg, súlyos betegsé
gükből szerencsésen felépültek és a 
Schlosshoílm tértek. Kempelennek a 
királynő ekkor azt a megbízást adta, 
hogy a főherczegek tiszteletére írjon 
egy rövid franczia vígjátékot, melyet az 
udvar két tagja elő fog adni. Két fel
tételt kötött ki ez alkalomból: az egyik, 
hogy az egész darabban kettá-nél több 
személy élő ne forduljon, a második, 
hogy a vígjátékkal nyolez nap alatt el
készüljön. Kempelen munkához látott 
és megírta «A varázskÖnyit* czímű 
egyfelvonásos vígjátékot, a melyben 
csak két személy: Floe és Thyrsis 
szerepelnek s a mely a királyi család 
és a főnemesség zajos tetszése mellett 
néhány napra rá színre is került a vár
palota parkjában. A találékony szel
lemű magyar nemes a királynő külö
nös kegyét sakk-művészetével nyerte 
el. A bécsi várpalota egyik játék-esté-
lyéről sem hiányozhatott. 1769-ben 
aztán, a felséges asszony kívánságára, 
hat hónap alatt szerkesztette meg a 
világhírű sakkozó-gépet. 

1772 okt. S-án a schönbrunni parkra 
vonatkozólag Ferdinánd főherczeghez intézett 
levelében1 többek közt ezeket í r j a : «Igen 
lekötelezett, hogy a schönbrunni nevezetesebb 
helyeket felemlítette. Tehát még emlékszik 
rájuk. A fasor még áll, de a tó már nincs a 
régi helyén, a rondóba helyeztetett át s ha 
Kempelen terve sikerül, a hegyekről vízesésünk 
lesz». És Kempelen «terve» sikerült : a szökő
kút még az őszszel elkészült s ma is egyik 
dísze a schönbrunni parknak. 

Az 1774-ik év június havában himlőben 
feküdt Mária Terézia s "betegeskedésében so
kat panaszkodott környezetének, hogy egy 
helyhez van kötve s már e miatt is nagyon 
unatkozik. Ezermesterünk csakhamar segített 
a királynő ba ján : beteg-ágyat konstruált, 
mely egyhelyben is mozgatható, felemelhető s 
egyik szobából a másikba tologatható volt. 
A mint Mária Terézia 1774. július 7-iki ke
lettel fefdilidnd főherezegnek beszámolt2 róla : 
«Sok fáradságába kerülhetett, de az egészet 
egyedül akarta megcsinálni. Végre készen van 
s ma délután fogom kipróbálni'; ha jónak 
bizonyul, tudván, hogy a gépekben örömét 
találja, elküldöm a rajzát, vagy talán magának 
az ágynak egy másodpéldányát is». 

1776 november 20-án azt írja Mária Terézia, 
ugyancsak Ferdinándnak, hogy «a holnapi 
hármas ünnepet egy vígjátókkal fogjuk meg
ülni, melyet Kempeleríék játszanak maguk kö
zött a tükör-szobában. Jelen lesz az előadáson 
az első- és másodrangú nemesség*. Egy 
más alkalommal 1780. szeptember 27-én — 
pedig ugyancsak a várpalotában, Kempelen 
egy melodrámáját adta elő tizenötéves leánya, 
•épen oly jól írja a királynő a főherczeg
nek — mint Sacro Andromedája. A zenéje és 
szövege egyaránt szép; az apja írta mind a 
kettőt. Majd ha le lesz másolva és kinyo
matva, elküldöm. A mulatság igen jól sikerült, 
és a társaság kitűnő hangulatban.)) —- Általá
ban közvetetlenebb és bizalmasabb volt az 
érintkezés akkor az uralkodónő és tanácsosai 
között, mint ma. Mikor pl. leánya, Mária Krisz
tina 1770 júniusában elküldi Bécsbe anyjának 
az arczképét, a királynőnek első dolga volt 
azt Kempelennek megmutatni . «Ő, is — t. i. 
Kempelen — abban a véleményben van mint 
én, hogy a portrait ugyan szép, de az én 
kedves Muczim kedvessége hiányzik róla». 

II. József császár Kempelen mindkét r/ó'z-
gépére Alin 1788 deczember 9-én, 12 évi 
időtartamra a szabadalmat megadta s az erről 
szóló szabadalmi levél a királyi könyvekbe ' 
be is iktattatott. A gőzgépet legfelsőbb enge- | 
delemmel Bécsben a városi árokban, az úgy- 1 
nevezett Stubenthornál építette fel, mely aztán ] 
a Ferencz csatorna építésénél is kivette a maga j 
részét a munkából. Jó tulajdonságait a szak-

1 Arneth, Briefe der Kaiserin Maria Theresia an 
ihre Kinder und Freunde. (Wien, 1881.) I. k. 157 I. 

* Arneth, i. m. I. k. 285 1. 1 

értői vélemény részletesen felsorolja s külö
nösen egészen újnak mondja az «elrendezést)), 
mely abban talált kifejezést, hogy a míg az 
eddig használatban levő rendes gőzgépeket csak 
vízszivattyúzásra lehetett használni, addig a 
Kempelen-féle gőzgép más czélokra is szol
gálhatott, a mennyiben a «forgó-tengely», me
lyen az egész szerkezet nyugszik, «közvetet le
nül)) mozog. A forgattyú feltalálásának dicső
sége nem kisebb mórtékben illeti meg Kempelent, 
mint a híres angol James Watt-oi. 

Figyelmet érdemlő ta lá lmánya volt még a 
vak Paradis Teréz kiváló zeneszerzőnő részére 
1779-ben szerkesztett - sajtórendszerű — 
Írógépe. Ebbe az időbe esik találmányainak 
koronája, a közel tíz évi kísérletezés után 
előállított: beszélő-gép. 

Találmányai közül csupán a beszélő-gép 
maradt fenn az utókor számára. Sajnos, ugyan 
külföldre vándorolt, de kárpótolhat bennünket 
a veszteségórt az a kegyelet, melyben a lon
doni királyi udvari múzeum (King of Colleget 
hazánkfiának ezt a találmányát részesíti. Végül 
azt is felhozzuk, hogy 1780 november 21-iki 
kelettel ezt írja a királynő Mária Kr isz t inának: 
«A mit Kempelen felől ír, ő mindenüt t he
lyén lesz. A miről levelében említést tesz. 
mint megtörtént dolgot fogom említeni a csá
szárnak. A bárói rang teljesen tőle függi). 
Ebből a levélből kitűnik, hogy Kempelennek 
a bárói czímmel leendő kitüntetését Mária 
Krisztina tette szóra anyjánál, sőt az sem 
lehetetlen, hogy az uralkodónő maga fel is 
említette előtte a rangemelést, de az udvari 
tanácsos sohsem tartott rá igényt. 

Heltai H. István. 

A HÉTRŐL. 
A takarékosság. Egyszerre két nagy országban 

lett divatossá egy hatalmas arányokban folyó moz
galom, a melynek a lobogóján ez a mottó áll: 
takarékoskodjunk ! Németországban és Angliában. 
Berlinben Bülow herczeg, birodalmi kauczellár egy 
hónap leforgása alatt két nagy parlamenti beszéd
del agitált az új jelszó mellett, Angliában pedig a 
legelőkelőbb társaság összejövetelein híres gazdag 
emberek tartanak előadásokat a takarékosság hasz
náról és erkölcséről. A mozgalom a két országban 
azonban nem egyazon tendencziájú. A németek 
általános nemzeti erénynek akarják elterjeszteni, 
illetve visszaállítani a takarékosság és egyszerű élet 
ősi germán erényét, míg Angliában az a törekvés, 
hogy gazdag emberek mondjanak le a fényűzésről 
és a fölösleges költekezésről, egyrészt hogy ezzel a 
szegényebb osztályoknak példát mutassanak, más
részt, hogy ne keltsék föl a szegény emberek irigy
ségét és gyűlöletét a gazdagok ellen. Ez az utóbbi 
mozgalom mindenesetre érdekesebb. A takarékos
ságról már megírták, hogy a milyen dicséretes 
erény, olyan nehéz és komplikált művészet. A sze
gény embernek azért nehéz takarékoskodnia, mert 
nincsen miből és nincsen mivel. A takarékosság, a 
melynek muszáj a forrása, nem erény, hanem 
kényszerűség. Hogy a takarékosság erénynyé lehes
sen, ebhez már bizonyos jólét szükséges. A gazdag 
emberről pedig megmondotta Aurelien Scholl, hogy 
állandóan két veszedelem ellen kell védekeznie. Az 
egyik az, hogy pazaroljon, mert akkor tönkre megy, 
a másik az, hogy túlságos takarékosan éljen, mert 
ikkor adós marad azzal, a mivel a gazdasága a 
szegénységnek tartozik és méltán gyűlöltté lesz az 
ímberek szemében. A zsugori milliomos épen olyan 
irtalmas a közjólét szempontjából, mint a milyen 
irtalmas a közmorál szempontjából a tékozló mil-
iomos. A henye kincsek fölhalmozódásával pár-
mzamos a nyomor terjedése. A hol sok a kapzsi és 
Ösvény nábob, ott temérdek az éhező ember is, a 
;i nem lakik jól attól, hogy maga a szigorú milliár-
los is csak száraz kenyeret eszik. Az igazság a mi 
yönyörtí közmondásunkban van. Addig nyujtóz-
:odj, a meddig a takaródér. Éljen kiki a maga taka-
ójának a nagysága szerint. Tovább ne nyújtózkod
ik, de gondolja meg azt is, hogy a takaró nem ér 
emmit, ha senkit se takar, senkit se melegít t 

* 
vSehol másutt.. .* Egy falusi tanító sztrájkba 

ipett. Nem a munkáját sokallotta, nem is a fizeté-
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sét keveselte, nem is politikai demonstráczió okából 
szüntette meg a munkát : egészen más, do igen ért
hető indítéka volt elhatározásának. Nem akarta 
veszedelemnek kitenni a maga és fiatal tanítványai
nak az életét. Az iskola ugyanis abban a faluban 
olyan állapotban van, hogy már csak az imádság 
tartja a falait, a vizet azonban semmi se tartja 
vissza attól, hogy becsurogjon, mikor esik az eső. 
A tanító egyik kérvényt meg panaszt a másik után 
nyújtotta be a községi képviselőtestülethez, hogv 
tataroztassa az épületet. A nemes kupaktanács azon
ban kimondotta és megmaradt mellette, hogy 
iskolának így is jó. Mert az iskola csak pénzbe 
kerül, de semmit se jövedelmez. Ha összedűl, az se 
baj, elég tanúit ember van már így is a világon. 
Történt pedig ez a dolog most az 1909-ik esztendő 
januárius havában Corcoudray községben, Bezan-
con város mellett, Francziaországban. És épen ez 
az, a miért szükségesnek láttuk leszögezni. Egy 
szóval se mondjuk, hogy hasonló eset minálunk is 
elő ne fordulhatna. Magyarország sok ezer községe 
között is akadhat, lehet, hogy már akadt, is olyan, a 
melynek az iskoláról, az iskola hasznáról való véle
ménye megegyezik a corcoudray-i érdemes kupak
tanács bölcseségével. De ha minálunk hasonló 
tökéletlenség történik, egyszerre rázúgja száz lap 
meg millió hazafi: hogy (Ilyesmi se eshetnék meg 
sehol másutt, csak minálunk.» És egyszerre a leg
sötétebb Ázsia lesz az egész ország, a melyhez 
képest Szerbia is ragyog a kultúrától, nem is szólva 
Francziaországról, a hol minden suszterinas tudva
lévőleg francziául beszél és ennélfogva a sarki hor
dár is műveltebb, mint minálunk egy egész sereg 
akadémikus. Nekünk bizonyára eszünkbe se jut, 
hogy a corcoudray-i kupaktanács szellemi mértéké
vel mérjük egész Francziaországot, még kevésbbé 
áll szándékunkban, hogy követendő vagy — mentő 
például állítsuk föl a sötét kis esetet, de fülön kel
lett csípnünk annak a bebizonyítására, hogy nem 
csupán minálunk eshetik meg az olyan dolog, a 
mi — üsehol másutt meg nem történhetik". 

¥ 

A mecset. Kunos Ignácz, a mi ismert nevű orienta
lista tudósunk azt az igen érdekes indítványt teszi, 
hogy építsünk Budapesten — egy niohamedánus 
templomot. A török ember, a kit üzleti érdeke 
világlátó kíváncsisága vagy a (lül Baba emlékéhez 
való kegyelet a magyar fővárosba hoz, hadd talál
jon itt egy szerit hajlókot, a hol lelkével Allah-nak 
hódolhat, az imádtságát elvégezheti. Török mecset 
volt valamikor Magyarország földjén bőségesen, 
egy párnak a tornya mai napig is megvan : emléke 
olyan időknek, a melyeknek a visszatérését mi 
igazán nem kívánjuk, de maguk török atyánkfiai se 
remélik többé. A gondolatot azonban, a melylyel 
a kitűnő tudós előállt, nem tartjuk elvetendőnek. 
Vannak ugyan igen sokan minálunk, a kik erősen 
idegenkednek attól, hogy Budapest keleti jelleget 
kapjon és dokumentumokkal szolgáljon, a melyek
nek a fölhasználásával a Balkán kapujának legyen 
minősíthető, de viszont az okosság tagadhatatlanul 
azt parancsolja, hogy minden hasznos vonzóerő
nek elsősorban arra, abba az irányba kell fordulnia, 
a hol a vonzó energia érvényesülésének legtöbb 
eleme és föltétele kínálkozik. Már pedig az bizo
nyos, hogy Budapest híre és tekintélye sehol se oly 
nagy, mint Európa keletén és a magyarokhoz való 
rokonérzés sehol se oly eredendő, mint a törökben. 
Ennek igen érdekes bizonysága például a legna
gyobb és legtekintélyesebb konstantinápolyi lapnak, 
az Ikdam-mik az annexióról írt czikke. a melyben 
Bosznia és Herczegovina elvesztéseért azzal vigasz
talódik, hogy ezek a tartományok remélhetőleg — 
Magyarországhoz csatoltatnak, a faj rokon magyar 
nemzet hatalmába kerülnek. Hogy a nemzetek 
érzésében milyen nagy — az alkalom szerint vesze
delmes vagy értékes - erő rejlik, azt már megtanul
hattuk, példáját a törökországi bojkott-b>m most is 
tóthatjuk. A szimpátiát, a vonzódást tehát, akár nyu
gatról, akár keletről száll hozzánk, meg kell becsülni 
és különösen meg kell becsülnünk nekünk, a kiken 
ellenséges és ártó szándékú indulatok annvi sebet 
^tettek. 

-» 
I-rbirátás. A Pesti Hazai Első Takarékpénztár új 

Központi palotája egyelőre még csak rajzban van 

meg és ez igazán — - szerencséje. Mert ha már kőből 
is meglenne, nehéz márványosz'opai talán össze
roskadnának a temérdek vád, gáncs és kifogás súlya 
alatt, a mit az immáron eldöntött pályázat eredmé
nyének és győztesének birálói a tetejébe hordanak. 
Szerencsére a papiros ebből a teherből minden 
márványnál többet elbir és szerencsére a pályáza
tok kritizálásának minálunk szokásos módszere 
bennünket is megedzett már annyira, hogy mikor 
azok a hozzászólások "világra szóló botrányt" emle
getnek, a kelleténél jobban meg nem ijedünk. 
A li'szólás művészetéről volt már módunk és alkal
munk, — de hogy is ne lehetett volna ! — ezen a 
helyen nyilatkozni, az igazságnak megfelelően a 
művészet fejlettségéről sokkal több elismeréssel, 
mint a mennyivel például a szakbirálók a pályáza
tok eredményeit szokták méltatni. Az ilyen bírá
latok éles és végletes szavú természetének az az 
egyszerű magyarázata, hogy ugyanannak a szakmá
nak az emberei írják őket. Ezzel a világért se 
akarunk ellenük vádat mondani. Nem vonjuk két
ségbe se a jóhiszeműségüket, se az objektivitásukat 
és nem gyanúsítjuk meg az önzetlenségüket. De áll 
az igazság, hogy minden poéta megírt minden 
verset, minden szobrász megcsinált minden szobrot, 
abban a pillanatban, a mint a gondolata, az ideája — 
ha már a kész alkotás formájában is — teremtő 
képzeletének anyagába került. Az ilyen biráló az 
alkotó szemével nézi a kész dolgot is és mennél 
igazabb művész, mennél erősebb egyéniség ő maga, 
annál kevésbbé találhatja jónak, tökéletesnek a más 
munkáját, mely szintén egyéniség produktuma 
lévén, egy más, neki idegen ihletésnek idegen for
májú megnyilatkozása. A lebírálás tehát nem más, 
mint a művész őszintesége, de jóhiszeműség és 
őszinteség még korántsem jelent föltétlenül igazsá
got, a minthogy a tévedés nem csupán a hivatott 
döntők joga és privilégiuma. Budapest a művészi és 
épített szépségek egész tömegével gazdagodott, a 
melyeket míg meg nem voltak kegyetlenül 
leszóltak terveik birálói. A mi különben minden
esetre jobb így, mintha — megfordítva lenne. 

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
Bosnyák és szerb élet- s nemzedékrajzi tanul

mányok. E szerény osím alatt foglalta össze Tlial-
lóesy Lajos azokat'az úttörő tanulmányait, melyek 
a szakfolvóiratokban elszórva a bosmák és szerb 
középkori történelem genealógiai, heraldikai és 
biographiai főbb vonatkozásait tárgyalják. A hatal
mas műnek az efféle adatgyűjteményekét jelentéke
nyen fölülmúló értéket ad_az a nagy hatás, mely
lyel a bosnvák és szerb viszonyok a magyar politi
kai és társadalmi élet fejlődésére voltak. Thallóezy 
io-en helyesen állapítja meg, hogy a Balkán-államok 
történetének részletes megismerése, azon a tanul-

FAVÁGÓK AZ ERDÖN. 

ságos fejlődési folyamaton túl is, melyet az államok 
története magában véve nyújt, hazai történetírá
sunknak is egyik kötelessége. Ebből a szempontból 
kell nagyjelentőségűnek tartani tanulmányait, me
lyekben a történeti kutatás folyamán felgyűlt gene
alógiai és életrajzi vonatkozásokat tartalmazó ada
tokat csoportosítja és egyes részleteikben elemzi, a 
mivel eléri azt. hogy újabb adatok felmerültével a 
hiányt vagy tévedést könnyű szerrel lehessen be
tölteni, illetőleg helyreigazítani. A tanulmányok 
első csoportja. Badivojt. Osztoju István király fiát 
(1429—1463), Katalin bosnyák királyné római tar
tózkodását, a Brankovicsok nemzedékrendjéhez fel
kutatott adatokat. Nevoja unokahugát, Tvrtko bos
nyák király házassági tervét (14-28) tárgyalja, a 
második csoport pedig voltaképen a Szent Száva 
herczegség, illetőleg a Herczegovina XV. századbeli 
történetét tartalmazza életrajzi alapon, az összes 
vonatkozások tekúitetbevételével. Természetesen 
mindez szaktudományi adat. de mégsem élettelen, 
mert a kitűnő szerző éles ítélettel mérlegeli min
denütt a kort. az embereket, a színtért. melyen 
működésük lefolyt. S a szaktudomány számára an
nál nagyobb fontosságot nyernek e tanulmányok, 
mert a szöveghez járul a nagyobbára eleddig telje
sen ismeretlen anyagot tartalmazó okleveles függe
lék. Mellékelve van hozzá Herczegovina XV. szá
zadbeli, oklevelek alapján összeállított pontos tér
képvázlata s Mátyás király egy 14-65 november 
2-ikán kelt s a bécsi állami és titkos levéltárban 
őrzött szláv nyelvű kiadványának hasonmása. Mű
melléklet a képhez a mosztári hídnak újabb fölvétel 
alapján készült képe: ennek a hídnak építése 
ugyanis kapcsolatban van a herczegovinai 1465-iki 
magyar okkupáczióval. A szaktudományi kritika 
feladata lesz e nagyarányú mű jelentőségét, történeti 
tudományunkra való fontosságát megállapítani, — 
mi csak felhívjuk rá a figyelmet, mint egy első
rendű magyar történetíró a maga nemében egyedül 
álló művére. 

A székely határőrség szervezése. A székelység 
múltjának tudós kutatója. Szédeezky Lajos nagy 
terjedelmű új könyvében a XVHI. századi székelv 
történet legnevezetesebb eseményét, a határőrség
nek 1762— 64-ben való szervezését dolgozta fel. 
Nagy anyagot gyűjtött össze e czélra Halmágyi Ist
ván általa először ismertetett jegyzőkönyveiből, 
különféle levéltárakból s egyéb egykorú források
ból. Ily módon sikerül az eddig csak hézagosan 
ismert tárgyról teljes és tiszta képet nyújtania. 
A határőrség szervezése a Székelyföld története és 
a székely intézmények terén kétségtelenül új kor
szakot alkot. Következményei nagyjelentőségűek és 
mélyrehatóak s még napjainkig is éreztetik hatásu
kat. A nagymértékű kivándorlás, melyet előidézett, 
évtizedekig tartott utána s az abból összeverődött 
bukovinai székelység visszatelepítése épen a mi 
kínunkban került napirendre. Szádeczky könyvé
ben kialakul az az egész forrongás, melyet a határ
őrség szervezése a székelységben támasztott. A jeles 
munkának mintegy egyharmada az anyag feldől-, 
gozása. kétharmada pedig okirat-közlemény. 

Pasztellek. Egy új író annyi az új író ma»ap-
ság, hogy nemsokára meg fogjuk sokallani - novel
lás kötetét nevezte el Pasztellek-nek. Az írót Vér 
Mátyásnak hívják, a novellák igen intelligens, elő
kelő becsvágyú és jó szemű eml>ernek láttatják. 
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SZALMAÁRULÓK A BUDAPESTI HETIVÁSÁRON. 

Sok köztük a történeti tárgyú; a történetet nem 
mint a régi írók szokták, staffageául használja 
valami mesének, hanem a lelkét keresi, mint az 
emberek és körülmények alakító elvét állítja elénk. 
Milyen hatással volt az emberek gondolkozására, 
erkölcsére, egymáshoz való viszonyára az antik 
szépség-kultusz ? Milyen külső körülményeken ala¬ 
pult a középkor csoda-hite ? Efféle kérdéseket old 
meg egy-egy elbeszélésében. Nagy tételeket állapít 
meg az igazságról, melynek egyedüli czáfolhatatlan 
bizonyítéka az, hogy az ember meghal érte, a hálá¬ 
ról, a mely agyonnyomja azt, a ki kötelezve van rá. 
S itt találjuk meg a magyarázatát annak, hogy ezek 
az okosan kigondolt és megrajzolt, irodalmi szín¬ 
vonalon elmondott elbeszélések mórt tesznek mégis 
hideg hatást az olvasóra? Epén azért, mert érzik 

rajtuk a kigondoltság, nem a történetből alakul ki 
az alapvető gondolat, hanem ellenkezőleg, ez volt 
előidézője a történetnek. S ez a konstruáltság ott 
van azokban az elbeszélésekben is, a melyek nem 
akarnak valami tételt bizonyítani: a szerző ilyen¬ 
kor tétel helyett egy helyzetet konstruál s ebből ve¬ 
zeti le azután az emberek sorsát. Más szóval ezek 
a történetek inkább a kombináló ész művei, mint a 
művészi fantáziáé és invenczióé s bár érdekelnek, 
tetszenek is, de belsőnket nem hozzák abba a rez¬ 
gésbe, a melyet az igazi művészi munkák olvasása¬ 
kor érzünk, írójuk mindenesetre figyelemreméltó 
tehetség, de még nem győz meg, nem bizonyítja 
be, hogy igazi művész lakik benne. 

A jogalkalmazás módszere. Dr. Kiss Géza, 
nagyváradi kir. jogakadémiai tanártól nagyobb ta¬ 

nulmány jelent meg e czímmel a magyar jogász¬ 
egylet könyvkiadó-vállalatában. A munka a magán 
jogtudomány egyik legaktuálisabb kérdésével fog¬ 
lalkozik, azt a módszert kutatja, melynek segítsé¬ 
gével a biró a formálisan érvényes kútfőkben ki¬ 
fejezett szabályok alapján a magánjog vitás eseteit 
eldönti, azaz a mely a gyakorlati jogélet által 
felvetett összes eseteket a jogforrásokban kifeje¬ 
zésre jutó állami akaratnak megfelelően megoldja. 
A törvényhez kötöttség elvéből kiindulva az im¬ 
már tarthatatlannak felismert logikai módszert el¬ 
veti és teleológiai alapon igyekszik a jogalkalma¬ 
zás vezérelveit megállapítani. A törvényértelmezés 
történelmének ismertetése után az idevágó kísér¬ 
letek bírálatával foglalkozik és különösen a leg¬ 
újabb rendszeres törekvések eredménytelenségét ki¬ 
mutatván, a czélmomentum reális megjelölésére tö¬ 
rekszik. E tekintetben általános érvényű vezérelve 
soha sem lesz feltalálható, hanem a társadalmi és gaz¬ 
dasági intézmények és berendezések természete, az 
élet felfogása, a forgalmi szokások mindenkori tar¬ 
talma fog mértékadóul szolgálni. Ez a körülmény 
jelzi a törvényértelmezés és az úgynevezett szokásjog 
közötti szoros kapcsolatot. A szokásjog valóságban 
csakis mint a törvényértelmezés produktuma jele¬ 
nik meg, vagy mint a jogalkotó judikatura által 
létrehozott új jogszabályok összesége, vagy mint a 
törvény közvetett tartalma. Ennek részletes kimu¬ 
tatásával arra az álláspontra helyezkedik, hogy az 
u. n. szokásjog problémája, a mennyiben jogászi 
realitásra igényt tart, a törvényértelmezés prob¬ 
lémájában oldódik fel; t. i. az úgynevezett jogi 
hézagok kérdése révén várja megoldását. Ez utób¬ 
biakat a szerző két csoportra osztja; a szabályozás 
alapjául szolgáló absztrakt szabály hiánya folytán 
előálló technikus értelemben vett hézagokra és oly 
kitöltetlen keretekre, a melyeknél a törvény az 
általános elvont szabályt megadja, de egyes részle¬ 
tek eldöntéséről közvetlenül nem gondoskodik, rend¬ 
szerint más jogforrásra utalván a jogalkalmazást. 
A judikatura mindkét irányban érvényesülő hézag-
kitöltő szerepének elengedése alapján szerző arra 
az eredményre jut, hogy a jogforrások elmélete a 
hagyományos tárgyalási mód (írott jog, szokásjog 
szerinti felosztás) elvetésével, egyfelől az általános 
szabályjog és esetjog, másfelől a törvény közvetlen 
és közvetett tartalmának megkülönböztetése alapján 
volna revideálandó. Végül a szokásjog u. n. deroga-
tórius erejének kérdését igyekszik az alapul vett 
szemlélet alapján és a hagyományos felfogással el¬ 
lentétben megmagyarázni, a kérdéses jelenséget itt 
is a törvényértelmezés problémája szerint fogván föl. 

H Világkiállítás Hallaná 1900. Grand Fríz. H 

Leichner tele Zsirpuder 
Leichner-féle Hermelinpnder és Aspasiapuder 

* rilig legjobb él leg¬ 
ártalmatlanabb arcz-
poni ; u arozbnrnefc 
finom, rónia, üde 
íztnt kalcsrtnSznek, a 
nélkül, hogy rajta * 
púder észrevehető Tol¬ 
na. Kapható a gyárban 
B e r l i n b e n , Sehfl-
tzengtrasM 31 és min¬ 
den lllaUzerkaneke-
déiben. Tessék mindig 
tefehnfi-f. irat kérni. 

lertek gyerekek, nektek haza kell mennetek-' 
Vegyelek, a mama küldi kihalótokat és azuuíölul minden gyerek részére 
öt darab Kay-féle valódi sodeni ásvány-pastillái. Ti a játéktól fel vagy¬ 
tok hevülve és Fay-féle valódi sódéin nélkül meg fogtok hűlni. Tini ngyis 
megint köhög, ez tegnap elfelejtette az 6 sedeni ptslilláit magával vinni 
ax iskolába. A Kay-féle valódi sodeni a gyermeki szervezet valóságos jó¬ 
tevője. Kapható minden gyógyszertárban, drogueriában és ásványvíz-
kereskedésben dobozonként l K 25 f.-éri. \ ezcrképviselőség Ausztria-
Magyarorsz. részére: W.Tll.Gnntzert.Wien ÍV/1, Brossa Neugasse 27. 

A Bor- te Lithion-tamaJmu 

Salvator-
forrás 

kitűnő sikerrel használtatik 
vesebajoknál, • húgyhólyag bán 
talmainál és kösz vénynél, aczukor-
betegségnél.az emésztési és léleg¬ 

zés! szervek hurutjainál. 
Húgyhajtó ha tású ! 

M:-

Ideális háziszer 
gyomorbántalmak, emésztési 
zavarok és ezek következnie 
nyei esetében a „CALIFIG" 
néven ismeretes 

Kaliforniai 
Fügeszörp. 

Ize kellemes, hatása enyhe 
és mégis biztos. Tisztítja az 
emésztő szerveket, szabá¬ 
lyozza az emésztést, vissza¬ 
hódítván ezáltal az étvágyat 
s az egészséget. A „Califig" 
gyermekeknek és felnőttek¬ 
nek egyaránt jótékony szol¬ 
gálatot tesz. 

Kapható minden gyógyszertárban. 
Nagy üveg 3 kor. Kis üveg 2 kor. 

Hirdetések felvétetnek Blockner I. hirdető-
irodájában, Budapest, Sütó'-u. 6. 

Steckenpferd-
Liliomtejszappan 

= legenyhébb szappan = 
:: a bó'r részére. :: 

^>£%?W 
v̂ -* cP& 

Ha fáj a 
mely 10 perei alatt a legmakacsabb migraint 

ne tétovázzék, hanem 
===== használjon azonnal 

fejfájást elmnlMsija. 
Bcrctvás-pastillát 
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Új k ö n y v e k . 
Bosnyák és xzerb neutzedékrcndi tanulmányok, 

Irta ThaÜóczy Lajos. Budapest, Franklin-Társulat; 
ára 15 korona. 

A. székely határőrség szervezése Í7(J2— 64-ben. 
Okirattárral. Irta és szerkesztette Szádeczky Lajos. 
Budapest, M. T. Akadémia kiadása; ára 16 korona. 

Pasztellek. Elbeszélések, irta Vér Mátyás. Buda¬ 
pest, Grill Károly. 

A jogalkalmazás módszeréről. Irta dr. Kiss Géza. 
Budapest, Athenaeum ; ára 6 korona. 

HALÁLOZÁSOK. 
pllhunytak a közelebbi napokban : PÁKH KÁROLY, 

volt negyvennyolczas honvéd, nyűg. főgimnáziumi 
tanár, az arany érdemkereszt tulajdonosa, 81 éves 
korában Iglón. — LÜDOMÉRSZKY KÁROLY, volt negy¬ 
vennyolczas honvéd-lelkész, görög-katolikus plébá¬ 
nos 86 éves korában Ladomér községben. — KŐTT-
LEB MIHÁLY, egyházi karnagy, negyvennyolczas 
honvéd, az arany érdemkereszt tulajdonosa 89 éves 
korában Lőcsén. - - Gőőz JÓZSEF, polgári iskolai 
igazgató, fővárosi bizottsági tag, Budapesten. -
SIELLER BÉLA, földbirtokos, Abauj-Torna vármegye 
bizottsági tagja, 50 éves korában Bernátfalván. — 
Barátosi BIBÓ DÉNES, földbirtokos, a mezőföldi ref. 
egyházmegye világi tanácsbirája, a veszprémmegyei 
közigazgatási bizottság tagja, a Veszprémmegyei 
Egyesület alelnöke, 74 éves korában Szunyogh 
pusztán. — BÉRŐL LÁSZLÓ, Bergl Ignácz és neje, 
született Bauer Mária 18 éves fia, Budapesten. — 
FBIEDREICH ENDRE, Veszprém város mérnöke, 29 
éves korában Veszprémben. — PÁLFFY GYULÍ dr., 
vármegyei főorvos, az unitárius egyház főtanácsá¬ 
nak tagja, 47 éves korában Tordán. — LOSER JÁNOS, 
ásvány-nagykereskedő és forrástulajdonos, Pest¬ 
megye bizottságának tagja, 67 éves korában Buda¬ 
pesten. — DUSCHEK ISTVÁN, a «Budapesti Hirlap» 
nyomdájának betűszedője, 46 éves korában Buda¬ 
pesten. — HORVÁTH EMÁNÜEL, nagysurányi plébános, 
69 éves korában Nagysurányban. - - NÉCSEY MI¬ 
HÁLY dr. ügyvéd, megyei törvényhatósági bizottsági 
tag, megyei főügyész, 56 éves korában Verebé-
lyen. — VÁSÁRHELYI SÁMUEL, takarékpénztári igaz¬ 
gató, a Mikó-kollégium pénztárosa, városi képvi¬ 
selő, 65 éves korában Sepsiszentgyörgyön. — GYÁR¬ 
FÁS FERENCZ, nyűg. kúriai biró 73 éves korában Bu¬ 
dapesten. - - Komonkai KOBPONAY FERENCZ, föld¬ 
birtokos, nyűg. magyar kir. gép- és építészeti fel¬ 
ügyelő, 89 éves korában Nagybányán. — B.ECHNITZ 
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MÓR, főmérnök, a kassa-oderbergi vasút poprádi 
osztálymérnökségónek főnöke, 48 éves korában Bu¬ 
dapesten. — THÜRY FERENCZ, haranggyáros, 51 éves 
korában Budapesten. — Ssékelyudvarhelyi ÁOOTHA 
KÁROLY, nyűg. magy. kir. pénzügyminiszteri szám¬ 
ellenőr 54 éves korában Budapesten. — FENYVESSI 
IGNÁCZ. M. Á. V. fó'ellenőr, 56 éves korában Buda¬ 
pesten. — MAKOVICS KÁROLY, nyugalmazott posta¬ 
titkár, czímzetes tanácsos, 56 éves korában Kas¬ 
sán. — HAUSMANN RÓBERT, csellista, a volt Joakhim-
féle kvartett tagja, Bécsben. — CZINEB JAKAB, me¬ 
gyebizottsági tag, takarékpénztári felügyelő 78 éves 
korában Rimaszombaton. 

Ozv. KATÓ IGNÁCZNÉ, szül. Arjassy Irma, 68 éves 
korában Magyaróváron. — Bényi SZÁLAT SAROLTA, 
38 éves korában Temesváron. — GAJZÁGÓ VILMOSNÉ, 
szül. Voith Irma, 43 éves korában Segesváron. -
LEFFTEB LUJZA, 65 éves korában Esztergomban. — 
Ozv. LÁSZLÓ MÁRTONNÉ, szül. Temesváry Mária, 77 
éves korában Brassóban. - Ózv. vizeki TALLIÁN 
PÁLNÉ, szül. névedi Botka Hermin, 88 éves korában 
Osztopán. - - MOEO ANGELIKA, néhai maduniczi 
Mihalik János, miniszteri tanácsos özvegye, 65 
éves korában Dunakeszen. - - Ozv. WUKASINOVITS 
GYÖRGYNÉ, szül. méhkerti Milkovics Krisztina 79 
éves korában Budapesten. - - GÜNTHER JULISKA, 
Günther Imre, nyűg. jószágfelügyelő és felesége, 
szül. Polczer Mária 16 éves leánya Badacsony¬ 
ban. — SCHIFF BELÁNÉ, szül. Tanszk Jozefin, a fő¬ 
városi társadalom széles köreiben ismert és nagyra¬ 
becsült uriasszony, Budapesten. - - Kőröstarcsai 
WEÉB DEZSÖNÉ, szül. tassi Végh Gabriella, 54 éves 
korában Budapesten. — Ozv. SZEGLETHY MÁTYÁSNÉ, 
szül. Willax Borbála, 84 éves korában Veszprém¬ 
ben. — Ozv. LEÉB FERENCZNÉ, született Kiesevet-
ter Mária, 76 éves korában Székesfehérváron. 

Szerkesztői üzenetek. 
Óradal. Olyan kislánytól, a ki a IU. a. osztályba 

jár, bizony egészen ügyes dolog, de ahhoz, hogy mi 
is közölhessük verseit, még sokat kell tanulnia és 
haladnia. 

Templomban. Csak a mereven egymás mellé sora¬ 
kozó szavakat látjuk versében; nem alakul ki belőlük 
érzés, sem hangulat, a mely életet adna nekik. 

Jnstus. Sajnáljuk, de nem találunk verseiben egye¬ 
bet jóravaló dilettáns-munkánál, a mely szűkebb kör 
számára élvezetet is szerezhet, a mi nagy nyilvános¬ 
ságunk világítását azonban nem bírja ki. 

A bánat-utcza. Örök hajsza. Kissé kopottas szóla¬ 
mokat fűz a rhetorika fonalára, ezért hatástalanul 
pattannak szét versei. 
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Forró vágy. Elmerengek stb. Iskola-izű, fiatalos 
zöngemények, még messze vannak attól, hogy joguk 
legyen a napvilágra kívánkozni. 

SAKKJÁTÉK. 
A 2625, számú feladvány Gamage L-töl. 

(Első"dijat nyert feladvány.) 

•ÓTftT. 

Világon indul és s harmadik lépésre mattot ad. 

KÉPTALÁNY. 

Az 1-ső számban megjelent képtalány megfej¬ 
tése : Első a becsület. 

Felelős szerkesztő: Hoitsy Pál. 
Szerkesztőségi iroda : Bndapest, IV., Beáltanoda-n. 5. 

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

Ns vásároljon selymet 
mielőtt 10 filléres levelezőlapon mintákat nem rendelt Tolna a 
mi garantált szolid újdonságainkból fekete, fehér és színesben. 
Különlegesség.- Messaline, Crepe de ehine. Taffetas 
enuron stb., menyasszonyi, báli. tá rsasági és ntczai 
toilettokra, úgyszintén blúzokra, bélésre stb. l K 25 f-től 
18 kor.-ig méterenkint, valamint hímzett blúzok és öltönyök 
Datisiból és_selyemböl. Mi csak garantált solid selyemkelméket 
adunk el közvetlen m agánfeleknek és már vámmentesen szál¬ 

lítjuk házhoz. 12684 

SCHWEIZER & Co., Luzern U/24. (Svájcz.) 
Selyemszövet-kivitel. — Kir. üdv. szállító. 

Újdonság11 Törv. védve. 

pénz-
tárcza 

Vidékre utánvéttel. 

"REKORD" 
elszakíthatatlan. 

Egy darab bőrből, apró pénznek 
külön mélyedés. 

Korona 3.-
Kizárólag egyedüli készítője 

CSÁNGÓ HENRIK 
Bpest, Mnzenm-körut 3. sz. 

ÉKSZEREK 
^ZÜSTNEMÜEK 

JJTjan iierek, órák, angfol.francia 
|«aaeifi«t dísztárgyak yyári 
i 2 * 1"8'nJabb angol rendszer 

S S S & i részleifizetésre 
Sárga János ékszergyárostól 
Kolozsvártt. - Képes 
"agy árjegyzék ingj". 

Vesszőparipa-
liliomtejszappan 

Bergmann és Társa ozégtől Dresden és Tet-
schen E/m. a naponta beérkező elismerő levelek 
bizonysága szerint most és a jövőben is a leg¬ 
hatásosabb szappan marad az összes gyógyszap-
panok között, szeplő ellen, valamint gyönge, 
puha bőr és rózsás arozszin elnyerésere és 
megtartására. Darabja 80 fillérért kapható min¬ 
den gyógyszertárban és drogueriában, illatszer-
^ = ^ ^ ^ = és fodrászüzletben. 

CHINA-BOR VASSAL 
k u kiállítás 18O6. Leg-mag-aiabb kitűnt. 

Zrösitősier gyengélkedők, vérszegények é* 
lábbadozók számára. i,tvágygerjes«tő, ideg-
liötíö erősítő és vérjavitó szer. 
Kitűnő te. 5miO-nél több orvosi vélemény. 

J . SERRAVALLÓ Trieste BarooU. 
Vásárolható á gyógyszertárakban félliteres nvegekbta 

i K 2.60, egész literes üvegekben á K 4.80. 

Egyesületek figyelmébe! 
Zászlókat 

készít müvészies kivitel¬ 
ben, rajzokkal díjmentesen 

szolgál 

HERZ EMMA 
első magyar aranyhimző 
műterme Budapest, IV., 
Deák-Ferencz-u. 17. 

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZÁLLODA 
IV. . E e v e t e m - n t o t a 5 . Elsőrangú belvárosi gz&Uá. 75 szoba, új bútorral fel-

tJBztagág. Pensio. Kitűnő étterem. JtilányoH árak. S«abó Imre tulajdonos. 

Dúi kebel 
két hónap alatt 

Piimesoneitiln 
által (keleti pilu-
ák) az egyedttliek, 

melyek a mel¬ 
let fejlesztik, 
szilirditj akii 
ujjáalkotjak és 
ás asszon ji 

kebelnek ke¬ 
cses telt-
aégetktl 
csönöz-
nek, a 
nélkül, 

hogy ai egészségnek ártana. Ke¬ 
zeskedve anenikmentea. Az or¬ 
vosi tekintélyektől élűméire. 
Abeolut discretio.Doboza hasin. 
atasitissal K 6.45 bérmentve. 
J. Batié gyógyszertára. Paris. 
Raktárak: Budapest, ISrök J. 
Kinűy-n. 11 Wien, Pserhoíei 
B„ BingentissM IC. 

j fOHÜNGZT 
• i 

; :c;: 

BUDAPEST (/áCZI-UTCZ/»9. 

i V _ 
« . , őr 

Les .Alexander', .Mars', .Hercules' stb. korcsolyit 
— • — Téli sportczikkek. —— 
Jég Hockey, Rodel, Flexltle-Flyer, Bobslelgh, 
Tobbogan, Skeleton. — Hé- és jég»port-sapkák, 
keztyük, Sweaterek, hóczipők stb., legfinomabb minő¬ 

iégben. Árjegyzéket bementre kőid: 
Weszely István, Bndapest, IY., Váczi-ntcia 9. 

HARISNYÁM AZ! 
UBDOS és STEIIEB TI., AidriMyit Bt. (ott»g..). 

Harisnyák, keztyük, trikók, árak, övek, 
színházi és sport különlegességi czikkek. 
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Kész 
ágyak 

">rS« ágyba-
létből, jó 
-cgtflHve, l 

üu..i*- Tiî y egy ftliódann* 180 
cm. liOBRia, 116 cm. Bzéln 
K 10, 12, 15 i l 18. 2 méter 
hősim, 140 óm. izéles K. 13, 
15, 18, 21. l fejTinkos 80 cm. 
hossiu, 58 cm. izéles K 3, 3.60 
éi 4. 90 cm. hoiazn, 70 cm. 
aéles E 4.50 éi 6.%. Kénzitéi 
tetazós pzerinti mérték Qt>n if. 
3-rétfi Bz.'.r-matraczok egy Mgyrm 
íi K 27, jobbik K :i:i. Száliitii 
bérmeotesan utánvéttel K 10 
tél feljebb- Kicserélés él TÍSZ-
•uvétel a postaköltség meg-

térítése ellen rnegi ng«d>e. 
Sactisel Benedikt 

Lobes (H). (Pilaen mel¬ 
lett, Csehország. 

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

Sárkány I. 
butoripárosnál, Budapest, 
VII., Erisébet-körnt 26. Sí. 

műhely és raktár. 

Sz ü cs m este r 
SCHWARTZ MÁRTON 

Budapest, VII.. Károly-
körút 17. szám. 

Dús választék 
szőrme árukban. 
Mérték utáni rendelések. 

Nagyon fontos! 

A Fenicklin gyorsnikkelező 
azonnal benikkelez minden készülék 
nélkül bármilyen 'fémtárgyat. Nél¬ 
külözhetetlen katonáknak, kerék¬ 
párosoknak, mpkanikusoknak, kéz¬ 
műveseknek és puskamüvestknek, 
vendéglősöknek, egyáltalán minden¬ 
kinek. Egy üvegben hanuincz nik-
kelezésbez elegendő anyag van, ár* 
1.70 K. Három üveg ára 4.80 K. 
Legfinomabb alpakka-nikkel egy üveg 
2.50 K, három üveg 6.60 K. Szét¬ 
küldés utánvétellel. L. F « n l o h « l 

Wien, IX., Altmnttergasse fl/B. 

LOHR MÁRIA 
* * * * B i e l o t t l XROBTUSZ. * * * * 

Csipke-, vegyészeti timtitó 
Gyár: II , Baro»»-ntoga85 

Fióküzletek: IV, Egkil-úl 6, VI, Amlrássy-rtt 16, 
VIII, Jiizsel-UBrút 2, IX, Calvln-t*r 9, V, Harmin-
- czad-ulcza 3, VI, Teréi-kftrút 89. - • 

Szenvedő hölgyek és urak 
ne mulasszák el legújabb árjegyzékem ingyen 
és bérmentes küldetése iránt hozzám fordulni. 
E felettébb hasznos, m ntegy 3000 természethű 
ábrát tartalmazó könyvben mindennemű kötszer 
pontos leirésa feltalálható. MiuJen altesti be¬ 
tegség ellen szolgáló haskötő, melv köldök ós 
has-sérv, vándorvese és hájasodás tllen előnyö¬ 
sen alkalmazható. Hölgyek számára pelig ki¬ 
tűnően beválik az altest támas/tékául szülés 

előtti és utáni időszakokban. 
l Varrás nélküli gummiharlsnya görcsér, 
eres csomók, viszértágnlásnál, valamint dagadt 
és egyébként szenvedő lábakra a legradikálisabb 
hatályú szer. Mérték (zerinti elkészítését lég 

jutányosabban eszközli: 
L A ! A Ü I orvosi műszer és leslegyen.gépek gyára 

ntcza 17. 
Bpest, IV., Koronaherczeg-
Alaniltatnll IK7K. Telefon 13 7<i. 

^***^Aafm^H 

Dávid Károly és Fia 
doboz-, papirárn- és szabad, fémkapocsgyára 

Budapesten, I , Mészáros-utcza 58, 
Teleion íz.:tí-48. Sürgönyczim: Cartonage. 

Gőzerőre berendezőé. 

A magyar kir. dohányjövedék szállítója. 

Napi gyártás 150,000 doboz. 

KNUTH KAROLY 
mérnök és gyáron 119H) 

Cs. és kir. fensége József föherczeg üdv. szállítója. 
Gyár és iroda: 

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

zások, szellőztetések, szivattyúk, vizertművi emelőgépek stb. 

Tervek, költségvetések, jÖTedelml előirányzatok gyorsan készíttetnek. 

NAPRÓL-NAPRA 
emelkedik a 

árfolyama. 
Hivatalos tözsdeárfolyama január 4-én 99.5O K Tolt, 

• • Január 7-én 1OO.5O K volt, 
• * január 9-én 102. X volt, 
• • január 18-án 1O4. K Tolt, 

MT ma egy darabnak ára már 11O K. ~9lt 
Hasonló áremelkedés esetén valószínű, hogy ezen sorsjegyeknek hivatalos ár¬ 

folyama még a legközelebbi (február 5) húzás elölt körülbelül lÍK koronán emelkedik. 
A 300 000 darab Hazat sorsjegy legutolsó kinása <Í7 ér műin lesz, mely id» 

alait tíö.tüO.000 K nyeremény lizeuetik ki ezen sorsjegyekre, azaz állag minden sors¬ 
jegyre 217-20 K esik. Tekinlve. hogy a rendkívül előnyös játékterv értelmében vala-
inenuvi sorsjegynek nyernie kell. sőt minden sorsjegy többsiír is nyerhet, vételük 
mindenekelőtt ajánlható. A főnyeremények 600,000 koron*, 300,000 korona és szám¬ 
talan nagyobb nyeremény. 
Kgy darab sorsjegy mai ara.... HÓ.— K 
Előlegül küldendő , 10.— K 

A hilralékos vételár _; _ 100.— K 

a vevő tetszése szerint türleszt-
lietw, akár 20 ér alait, caaki* eren¬ 
ként legkevesebb 5 korona törlesztés kft-
t«l«aö. — Az első nepyedévi kama¬ 
tot elengedjük. 

SzlkluyGézotttfíKii 

A hátralékos tartozás után. melyet a 
törlesztések csökkentenék, D'/J % kamat 
lizetendö. Az előleg beküldése után ;i 
megrendelő azonnal megkapja a sorsjegy 
számával ellátott letétivet, melyet bírva a 
február hó 5-iki húzáson már részt rész 
é< a sorsjegyre eső minden nyeremény 
kizárólag őt illeti meg. A hátralékos 1041 
korona lefizetne után a vevő azonnal meg¬ 
kapja az eredeti sorsjegyet. Minden húzás 
után ingyen küldünk sorsolási értesítőt. 

bank- és váltóüzlete Buda 
pest, VIII., Baross tér 3 b. 
(József főherceg szálló. Saját házában) 

czi'raü lapot megrendeli, játszva 
minden megerőltetés nélkül és ön¬ 
állóan az a n g o l é s f r a n c z i a 
nyelveket alaposan megtanulhatja. 
Klöli/.etcsi ár negyedévenként min-
cli'u kiadásra 3 kor. — Megrende¬ 
léseket elfogad és mutatványszá¬ 
mokat küld a kiadóhivatal. Buda¬ 
pest, A n d r á s i y - n t 9 7 . szám. 

Próbálja 
meg 

minden háziasszony és meg 
fog győződni arról, hogyan kell 

igazán jó és olcsó 
rumot és likőröket 
házilag készíteni. 

Wattericli likőr és rum esszenciák adagos 
üvegekben, minden kívánt ízben kaphatók, 

adagonként 6 0 fillérért 
ngy, hogy másfél liter igen jó zaruatu 

5 5 6 -

FŰID 2.88 

házi likőr 
vagy 3 liter igen anom 

3 koronába kerüi. 
Csak Watterich névvel ellátót üvegek 
vagy csomagok a valódiak és kapható 

csak kizárólag 

Budapest, VII., Dohány-utca 5. 

WATTERICH A. 
droguista- és esszencia-nagykereskedőnél. 

Utasítást kü ldünk ingyen. 

Akkor ne hasz¬ 
náljon mást, 

mint a legjobb¬ 
nak általában 

elismert — 

Akar-e 
szép lenni? •? 
ftogátsy-féle magyar pipere-boraxot, 
a melytől rózsás, üde, selymes arczbőrt nyer, eltünteti 
» ránczokat, szeplőt, májfoltot, pattanásokat, ?tb. 
] \7 l l fi v»f» f / f t » i i S Í f n e m nélkülözhetjük, mert 
llíe^M/f ff (fCofC(l/(/ a legkeményebb talaj¬ 
vizet is megpnhitja. Kiváló háziszer torok-, szemgyul¬ 
ladás, izzadás és szájbűz ellen. A fogak fehérítése és 
épentartása tekintetében bámulatos hatással bir. Mint 
univerzális háziszer gyermekápolásnál és háztartás¬ 

ban a legjobb lelkiismerettel ajánlható. 

— Egy dobosi ára 30 és 75 fillér. — 
Rogatsy-féle borax-orem l K, borai-szappan 80 f. 
borax-ponder l K 2O f., borax-fogkrém 5O fillér. 

ROGÁTSY KÁLMÁN drogériája, 
Budapest, VII., kér., Rákóczi-út 1O. szám. 

Sürgönyt Sürgöny! 
Ponojjrif 1 hengerrel írt 3.50-töl feljebb. Gramophon 
6 müdarabbal és 200 távol IO évi j ó t á l l á s s a l 
12 frttól feljebb. Legkedvezőbb lemezesére 
Magyarországon. Vlsiontelárusitók kerestetnek. 
Számtalan e l i smerő l e v é l ! Havonként új felvé¬ 
telek I 1000 újdonság. TÓTH JÓZSEF iiyáriraktár, 
Szeged, Kunyök-utcza 3. Új képes árjegyzék 

Az Egyesült budapesti fővárosi takarékpénztár 
RENDES KÖZGYŰLÉSÉT 

iolyó 19O9. évi február lió 6-án délután 4 órakor központi osztályában 
(V. kér., Dorottya-ntcza 4. szám, saját épületében) tartja, melyre a t. ez. részvényesek 
az alapszabályok 12., 14. és 15. §-ai értelmében tisztelettel meghivatnak. 

TÁKGYSOBOZAT: 
l. Az igazgatóság és a felügyelő-bizottság jelentésének, valamint a múlt évi zár-

.<! HanL-na ír 0! A^n«n»p>J-/r.A .-í—l _ f i i « i - . * • 

igazgatósági tagnak 
bizottsági tagnak választása egy évre. egy 

Azon t. ez. részvényesek, kik a közgyűlésen résztvenni és szavazati jogukat 
személyesen vagy más meghatalmazott részvényes által gyakorolni óhajtják, szives-
kedjenek az alapszabályok 18. és 20. §-ai értelmében legkésőbb 1908. évi deczember 
, t%$él« «««' nevükre irt részvényeiket, még le nem járt szelvényeikkel együtt, leg¬ 
későbben 3 nappal a közgyűlés előtt, tehát legkésőbben bezárólag folyó évi február bó 
3-ig a takarékpénztár központi vagy budai osztályában (V. kerület, Dorottya utcza *• 
vagy U. kér., Fő-uteza 2. sz. alatt) letenni; ugyanott a megvizsgált 1908. évi zár¬ 
számadások es a felügyelő-bizottsági jelentés példányai az alapszabályok 153. §-» ér¬ 
telmében tolyó évi január hó 29-étől kezdve átvehetők 

Budapesten, 1909. évi január hó 20 án. 

Az Egyesült budapesti fővárosi takarékpénztár igazgatóság». 
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BÚTOR készpénzért és részletre. 
3 szoba teljes berendezés 360 frt, 
mely áll: l háló, ebédlő és szaloi ból. 
100 szoba állandóan készen raktáron 
a legegyszerűbb kiviteltől a lepfino-

mbbig. Képes árjegyséli ingyen. Album 5U fill. bélyegekben. 

I M R E lakberendezési vállalata, 
Vaczi-körut 9. sz. (Szerecsen-u. sarok.) 

V 
iiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiHiiiiiiiiiinniiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 

egyi tisztitás, ruha-
^ES^^ festés, gözmosás 
czimü ismertető füzetet bárkinek bérmsntve 

küld Haltenberger Béla, Kassa. A.AA.A.A.A. 
— „ I l i i n IHIIIII imiiinii IIHIIN nn iiiiiini iiiiiiiiiiiiiiiiiniiiinoi IIIIIIIIIIIIMI IIIIIIIINIH i mmm 

IÍIDISCH GRAETZ 
HERCZEG 

tokaj-hegyaljai borpinczészete Sárospatakon. 
Eredeti töltésit palaczkozott ;:• 

tOKAJI BOROK 
a herczegi j ószágkormányzóság saját kezelésében. 

Kivonat a nagy árjegyzékből: 
Árak 0'5 literes palaczkban : 

1904. Tokaji szamorodni _ _ _ ._ _ K 2.— 
HHM. a. « kiváló linóm _ ; K 3.— 
1906. « « kövér édeses .... _ K 3.50 
1889. Ó-Tokaji « kitűnő évjárat K 6 — 
1885. « « t « „ K 8.— 
1880. « « kiváló különlegesség K 10.— 

Tokaji ásza- és természetes gyógyborok: 
1904. Tokaji aszú 4- puttonyos .... __ . „ K 6.— 
1901. « « 6- « __ .... ... .... K 8.— 
1889. « « S- « eyógyaszu K 10.— 
1874. « « 4- « Cabinetaszii ... K 16.— 

Szétküldés a sárospataki várpinczékbó'l. bármely posta- vagy 
vasúti állomásra bérmentve. A megrendelt borok vételára, na 
előre be nem küldetelt, utánvételeztetik. Egy 5 klg-os posta-

= = kosár 5 félliteres palaczkot tartalmaz. = ^ = 
Hegrendelések czimzendők: Herczegr Windisch-Graetz 
Lajos központi i rodá ja Budapes t , IX., lónyay-u tcza 14. 

TELEFOK-IH-TEBURBAIT 1O8-65. 

Uj! 

RecsheméthyflurélnDplóiD 
1851—1878. 

Sajtó alá rendezte, bevezetéssel és jelzetekkel cllálla 

RÓZSA MIKLÓS. 

Ara 10 korona. 

Kiadja a Franklin-Társulat Budapesten. 

Kapható: 

LAM.PEL R. KÖNYVKERESKEDÉSE 
(Wodianer F. és Fiai) r. t.-nál 

Budapest, VI. kér., Andrássy-ut 21. sz. 
és minden könyvkereskedésben. 

Újdonság! 

Magyar Shakespeare-Tár 
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
Minister támogatásával kiadja a 

Kisfalud y-Társaság Shakespeare-bizottsága 
Szerkeszti 

BAYER JÓZSEF 
Must jelent meg az L évfolyam 3. füzete. 

Ára 2 korona. 

Kapható: 

I'AMPEL R. KÖNYVKERESKEDÉSE 
(Wodianer F. és Fiai) r. t.-nál 

Budapest, VI. kér., Andrássy-út 21. szám 
e s minden könyvkereskedésben. 

'-eij tökéletesebb 
arcztisztitó- és .zépilő-sz.rek , 

minden arczot üdít, frissit é. szépít 
KRIEGNER-féle 

AKÁCZIA 
Törvényesen védve. 

eremé 
-púder 
•szappan 

2 korona 
l korona n l 
l korona 

Szereti a gyomrát 
ft e fó t f f t? 

Hatásuk csodás. 
Szeplöt, májfoltot, ránczot, pattanárt biztos.u «ltáTollt 

Nemeaak hazánkbw, hanem az ,gé.Z magon kö,-
tedyeltaégnek örvendenek. — Főraktár: 
torona-gryóg-ytár Bpeit Kálvin-tét 

Poétái izétk. napont*. 

Ha őszül a haja, 
ne használjon mást, mint a 

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

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

sarkán. 

• HATÁSOS SZEREK~i 
l Nem malaszthatjuk el a tisztelt hölgyvilágnak ajánlani a 
| Dr. BIRO-fé le (Törvényesen védett) 

HAVASI GYOPÁR-CRÉMET 
és e hozzátartozó pipereszereket. Ezek mostanában a 
legjobb és leghatásosabb szépitöszerek. Olvasó hölgyeink 
közül is többen kipróbálták és véleményük az, hogy e krém 
szeplő, máj folt és egyáltalán mindenféle bőrkiüté¬ 
sek ellen f ölti lm ni h atatlan. Ismervén a hölgyek 
hinságát, ezen szempontból kiindulva, teljes meggyőző¬ 
déssel ajánljuk, mert ezáltal szívességet akarunk tenni 
hölgyeinknek. D. Biró-féle Havasi Gyopár-Crém. 
nagy tégely l korona, szappan 7O fillér, púder 

l korona, mosdóviz l korona. 

Dr. BIBÓ-íéle SOVÁNYITÓ-LABDACS 
(diétikns szer) a leghíresebb orvosok által hasznait ki¬ 
tűnő gyógyszerekből állittatik elő. Teljesem ártalmat¬ 
lan ! l doboz ára 3 K. Für.-, ktiir : WOLF gyógjrtár 
Kolozsvár. Budapesten kapható: Török gyógytár 

Eirály-ntcza és Opera gyógytár Andrássy-út. 

Akkor próbálja ki a „Divinus" növény-keve¬ 
réket és meg fog győződni, hogy ezen kitűnő 
háziszer nemcsak jó és kellemes, de nagy¬ 
szerű hatással is van a .gyomor és egészségre. 

„piíinus" 
Egy doboz elegendő 5 liter legjobb gyomor-
erősitő-likör (á la Chartreuse) könnyű és 
olcsó elkészítéséhez. Kitűnő háziszer! 
— Egy doboz ára l korona 50 fillér. — 

" Ua-pasztnifls. 
Egy doboz tartalmaz 50 drb pasztillát, me¬ 
lyekből egy drb elegendő 2—4 csésze legza-
matosabb orosz tea könnyű és olcsó elké¬ 
szítéséhez. Háztartásban, utazáson, vadásza¬ 
ton stb. nélkülözhetlen. Egy doboz ára l kor. 

„piímus" Ulior- és ruw-essenciáS 
csihos zsebüvegben, minden kívánt ízben. 
- Egy zsebüveg ára l korona. -
Csak: „Divinus" védjegy és aláírással va¬ 
lódiak. Kapható a legtöbb gyógyszertár, 
drogéria, fűszer- és csemege-üzletben, vagy 

,SS,!: Waltersdorfer pál ^m\ 
Budapest, VII. Kér., ftáKöczi-nt i± szám. 

ALI ÚJDONSÁGOK 
FÉRFI-DIVATCZIKKEKBEN 
továbbá legújabb szebbnél-szebb , ,CHIC" éa miis 

nyakkendőkben 
B 
SEBŐK GYULA 
Bpet, VI., Teréz-könít 48. (Telefon 106—70.) Árjegyiék ingyen-

férfi-di»»tkülönltgeitíg 
üzletében 

Most jelent meg: 
A 

tudomány értéke. 
Irta Dr. Nagy József. 

Ára l korona. 

Kapható LAMPEL K. 
könyvkereskedése 

(Wodianer F. és Fiai) r.-t. 
Budapest, Andrássy-út 21. 

Figyelem! 
Szőlőoltványt, szőlővesszőt ne rendeljen addig, 
mig tőlem árjegyzéket nem kér! Gyökeres olt¬ 
ványok ezre 140 K, Delaware ezre 100 K. Czim 

Szigyártó Nagy Mihály 
Felsösegesd (Somogy-megye). 

A Solingeni Aczélárugyár: „Hyáne" 
Magy. osztr. főlerakata ^ ^ ^ Meixner M., Kolozsvártt 

híres aczéláru gyártmányainak minden fajtájából, úgymint: 

borotváló kések, ollók, zsebkések, 
hajnyiró ollók, evőeszközök stb. 

a magánvevőnek hözvetlen is szállít a kolozsvári lerakatából eredeti 
gyári árakon, melyek a bolti árnak csaknem a felét teszik. Kérjen 
képes árjeg-yzéket ingyen és bernientve. Világhírű •Hyftnei-
jegyü borotváinkat különös figyelmébe ajánljuk. 5 évi jótállás ! 
Egy próbakttldeiuény, mely áll egy homoruan köszörűit <Hy£ne» 
borotvakésből, erős úri zsebkésből á pengével, gyöngyház-kagyló¬ 
val és egy igen finom 16 cm. hosszú, aranyozott női ollóból, ösz-
szesen tehát 3 darab, mindössze csak K 5.9O bérm. Megrendelési czim : 

Meixner M. Kolozsvár, Erdély. 
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BERKETZ ISTVÁN UTÓDA 
* * * kelmefestő és vegytisztitó gyára * * t 

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

Kitüntetve: PAri«, Bécs, 
— Budapest, Szeged. -
Alapittatott 1864. 

Telefon 63-36. 
Vidéki megbízások ponto¬ 

san teljesittetnek. 

= Gyüjtötelepek: 
Andrássy-ú t 5O. g»A„ 
Lipót-borút 16. szia 
Izabella-nteza 66 n 
RAkóozi-út 78. Má£ ' 
Ullői-út 30. szám. 
Váozi-utoza 51. szám 

Szabá¬ 
lyozható BLOUS 

alj és pongyolák 
remek választékban 

angol kosztümök 
mérték szerint. 

Falndi László 
Budapest, Andrássy-út 48 B, 

Rozsnyay Pepsin bora. 
Kellemes izö, kiváló jó hátáén szer 
étvágytalanság, rendet¬ 
len emésztés és gyomor-

gyengeség ellen. 

Étkezés közben véve, megóv a gyo-
morterheléHtől. Egy üveg ára 

3 kor. 2O fill. 

1S293 Kapható: 
minden gyógyszertárban 

. valamint 

ROZSNYAY MÁTYÁS 
gyógyszertárában 

ARAD, Szabadság-tér. 

4OO napig járó óra. 
Az óra-ipar mesterműve. 

Ezen óráknál különlegességet képez azon körülmény, 
hogy a legérzékenyebb részt, az inga-rugót, a 
szabadalmazott védőliflvely a legtökéleteseb¬ 
ben védi Ha mérlegeljflk, hogy a legcsekélyebb el-

M 
E 
S 
T 
E 
R 
M 
Ü 

R 
E 
M 
E 
K 
M 
Ú 

görbülésnél az óra szenved, ügy mindenesetre ért¬ 
hető, ha ezen nagy pontossága óramfi a szabadal¬ 
mazott védőhflvely nélkül nem ér semmit és 
az olyan óra értéktelen. Ez az általam szállítandó 
óráknál ki van zárva, mert az mind és pedig kivétel 
nélkül ingarngó védőnttvelylyel van ellátva. 
Az itt rajzban bematatott 4OO napig járó óra 
29 óm. magas, látható szabadalmazott' óraművel, 
két rézoszloppal gyönyörűen kiállítva,1 üvegbura alatt 
5 5 K . Ezen órát évenként csak egyszer kell felhúzni. 

órásmester és ékszer-
gyáros Pécs 15. szám. 

Ki ezen lapra hivatkozik. megk«pja most Megjelent 
^ j , Hagy képes ápjegyiékemet ingyen éa bementve. 

Páratlan és csodás hatású arczszépitő és 
- finomító a Földes-féle , 

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

A jelukw legnjabb találmánya a névé-
•yekbél késifllt KBISTÁLT-
•ÁSSA v é s éi kés 

w ^ _ , , _ ^ r pr.la_ 
tfgelj 60fill. 

flwgiobojSK.lU. 
)Wika HaUpAj 6 E. Sm^r 

l K. P«d« 1K. Kaphat* mindenütt. 
Féraktár: Bpest, VIL, Bareu-i. 91. 

BÖR'SZEKIPAR 
Kendi Antal Bpest, IV. Károly-u.g. 

AXGOL 
BŐRBTJTOR 
készítése, festése és tt-
noválása saját mfihe-

lyeinben. 

Ebédlő. 
székek, 

iroda-fote-
lök valódi 

bőrrel. 

Ülőbútor áll¬ 
ványok kár¬ 

pitozása. 

SzékátaU-
kitások. 
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Párisi viláukiállitás 'Grand Príxt J9OO. 

Kwizda-féle RestitntioDS-fluid 
mosóvíz lovak számára 

Szóvédjegy, czimke- és csomagolás védve 

Egy üveg ára 2 K 80 f. 
40 év óta az udvari- éa verseny¬ 
istállókban van használatban na¬ 
gyobb strapáknál elő- és utöerö-
sitőül, inak merevségénél, 
stb. az idomitásnál kiváló 
munkára képesiti a lovakat 

Kwiida-féle 
Restitutions - fluid 

csak a mellékelt 
védjegygyei va¬ 
lódi. Képes ár¬ 
jegyzéket ingyen 

és bérmentve 
Főraktár: Török JOZSel gyógy¬ 
szerész, Budapest, Király-n. 12 

és Andrassy-ut 26. 

Szénásy, Hoffmann és Tsa 
* _ '9 * _ r ii selyemáruháza IV., BÉCSl-UTCZA 4 . SZ. 

U j Ö O H S 3 Q O R 

creppe charmeuse 
reczós caehimir 

brillanté 

jelenti, hogy a l « l *>C11 l VJ l U J U U l l O O y Ü l t megérkeztek. 

Duplaszéles creppe meteor Duplaszóles cachimire de sóié 
« « chinée yoile 
« , « Voile de sóié chine 

bordűrrel stb. stb. 
11 A farsangi vásár keretében :: 
csipke-ruhákból, hímzett Japán-sfllyem-rnhákból, himsett francsia batist-ruhákból, arany, 

ezüst és fekete flitter-ruhákbol 

NAGY OGCASIÓT 
rendezünk, mely alkalommal az itt felsorolt, , úgyszintén fehér és fekete csipkekelmék 

melyen leszállított árban kerülnek eladásra. — Továbbá: 
Kouple minden színben 

Tnffote brillanté minden színben 
Fehér báli messaline .._ ... .._ — 0 5 « 
r>upluszéles* pettyes a-aze-runftra &K 

> széles Juponnais minden szinben 
ISO széles chinai selyem-creppe, b&li ruhártt > 
Fej- és váll-echarpeok 2 - J ' / , méter hosszúságban, voiie de sóiéból l írttól kezdve. 

Fekete taffottak: 75, 85, 95, 1.25, 1.35, 1'.45 és feljebb. 

Az összes arany, ezüst, ivoir és fekete aplicatiókat kiárusitjuk. 

Szénásy, Hoffmann és Tsa 
selyemáruháza. 

Métákat vidékre bérm CSAKIS: IV., Bécsi-utcza 4. szám. 

ft»nklüi-Tárínl»t nyomdája. Budapest 

6. SZ. 19 0 9 . (56. ÉVFOLYAM.) 
SZERKESZTŐ 

HOITSY PÁL. 
FŐMUNKATÁBS 

MIKSZÁTH KÁLMÁN. BUDAPEST, FEBRUÁR 7. 
Szerkesztőségi iroda: IV. Eeáltanoda-utoza 5. 
Kiadóhivatal: IV. Egyetem-utcza 4. El 

(Egész évre _ 
Félévre 

16 korona. A iViiajkroniírri»-val 
8 korona, negyedévenként 80 fillérrel Külföldi előfizetésekhez a poataiUg meg¬ 

határozott viteldíj is csatolandó. 
Szerkesztőségi iroda: IV. Eeáltanoda-utoza 5. 
Kiadóhivatal: IV. Egyetem-utcza 4. El 

Negyedévre 4 korona. több. 
Külföldi előfizetésekhez a poataiUg meg¬ 

határozott viteldíj is csatolandó. 

A FÁRAÓK BIRODALMA. 
E ; T Ü N T az ős-egyiptomi fáraók óriási biro¬ 

dalmának fénye, a maguk korában párat¬ 
lanul álló műveltségüket csak néhány 

papyrus hirdeti, tanúskodva annak nagyságá¬ 
ról. A múlandóság, az idő romboló munkája 
azonban mégsem bírt teljesen megbirkózni az 
ő nagy alkotásaikkal; a sivatagi homok az 
ezredek- folyamán betemette ősi városaikat, 
nagyszerű templomaikat, de korunk tudomá¬ 
nyos kutatásai ismét felderítették azokat, és a 
l'hőnix poraiból feléledt, homok-koporsójából 
kitört, - - és még ma is eget kér. Szótlanul, 

elámulva állunk óriási műveik előtt, lelki sze¬ 
meink visszatekintenek a régi időkbe, s mint¬ 
egy megelevenedik előttünk a színtér. Ara¬ 
nyozott trónusában ül a fáraó, előtte a rab¬ 
szolgák ezrei egy obeliszk faragásán, vagy a 
gigászi Memnon-kolosszusok felállításán fára¬ 
doznak. Mindenütt élet, mozgás, — mindenütt 
korunk tünetei: a pompában élő hatalom és 
a verejtékező rabszolgák légiói, - - a lényeg 
ugyanaz, csak a forma változik. 

Múzeumokban, magángyűjteményekben, az 
egész világon szétszórva, csendes sírjukból ki¬ 
emelve nyugszanak a korlátlan kényurnknak 
a tudós kutató által felbontott múmiái. Az 

amulettek, kincsei! kikerültek az ősi szarkofág-
ból, hanem n Letűni fénykor maradványai, a 
bámulatos Euriklasirok, az óriási technikával 
épített kolosszális méretű templomok a mo
dern szemlélőben igaz tiszteletet és bámulatot 
keltenek az üveg alatt nyugvó több ezer éves 
királyok merev, komoly arcza iránt A ka maki 
fényes templomok, a tbébai balott-város, h 
«Bibán-el-Muluk» királysírjai, a kom-omboi, 
edfui és phylaci őstemplomok aémaságukka] 
mindenné] jobban hirdetik alkotóul nagyságát. 
tudását, művészetét. 

Az ősegyiptomi emlékek Luxort, a kis egyp-
tomi falut nagygyá tették. Ma a kíváncsi 

A FÁRAÓK BIRODALMÁBÓL. A PHYLAE SZIGETI HROMOK A NILUS ÁRADÁSAKOR. 




