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Kitüntetve: Paris, Béo«, 
- Budapest, Stéged. -
Alapittatott 1864. 

Telefon 63—36. 
Vidéki megbízások ponto¬ 

san teljesittetnek. 

= Gyüjtötelepek: aa= 
Amdra.sy.it &Q. „ , 
lapót-kbrút 16. „ S 
Isabella-ntoia 66. i 
Rákóc«i-út 78. MAo 
Ullői-út 3O. (iám. 
Váozi-ntora 51. 

Yillnnyerőre berendezett 
szőnyeg por l ó, megóvó 
= és javitó intézete. = 
Telep M , Rap-u. 10. Iroda: VIII., Gyöogytyuk-u, l 

Elvállal lelkiismeretes és pontos kiszolgálás mellett 
szőnyejjtisztitást, megóvást és javítást. 

Szőnyeg-megóvásra száraz é s ^ 
szellős helyiséggel rendelkezem. 

Úgyszintén elvállal ablak-, lakaatisztitast, szobabeeresztést, 
valamint lakasok pormentesitését és biztos féregmentesitését 

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

BŐRSZÉKIPAR 
Kendi Antal Bpest, IV. Károly-n. 2. 

Angol bőrbutor ££2 
renoválása saját műhelyemben. 

Ebédlő. 
székek, 

iroda-fote¬ 
lok valódi 

bőrrel. 

Ülőbútor áll¬ 
ványok kár¬ 

pitozása. 

Síékátala-
kitások. 

niHIIIUIHIIUininillllllllllllllDIIIUIIIIIUIIIIW^ 

egyi tisztítás, ruha-
^^s festés, g őz mosás 

czimü ismertető füzetet bárkinek bérmentve 
küld H altén berger Béla. Kassa. A. A. A. A. A. * 
V 
Félig ingyen! 
„ELEKTRO" 

aranyóra. 

Ara csak 
K 11,80 

Senkinek 
sem szüksé¬ 
ges ma már 

valódi 
aranyórát 

200 korona 
ért vasa rolni, 
mióta az ide 
erajzolt ki¬ 

váló gyárt-
mányn 

«Elektron-
aranyórát 
Glashütle-
•endszer)ké~ 
szitik. Ezen 
óra szerkeze¬ 
tének három 
fedele van és ^ww^w- -
kizárólagosan változatlan, aranyhasomo érdStvényból és ezenkívül még 
egy vastag réteg valódi arannyal, mely villamos áram segítségével lesz 
rávezetve agy, hogy kiváló tartósságért teljes garantiát vállalok. 

Az <,Elektro,)-aranyórál senki sem tudja egy 200 koronái érő 
aranyórától megkúlöobözietni. Ponto, járásért 5 évig .rásban garan¬ 
tálok. Római vagy arabs számjegyekkel. 

Minden Elektro-aranyóra visárló ajándékul 
egy szép elektro-aranyláncnt is kap l 

Minden Elektro-aranyóra mellé 5 évre szóló kezességi 
jegy vaa csatolva. 

Egyedüli árusítás utánvéttel : 

Heinrich Kertész, Wien, L, 
Wollzeile 34 U. 

LEGJOBB , 
ARCZSZEPITO 

SZER 

5 KORONA 
utczai vászonczipő 
szürke és barna színben 

I l A p i A saját készitményü 
l Ü C í l O czipő áruházában 

Budapest, IV., Kecskeméti-u. 13. 

OMOK ARANY 
A legjobb és legolcsóbb építőanyag a 
homokból czementtel vagy mészszel készült 
falazi'itégla, tetöcserép, járda és padlólap stb. 
'ír. Gáspár} reodsz. szerint előállítva. D r . G a s -
pary kézi vagy erőhajtásra berendezett 
gépein vagy formáin a legkülönbözőbb 
árakban. A -líS. számú ismertetési brosúra 
ingyen. Levelezés és nyomtatványok magyar 
nyelven. Leipziger Cementiiidnstrie. Őr. 
Gaspary & Co. Markranstadt, Leipzig 

mellett i Németország).: 

ICHENBERG 
Klimatikus gyógyhely. Nyári üdülőhely. 
Javalva van a légzőszervek idült hurutjai, izzadmá-
nyok, elkérgesedés, tuberkulózis (csakis kezdő, 
vagy idült, elhatárolt stádiumban), tüdötágulat, 
asthma, érelmeszesedés, szivbillentyübaj, skrofu-
losis, hólyaghurut, köszvény és csuzbántalmak, 
nőibajok, idegbántaltnak esetén és lábbadozásnál. 
Tökéletes jgyogyeljárás minden indikáczió esetén. 
Világhírű gyógyforrások. Idény: május 15-töl 
szeptember 30-ig. — Prospektusokat küld és min¬ 
den felvilágositassal szolgál a Fürdöigaz/ratóság. 

Ha őszül a haja, 
ne használjon mást, mint a 

WSTELLA"-HAJVIZET, 
mert ez nem liajfestő, de oly vegyi összetételű ezer, 
mely a haj eredeti színét adja vissza. Üvegje 2 K. 

ZOLTÁN BÉLA gyógyszertárában, 
Budapest, V/49, Szabadságiéi-, Sétatér-ntoi* 

Betegtoló-kocsik 
rokkantak és lábbadozók 
számára. Utczán és 
szobában leendő haszná¬ 
latra. Jótállás mellett a 
legjobb kivitelben, eredeti 
:: gyári árban szállít " 
i /n inmi j orvossebészi mii-
lUiLfi 11 J . és kötszergyáros 
Bpest, IV., Koronaherceg-ó. 17. 

Képes árjegyzék ingyen és bérmentve. " 

GYÓGYHELY 
Stájerország, 

A kebel fejlődése-
A művészet, melylyel szép keblet lehet elerm. P 
ris asszonyai és minden ország elegáns holgj* 
előtt, » kik a Pilnles-Orlentale*-!(kf 1J 
pilulákat) használják—jól ismert. Csak a beJJ 
kezelés fejt ki előnyös befolyást a kebel fejlődé¬ 
sére és erfisitésére és ebben a tekintetben a r> 
l o l e s -Or len ta l e s oly hírnévre tettek sí 
a mely kizárja, hogy ezeket más práparátumo 
kai, mint: púder, liszt stb. hasonló megku 
szerrel összehasonlitani lehetne. Kívülről i 
mázott szerek, miat: balzsam, pomádé, m>1'" 
zás és mindennemű készülékek hatástalanok 

_ bizonyultak; a szükséges ingert elő nem K" 
mert a kebel fejlődése egyes-egyedül a tápsejtek különös belső fő 
jától függ. A P U n l e s - O r i e n t a l e s használata által, — « « " 

-sajátszeru növényanyaguk következtében, a melyet tartalmaznak, —•*»" 
funktió csak annál erősebb lesz, erősebb Tér kering a kebel kornve 
a mely a kebel fejlődését és keménységét előidézi. A fiatal leánynak l 
módjában van keble természetes fejlődését előmozdítani, az asa»i 
nak pedig, hogy keblük teltségét megszerezzék, ragy Tisszasierezbi 
A P i l n l e s - O r i e n t a l e s különös hatással vannak a kebel a 
májának előidézésére és teljesen eltüntetik a váll- vagy nyak és 
ugrásokat, melyek graciózus teltséggel beukartatnak. '30 évi U 
lásra támaszkodva kijelenthetjük, hogy ezen pilulák teljesen ártali 

Passage veroeau, rans. Lianzaiunui mce--- -.^ 
kérjnnk határozottan franczia.bélyegiővel U n i o n des f»brio»» 
ellátott dobozt. Budapesti raktár: Török József gyógyszerész 
::: utcza. Prágii raktár: fr. Witek & Co., Wassergasse 1»- '^ 

(Franklin-Társulat nyomdája Budapest, IV., Egyetem ulcz* 4." szám.)' J 
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SZERKESZTŐ 

HOITST PÁL. 
FŐMUNKATÁRS 

MIKSZÁTH KÁLMÁN. BUDAPEST, JÚNIUS 27. 
Szerkesztőségi iroda : IV. Re&ltanoda-utcza 5. 
Kiadóhivatal: IV. Egyetem-ntcza 4. 

Egyes szám 
ára 40 fillér. 

Előfizetésiig™ 
feltételek- ( Negyedévre 

_ 16 korona. A iVilágkroniká>-\a\ 
_ _ 8 korona, negyedévenként 80 fillérrel 

4 korona. több. 
Külföldi előfizetésekhez a postailag meg¬ 

határozott viteldíj is csatolandó. 

BAMBUSZNÁD CSOPORT. 

SANTOS. 
(Bnuillából.) 

GYERMEKKOROM óta szerettem a helyeket, hol 
víz meg föld ölelkeznek össze. Szerettem 

jsodás összesimulását a haboknak a part¬ 
tal Gyerekészszel akartam volna tudni, mért 
megy csak eddig a víz, mért nem tovább? 

Legszebb harmóniáját fövényes partnak a 
tengerrel itt Santosnál láttam. Csodaszerűen 
olvadnak össze; a nagy egyetértést csak az 
apály rontja meg. Hogy aztán mint duzzogó 
szerelmesek újra összeölelkezzenek. 

Beljebb a parttól különös házikók, nyaraló¬ 
félék lehetnek. Közöttük házmagas bokorfajta. 
Tavaszi reggelen rikítók a színek. Kávészinű 
homokra loccsan a tenger zöld vize. Sárgára, 
fehérre, kékre festett házak körül sorakoznak 
a haragoszöld bokrok. 

Átlátszó, szinte ragyog a levegő. 
Messziről szelíden hegyes partvidék közele¬ 

dik hajónkhoz. Már a villasor is domboldalra 
kapaszkodik fel 

Odébb már sziklák merednek. Csak egy-egy 
folt látszik ki belőlük a sűrű növényzettől. 
Szabad szemmel kivehető, hogy hasítja meg 
az egyforma zöldet hatalmas vízesés. 

Hegyektől körített, széles tenger-országúton 
baladunk. Még egy hatalmas kanyarodás és 

a czukorsüveg hegyét. Alig valami áll ki be¬ 
lőle. Micsoda erő lehetett, mely leszakította? 
Bizony csak emberkéz, meg emberész alkotta 
gépek. - Ezelőtt vagy húsz évvel nagyobb 
volt Santos hirhedtsége hírességénél, az ott 
örökösen dühöngött sárgaláz miatt. Az oda 
igyekvő hajósokat előre elsiratták hozzátar¬ 
tozóik. A kikötőt körülölelő lapos, mocsaras 
süppedek ontotta a miazmákat és hullott az 
ember. Néha mind a hajó népe. Akár csak nem 
is olyan régen Kio-de-Janeiro kikötőjében, hol 
valamelyik hajón egész magyar czigánybanda 
pusztult így el. 

Talán egy maradt belőle vészhirmondónak. 
Santosban van is róluk szóló emlékjel. A ki¬ 
kötő bejáratánál kiálló hajóroncs. Beszél az 
utasokat elpusztító sárgalázról. A fertőzött ha¬ 
jót aztán mindenestül lesülyesztették. 

Ki tudja még hány kipusztult hajónak, el¬ 
pusztult hajósnak temetője ez a kikötő. 

Ma máskép van. Lehordott hegyek földjé¬ 
vel, kövével töltötték ki a mocsaras partot. 
Milliók árán. Azok a csonka kúpok a sárga 

előttünk Santos kikötője. Jóformán az utolsó halál legyőzését hirdetik. Ma már Santosban 
perczig bujt előlünk az oczeántól szeszélye- nincs sárgaláz-járvány, legfeljebb szórványo¬ 
sén kivájt öbölben. Első, a mi meglep, a ten- san akad még. 
gerből kimeredő magános hegysorok. Olyan, Az így épített parton hosszú rakodópart 
mint mikor ügyes kéz szeli le egy csapással épült. Egymás hátán rajta a számozott raktá-

KÁ VÉ – RAK ODAS. 

SANTOSI KÉPEK. 
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A BRAZILIA-UTCZA SANTOSBAN. 

rak. A város első utczájával szemben horgonyt 
vetünk. Mert hoszszában a parton egész nem¬ 
zetközi hajóraj tanyáz. Epedve keresek bazám-
belit, hiába. Végre rátalálok az osztrák 
Lloyd egy teherszállítójára, és itt a föld túlsó 
felén magamban üdvözlöm az osztrák szom¬ 
szédot. Mellettünk olasz hajó ünnepel, lévén 
királyának születése napja. Az összes árbócz 
zászlódíszben, és egész nap halljuk az olasz 
csinnadrattát. A mint biztosan állunk, össze¬ 
gyűl a kikötő csőcselék népe. Csupa nevető, fekete 
pofa. Bezzeg nem ilyenek a mi parádés néger-
jeink. Ezek munkának vetkőztek. Hosszú, ma¬ 
jom karjukat kezdő szinész módjára nem tudják 
hova tenni a nagy bámulástól. Vigyorognak 
reánk, európai asszonyokra kétségbeejtő arcz-
játékkal. Néhány asszony is előkopog, mez¬ 
telen lábukon éktelen nagy fapapucsokkal. 

Nekünk meg első dolgunk volt a városba 
készülődni. Húsz napja jártuk már a drága, 
felejthetetlen tengert. Hanem hát napról-napra 
a fáczánhúst is megunjuk. Elfogott bennünket 
az a láz, a mit csak hosszú út után kikötőbe 
érkezett érezhet. 

Különös utczába kerülünk. Egyik oldalán, leg¬ 
elöl, templom terpeszkedik, mintha odatévedt 
volna. A hosszú házsor majd minden ablaká¬ 
ban kihivó tekintetű néger nő mutogatja fogait. 

Bózsaszín meg fehér ruhákban. A jól kivá¬ 
gott derékból meg kirí szürkés-feketés nya¬ 
kuk. Tetőtől-lalpig végig mustrálnak bennün¬ 
ket. Némelyik meg dühös szemekkel néz végig 
minket, európai asszonyokat. 

Egyenesen a főutczára jutottunk ki. Bősz a 
kövezete. Kocsiforgalom majdnem teljesen hi¬ 
ányzik. Úgy látszik, e kis terűiéire szorult vá¬ 
ros népe sokat használja a lábait vagy keveset 
jár. Inkább az utóbbit vettem észre. Mert töb¬ 
bet látunk az utczákon európai átutazókból, 
meg letelepültekből, mintsem benszülött nége¬ 
rekből. Urinőket meg épenséggel nem látni. 
Annál inkább megbámultam, a mint egyik 
kapualjból czifra hölgy perdült ki. Áttört csip¬ 
kés, fehér párisi ruhájából még jobban kirítt 
fekete teste. 

Gyapjas, gyűrűs hajánál finomabb a kalap¬ 
ján lebegő struczcztoll. Mellette redingotban 
néger ifjoncz feszeleg. Groteszk, de mégis ele¬ 
gáns pár. Kicsit ugyan furcsák így félgyász¬ 
ban, a mihez a természet adta a feketeséget. 
Különben ez a zseniális fajta elegáns köny-
nyedséggel találja bele magát az alig kivivo'tt 
szabadságba. Ezek a rabszolga nagyapáktól 
származó gavallérok Braziliában özönlenek a 
diplomás pályákra. Akad közöttük még minisz-. 
tér is. Az üzletet inkább európaiakra bízzák. 

Dél felé jár. Néhány nagyobb középület előtt 
csoportokban áll az aranyifjúság. Csak hogy 
ujjal nem mutatnak reánk, ügy látszik, ritka 
itt a sétáló asszony, akár Mahomed hívei kö¬ 
zött Most már keskenyebb, de veszedelmesen 
forgalmas utczába jutunk. Itt vannak a nagy 
irodák, hajóügynökségek. A félméteres gyalog¬ 
járóra rákapaszkodnak az ácsorgó lovak, nyo¬ 
mukban nagy társzekerek. Aggódva surranunk 
el mellettük, nem áll-e rúgásra a lába vala¬ 
melyik nagytermetű teherhordó lónak? 

Fellélegzem, mikor kert bejárata elé érünk. 
A város parkja ez. Különös törzsű, szeszélye¬ 
sen nőtt tropikus fák tartják néha nappal is 
sötétesen az utakat. Egy helyen patak tör át 
a vastag fagyökereken. Előttünk jobbról-balról 
a nádak nádja, a bambusz. 

Itt-ott közte kókuszpálma. Ha csoportosan 
áll, többnyire egyforma magas. Mintha nagyra-
látóan figyelné társait, hogy ha valamelyik 
nyúlni kezd, utána nőhessen. Terpeszkedő le¬ 
velű legyező-pálmák beillenének királyi hűse-
lönek. Remekbe nevelte a szabad levegő. Jel¬ 
lemző kertje ez ennek a vidéknek, kertésakéz 
korlátozta vadságával. 

Azt tartom, nem láttam igazán egy várost, 
ha meg nem néztem valahonnan a magasból. 
Kitűnő alkalmat ad erre Santosnál az a ma¬ 
gános hegy, mely szinte őrködni látszik a 
város felett. Tetején fehérfalú kápolna. Nehéz 
felkapaszkodni alig kanyargó, meredek útján, 
de megéri. Különben a hol túlmerészen emel¬ 
kedik, lópcsőkbB Tan vágva. Itt-ott az út men¬ 
tén négerek apró házai. Beljebb hihetetlenül 
piszkos, fekete lurkók szedik az érett szamó-
czát, szaladnak elébünk, hogy odakinálhassák 
szurtos tenyerükön. 

Egyre sűrű facsoportok, bozótos ligetek kö¬ 
zött visz fel utunk. Bámuljuk a buján tenyé¬ 
sző forróégövi, tengermelletti növényzetet. Min¬ 
den bokrot megcsodálok, sokat mint paraguayi 
ismerőst üdvözlök. Némely helyen egész ba-
nána-liget. A hatalmas súlyos fürtök végén 
összetett tölcsérforma, hússzínű, óriás virágok. 
Itt már lakóháznak kell lenni. Elkerített ud¬ 
varban húzódik meg. A fedett batnbusznád-
tornáczról sárgára érett banána-fürtök lógnak 
le. Borsos ellenértékórt szívesen kínál meg 
vele. Meg-megállunk, gyönyörködünk a folyton 
szélesedő panorámában. Hegyünk lábánál a 
négyszögekbe telepedett város, kilométerekre 
kiépült tengerpartjával. Hoszszában a sok hajó-
árbocz, mint egy-egy felkiáltójel válik le a 
csodásán kék égről. 

Előtte a csillogó tengeröböl, körülkerítve 
azokkal a mesébe való hegyalakulásokkal, a 
milyeneket csak Brazília produkál. Három ol¬ 
dalán hullámos hegyvidék. Egyforma zöldjét 
széles vízesés bontja meg. Mintha láthatlan 
kéz öntene végig zöld bársonyon folyó ezüstöt. 
Negyedik oldalán beléje fut a tenger. A milyen 
virágos a város környéke, annyira nélkülözik 
házai a kertet. Alig egy-két zöld folt a kőlö-
megekben. . . Felérünk a hegy kis területű 
csúcsára. Nagy, kopasz kápolna rajta, magas 
kőkeresztteL Oldalt a paplak, valami barátnak 
aziluma. A kiről az a vád kering, hogy jó 
pénzért nem sajnálja a német söröcskét az 
ide kutyagoló idegenektőL A kápolna belseje 
tele fogadalmi ajándékkal, életnagyságú viasz-
testrészszel. Az oltáron a csodatevő Nuestra 
Senjora, (miasszonyunk), régi, feketének fes¬ 
tett vagy feketére kopott Madonna-kép. A sek¬ 
restyében sok szőke-barna hajfonat, mátkapá¬ 
rok képe, számtalan határköve az emberi vá¬ 
gyak sikerültének, kudarczának. Pár lépésre 
a szent helytől nyitott pálinkamérés. A hegy¬ 
ről le már kellemetlenül lejtős az út. Való¬ 

sággal gurulunk lefelé és fele idő alatt ott 
vagyunk a hegy lábánál. A főutczán épen ak¬ 
kor robog végig a tipikus délamerikai közös 
kocsi, az öszvérvonat. Három egymás mellé fo¬ 
gott ösztövór húzza. Még pedig vágtatva. 

Másnap ezen az alkalmatlanságon robog¬ 
tam a város vásárcsarnokába, hogy megismer¬ 
jem Santos piaczát. 

Megszokott vásári zaj, jellemző illatkavar¬ 
gással. Néger asszonyok kinálgatják bőbeszé-
düen holmijukat. Úgy látszik, a fehér meg a 
fekete kofáknak ugyanegy a természetrajzuk. 

Túlsó végén a csarnoknak sosem látott kü¬ 
lönös halak. Vízvezeték hiányában hamar el-
epednek. Szegény a piacz, mint a legtöbb 
trópusi helyen, valóságos gúnyjára a bőven 
termő anyaföldnek. Gabona helyett csak úgy 
ontja magából a sok diszdudvát. 

A santosiak mégsem panaszkodhatnak, mert 
van mit kenyérre váltaniok. Ez a kikötő, 
mondhatni, egész Braziliának kávékikötője. 

Nem mindennapi látvány, a hogy temetik 
a kávét egy-egy hajókolosszus gyomrába. Majd 
egy; egész napon át néztem ezt a mulatságot 

Érdekes megfigyeléseket lehet ilyen pak-
kolásnál tenni. Hajónkon először napszámra 
ment a munka. A hosszúkarú markos néger 
legények mindegyike nyögve czipeli egymás¬ 
után a hatvan kilószsákokat. Széles hátuk meg¬ 
rokkanni látszik a nagy súly alatt. Szitálni kezd 
a sűrű szemű eső. A kényes legények sorban 
előveszik nagy esernyőjüket és fél kézzel tartva 
czammognak terhükkel. A kapitány belátta, 
h°gy így hetekig tart a munka. Összegyűj¬ 
tötte a feketéket, hogy most már mindenki a 
szerint kapja a millreiszokat, a hány zsákot 
felhordott. Egyszerre eltűntek az esernyők, 
két-két zsák került a hátakra és könnyedén 
fut9ttak fel a hajóra százhúsz kilós terhükkel. 

Épen a városba igyekeztem, egyik tiszt te¬ 
kintélyére volt szükségem, hogy el ne sodor¬ 
janak a parttal összekötő l állóról. Ilyen mód¬ 
szerrel hamarosan végére is jártak a munká¬ 
nak ! Még egyszer kimentem örök búcsút venni 
a várostól. Össze akartam vásárolni néhány 
santosi különlegességet. Megdöbbentő a drága¬ 
ság, a hol négy koronát érő három millrei-
szost kell egy tuczat képeslapért kifizetni. 

Ennek a vidéknek is van háziipara. Finom 
munkájú lapos tál alakú kosarakat fonnak a 
czukornád széthasogatott héjából. Eredeti a 
színesre festett pálmarostból szőtt tarsoly. 
Olcsó pénzen legfeljebb keményfából faragott 
fapapucsokat lehet venni. Legalább ne monda¬ 
nák pónzegysógüket millreisznak-ezerrájsznak. 
A ki még nem ismeri értékét, kétségbeesve 
látja, mint fizetnek ki három czifra ezresban¬ 
kót néhány képes levelezőlapért... 

Mire visszaértem hajónkhoz, épen befejezték 
a rakodást. Estebódnél már nyilt oczeánon 
tárgyaltuk a látottakat. Azontúl pedig a kávé 
jegyében éltünk. Napról-napra megnyitották a 
nagy szellőztetőket, s ilyenkor a hajó mélyé¬ 
ben a rengeteg zsáktorlaszokon rémült pat¬ 
kánysereg menekül egymás hátán. Árnyékos 
szögletekbe surrannak a beözönlő világosság 
elől. 

Kövérre híznak itt ezek az ingyenólők és 
hiába ellenük minden védekezés. Az egysze¬ 
rűbb hajósnép még K,egtűri őket babonából. 
De a főbb parancsolok kitartóan pusztítják. 
Minden nagy út előtt elzárják a hajó belse¬ 
jének nyilasait. Egy helyen özönlik beléje a 
gyilkos szénkéneg és hull rakásra a patkány 
had. Mégis ezen a nómetesen tiszta Nord-
deutscher Lloyd gőzösön minden este pat¬ 
kány-muzsika mellett alszom el, a hogy czin-
czognak, vigadnak kabinom falazatában. Hajós¬ 
babona szerint kedves bölcsődal, azt jelenti, 
nincs még veszély... 

Báró Babarczyné Jósa Jolán. 

KÍSÉRTÉS. 
A játszótér sarkában egy padon 
Ül egy fiacska bús hallgatagon, 
Mellette mankó, —• nyomorék szegényke, 
Összébbszorúl a szívem érte l 

Előtte vígan ezer ép gyerek 
Futkározik, birkózik, hentereg; 
0 csak néz, csak bámul hosszan reájok, 
S nagy, kék szemébe könny szivárog. 
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SANTOSI KÉPEK. 

Ti könnyelmű, kegyetlen emberek : 
Vigyétek innen ezt a gyermeket, 
Ha már élte keresztjét ráraktátok, 
Még külön is ne kínozzátok ! 

És te Örökbölcseség, Istenem, 
Küldj e mélységbe egy sugárt nekem. 
Vigyorog rám a sátán . . . Mit feleljek ? 
S mit a saját csüggedt szivemnek ?! 

Szabolcska Mihály. 

TENGEREN. 
Kék vizű hullám lágy csobogása 
Suhanj el lelkem álmai felett, 
Halk libbenéssel, sirály suhogással 
Altass szivemben bús emlékeket. 
Veszszen a múltba mind, a mi mögöttem, 
Síró szerelem, hervadó levél, 
Töltse el lelkem szelíd álmodássa], 
A mit a tenger lágy szava regé l . . . 

Vágytam reád, te tiszta, fényes kárpit, 
Arany opálban fürdő végtelen ; 
Képzeletem kibontja vitorláit, 
S merészen elcsapong e tereken. 
Az életharcz mennydörgő fergetege 
Szelíd méhdongás lesz, míg ide ér, 
S iszsza a lelkem édes álmodással: 
A mit a tenger lágy szava regé l . . . 

Az élet ott, a kék begyek aljába' 
Boldogságot, üdvöket nem terem, 
Királyi tróntól fosztva, megalázva 
Koldusként csatangol a szerelem. 
A leventék sem rózsákért csatáznak, 
Babérkoszorú sem kell, csak kenyér ; 
Hajóm ne köss ki, hadd ringassa lelkem, 
A mit a tenger lágy szava regél . . . 

- Óh, bár e napnak sohse lenne vége, 
Lenne örök e rózsás alkonyat; 
Nincs kedvem látni a nagy messzeségbe, 
A ködbevesző, színes partokat. 
Csak menni, menni, egy álomszigetre, 
Melyet az ember el soha nem ér, 
És hallgatni, nagy, örök hallgatással, 
A mit a tenger lágy szava regél . . . 

(Velencze.) Kiss Menyhért. 

A FEKETE VÁROS. 
REGÉNY. (Folytatta.) 

Irt» MIKSZÁTH KÁLMÁN. 

István faluból Rimaszombattá lassan lett. 
A. hol egy vár volt (mint itt Szabadka), ott 
szükségképen városnak kellett támadnia, mert 
a vár nagy fogyasztó, mindenféle mesterembe¬ 
rekre rászorult. Hát jöttek, mint a juhok a 
sóra. Kivált ha nagy úré volt a vár, a ki fény¬ 

űző életet folytatott. Az úri pompát ebben a 
korban nem a mostani mértékkel állapították 
meg, hogy mekkora istállót tart, mennyi es-
télyt tart az illető s kinél dolgoztat Parisban 
vagy Bécsben a felesége, hanem hogy mekkora 
várost hullajtott el maga körül, így lett a 
Homonnayak házifüstje nyomán Homonna, az 
Eszterházyak révén Kismarton, Pápa vagy 
Tatatóváros, a Károlyiak markán át Nagy¬ 
károly, stb. 

Rimaszombatnak azonban nagyobb szeren¬ 
cséje volt, mint kellett volna. Szabadka s ille¬ 
tőleg Rimaszombat túlon-túl nagy úré, a Rá-
kócziaké volt. No, az pedig olyan nyughatatlan 
família, a melyik nem ér rá egy helyen lakni. 

Mostanság ugyancsak nem látszott egyéb¬ 
nek, mint egy nagyobb falunak, kétablakos 
alacsony házikóival, melyeknek nád- és szalma¬ 
fedelei alatt már akkor sűrűn laktak cserző-
vargák, csapók, kékfestők, csutorások s más 
mesteremberek. Igaz, hogy egy város akkor 
nem volt felismerhető a szemek útján, nem 
lévén felírások vagy kirakatok, a várost leg¬ 
inkább az orral lehetett észrevenni. 

A mint végighajtatott Görgey, érezte a cser 
savanykás szagát (hát ez itt egy cserzővarga), 
majd a foghagyma csiklandozó illata kezd ter¬ 
jengni, ez a kolbásztól és a kocsonyától szár¬ 
mazik, a hentes háza előtt megyünk. «Jézus 
Mária, hajts Preszton, mert mindjárt elájulok." 
Világos, mint a nap, hogy egy gyertyamártó 
portájához közelednek és be kell az orrt fogni. 
Valóságos mennyei megkönnyebbülés, mikor 
ebből az atmosphaerából kijutva, egy nyitott 
ablakból a csiriz kezdi átformálni a levegő 
ízeit; csizmadia Isten fia dolgozgat odabent a 
legényeivel. S így megy ez véges-végig az ut¬ 
czákon, különböző illatok jelzik a különböző 
üzletágakat. A nagy négyszögletes piaczon a 
roppant czipógarmadák fakóságát élénken tar¬ 
kították a nyár első ajándékai, a piros cse¬ 
resznyebogyók. Bizony a természet is anya -
a gyerekeket szolgálja ki legelőbb. Görgey le¬ 
szállt, hogy Rozálinak vihessen ajándékba a 
cseresznyéből. És milyen szerencse, a míg a 
cseresznyét mérte a kofa, a közelben mézes-
kalácsos sátrat pillantott meg. No hát oda 
is be kell térni. Ott aztán bőven akad aján¬ 
déknak való. A mézeskalácsosság a legszel¬ 
lemesebb mesterség. Nem a Merkúr patro-
nátussága alatt áll az, hanem az Ámoré alatt. 
Csupa merő szerelem, csupa incselkedés. Nem 
is mesterember a mézeskalácsos, hanem poéta. 
Hangulatot ébreszt, mosolyt fakaszt az ajkakon, 
elpirulásra kényszeríti az arczokat a sütemé¬ 
nyeivel, mint az a gondolataival Úgyszólván a 
szájába rágja a vásárlónak, ötletekkel látja el, 

hogyan legyeskedjék, csintalankodjék a fehér-
népek körül. Ott van a mézeskalács szív, 
egy kis czélzás, mandulával kirakott lovas, -
egy kis jóslás, pólyásbaba vagy csak a bölcső,— 
egy kis szemtelenkedés. Hanem ha az apa 
veszi, minden figura csak nyalánkság. Görgey 
tehát megvett egy csomót s így megrakodva 
folytatták útjukat Osgyán felé. 

A szabadkai hídon túl azonban egy csoport 
ember állt, közvetlen a korcsma mellett, dárdák¬ 
kal, vasvillákkal fölfegyverkezve. 

Hó, megállj! — kiálták a kocsi elé top¬ 
panva s a lovaknak szegezve a vasvillákat. -
Hova akarnak menni ? 

- Osgyánba, - - felelte a hátulsó ülésből 
Görgey, nagy füstöket eresztve tajtékpipájából. 

Ez a válasz, úgy látszik, meglepte a dárdás 
embert, a ki a szót vitte. 

- Hát nem tudja kegyelmed, hogy Osgyán-
ban a fekete halál dühöng? 

- De tudom. 
- Hm. És mégis oda akar menni? Nagy 

dolga lehet. Ugyan kihez akar menni ? 
- Darvasokhoz, - - felelte Görgey egysze¬ 

rűen. 
A kocsmaajtóból egy madárfejű öreg úr, de-

resedő haja lesimítva lévén a füleire, nem hal¬ 
lotta jól a szót, de kíváncsi volt, odakiáltott a 
dárdás embernek: 

- Mit mondott? Hogy hová? 
- Darvasni - - felelte a dárdás (a miről 

meg lehetett ismerni, hogy Bátyiból való, a hol 
a «hoz-hez» helyett ilyenkor a «ni» ragot 
használják), majd Görgey felé fordult. - - Ha 
Darvasni megy az úr — folytatá himlőhelyes 
arczán valamely vigyorgás félével, — oda nem 
erre vezet az út. 

- Hanem ? 
— Hanem erre, — és fölfelé az égnek mu¬ 

tatott ujjaival. 
— Csak nem akarja mondani, vágott 

közbe ijedten Görgey, hogy.. . 
- Bizony letették már ő kegyelmeik a ka-

' nalat. 
- Az úr is ? - - hebegte Görgey elhalvá¬ 

nyodva. 
- Mind a ketten, azóta már a deszkát árul¬ 

ják, tegnap az asszonyt földelték el, ma az 
urát. De nyugodjék meg kegyelmed, mert, ha 
olyan elevenek volnának is, mint egy halcsik, 
vagyis két halcsik, akkor se mehetne hozzájuk, 
mert nincs az a teremtett élő lélek, a ki a mi 
akaratunk ellen itt átmehetne, mi lévén a pes-
tis-komissió (s itt kidüllesztette a mellét, na¬ 
gyot koppantván dárdája nyelével a földön) és 
bezárva tartjuk ezen a kapun a fekete halált. 

Görgey szivét összeszorította a fájdalom, 
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némán bámult a nagy semmibe, a pipa is ki¬ 
esett a szájából. 

- Csak forduljanak vissza, — sürgeté a dár-
dás. — Mit állnak itt? A mi rendelet, az ren¬ 
delet, nincs másképen. 

Preszton hátra fordulva, kérdőleg nézett urára. 
- Vissza forduljunk? 

Görgey összerezzent, mintha álmából rán¬ 
gatta volna föl ez a kérdés. 

- Dehogy. Menjünk csak előre Preszton. 
Ha Osgyánba nem szabad bemenni, hát nem 
megyünk, de a szabadkai erdőben is van egy 
kis dolgom. Ereszszen minket, jó ember! 

— .Nem lehet punktum, —: makacskodott,.a 
dárdás, nem engedhetem meg. 

- Hát kicsoda maga ? — pattant fel Görgey. 
- Az vagyok, a ki vágyók, — felelte döly-

fösen — magistrátuális persona. Pizsera Kele¬ 
men vagyok, a főporkoláb a városi börtönök¬ 
nél s biró uram elcsapatás és megcsapatás 
terhe alatt bízta rám, hogy se Osgyánból ide, 
se innen Osgyánba senki se jöhessen, mehes¬ 
sen. Hadd fojtódjék a fekete halál a saját le¬ 
vébe. Nincsen annak más orvossága. 

- De hisz már nem Osgyánba szándéko¬ 
zom, hanem csak ide a szabadkai erdőbe az 
erdőmesterhez. 

- Hja, azt mindenki mondhatja. 
- Nekem elhiheti, mert én is magistrátuá¬ 

lis persona vagyok, a ki nem járhat hazugság¬ 
ban ilyen főbenjáró dolognál. 

Pizsera Kelemen hitetlen mosolyra terpesz¬ 
tette szét a száját. 

- Azt is mindenki mondhatja. És ugyan 
micsoda volna kegyelmed? 

Görgey habozott a felelettel, mérlegelvén, 
nem lesz-e terve ártalmára inkognitóját el¬ 
árulni? 

- Szepes vármegye vicze-ispánja — szaladt 
ki akaratlanul a Preszton szájából. 

- Hohó, azt már nem mondhatja mindenki, 
de nem is tartozik elhinni mindenki, — kiál¬ 
tott fel Kelemen gyanakodó tekintetet vetve a 
szegényes fogatra. 

Mire Görgey a zsebébe nyúlt s oda intvén 
Pizserát, egy fényes tallért csúsztatott a mar¬ 
kába. 

- De én elhiszem, mert látom — folytatá 
zavartalanul ő kegyelme, tisztelegvén a dár¬ 
dájával — mind a mellett nem volna czélirá-
nyos, ha a tekintetes alispán úr bemenne az 
erdőbe vagy tovább, hiszen át lehetne eresz¬ 

teni, mert a ki meg akar halni, annak ahhoz 
jussa van. Aztán ha csak az erdőmesterig 
menne a tekintetes úr, nem is kellene okvet¬ 
lenül meghalni, de épen ez a b a j . . . 

- Hogy-hogy?—kíváncsiskodott az alispán. 
- Hát úgy, hogy a ki meghal, az ott ma¬ 

rad helyben és be se hozhatja a pestist vissza¬ 
felé, de a ki meg nem hal, azt többé ugyan 
vissza nem ereszti Bátyiba a komissió, még 
ha maga a király volna se. Halálos veszedel¬ 
met nem bocsáthatunk rá a népeinkre, kérem 
alásan. Csak az a kérdés hát, hogy vissza is 
akar-e még térni a tekintetes úr vagy nem ? 

— Hm. Ebben igaza van, — felelte Görgey -
de talán lehetne valami módot kigondolni, 
hogy visszatérhessek. 

Pizsera úr a fülét vakarta. 
- Egy lehetség volna, - - tagolta ímmel-

ámmal a főporkoláb — föltéve, hogy csakugyan 
Vargáné megy a tekintetes úr. 

- Úgy? Persze, hogy oda megyek. Úgy lát¬ 
szik ismeri Varga uramat ? 

- Hogy ne ismerném? 
- Azt mondják, valami derék ember, -

puhatolódzék Görgey. 
- A biz az. A minap is kilenczet ütött a 

kuglin itt a «Három bolhánál.» (Ez volt a 
szabadkai kocsma neve.) 

- És mi volna az a lehetség? 
- AZ, ;ha két hivatalbeli persona elkísérné 

a tekintetes urat Varga uramhoz és vissza is 
kísérné, hit alatt vallván, hogy nem volt odébb 
minélfogva nyugodt lélekkel ereszthetnők vissza. 

Ez okos beszéd volt, tetszett Görgeynek s 
tárgyalni kezdett Pizserával. 

- Helyes, — monda, — tehát mégis át lehet 
menni. 

- Az átmenés könnyebb, csak a visszajövés 
nehéz. Ma reggel is áteresztettünk egy lovast, 
a ki azt mondta, hogy a tekintetes úr embere 
és Budára megy, de egyszersmind azt is hozzá¬ 
tette, hogy nem tér többé vissza, hogy aztán 
Osgyánból miként ment tovább, az az ő dolga, 
mert Osgyánon túl is van egy ilyen komissió, 
akképen okoskodván a nemes vármegye, hogy 
ha a pestisnek elfogy az elemózsiája ott hely¬ 
ben, hát ő maga is elpusztul. 

- Azt mondja, hogy egy lovas ember ment 
erre ? . . . 

- Egy katona. 
- A ki azt mondta volna, hogy az én em¬ 

berem ? 

- Hogy a szepesi alispán embere, 
nyájunkat le akart szúrni, ha át nem ereszt 
jük. Azt mondja, Budára megy s olyan hírt 
viszen a palatínusnak, hogy az egész várost 
fel fogja perzseltetni, ha elkésve kapja. Pflr. 
mender uram megnézte az iratait és áteresz¬ 
tette. 

- Milyen volt? 
Pizsera leírta az alakját, ruháját, de legjob¬ 

ban emlékezett a lovára, mert bonta lába volt 
ferde lámpással a homlokán. 

- A Gunár! — kiáltott fel Preszton. 
- Az akasztófa Bibók volt, morogta 

Görgey, most már eltalálva, hogy a titkot vitte 
eladni Budára, hallván Esze Tamásék beszél¬ 
getéséből a nádorispán ott időzéséről. 

Egyébiránt olyan természete volt Görgeynek, 
hogy a legkisebb dolog is szertelen indulatba 
hozta, de hidegen hagyta a legnagyobb is, ha 
egy másikon pepecselt; miatta ugyan a ház is 
éghetett volna, ha ő a körmeit nyírta, ügyet se 
vet rá, míg azoktól meg nem szabadul. Vissza 
sietett tehát a tárgyhoz. 

- Nos, mondja csak, porkoláb uram, kap¬ 
hatnék én olyan két hites embert, a milyenek¬ 
ről beszélt? 

- Azt csak maga biró uram adhatna, de az 
nincs itt. 

- Ki most a biró? 
- Nemes Kátay Dániel uram ő kigyelme. 
- Kátay Dániel ? Hisz ismerem. Szőke, ma¬ 

gas ember, egy kicsit biczeg a ballábával. 
- De azért egyenes úton jár. 
- Azelőtt esküdt volt Gömörben? 
- Az a. 
- A megyei határigazításnál találkoztunk 

négy év előtt. 
- Ha ösmeri a tekintetes úr, hát talán el¬ 

mehetne hozzá. 
- Hol lakik? 
- A Bima-soron. 
- De nem szeretnék visszafordulni. Tudja, 

babonás vagyok. Ha talán írnék neki? Mit 
gondol? 

- Az is megjárja, — vélte Pizsera úr, — a 
kinek az jól esik. De én nekem sokkal köny-
nyebb volna bekocsizni. Azelőtt én is tudtam 
írni, nagyon szép írásom volt, de most már 
nehéz a kezem. Van itt a Bolhánál attramen-
tum, meg lehet írni a levelet, a furmender 
pedig lóháton van itt, hát szépen beviszi. 

Görgey leszállott s mialatt Preszton egy kis 
zabot adott a lovaknak, odabent az ivóban se¬ 
rényen neki készült a levélírásnak, a mi nagy 
teketóriával járt, mert papirt kellett előbb ke¬ 
ríteni, az pedig csak nehezen sikerült és nagy 
áldozatok árán, mert a poczakos kocsmáros, 
Kelencze uram, a kit fürgesége miatt «negye¬ 
dik bolhának» neveztek a bizalmasabb vendé¬ 
gei, az előkelő vendég iránti tiszteletből nem 
lévén más módja, a Bibliából szakított ki egy 
üres lapot, mely arra a czélra volt bekötve a 
szent könyvbe egy másik üres lappal együtt, 
hogy arra a születendő gyerekek Írassanak rá 
nevük, születése vagy halálozási évük, napjuk, 
valamint a planéta, a mely alatt születtek, de, 
minthogy az egyik lap immár telides tele volt 
írva, — a föláldozott másik lappal im' el volt 
vetve a koczka, hogy több Kelenczének már se 
születni, sem meghalni nem szabad. De, a mi* 
az esetleg születendő Kelenczék rövidséget 
szenvedtek, ezzel az kipótoltatott a már meg¬ 
levő apró Kelenczéknek, kikre az apjuk rápa¬ 
rancsolt, hogy uczu, gyorsan fogjanak egy öreg 
libát az udvaron, melynek a tolla kitépetvén, 
a fürmender peniczilusával írótollnak fog meg-
faragtatni. Mind ez roppant nagy mulatságot 
szerzett a gyerekeknek, kik a nagy gágogásra 

fakadt szárnyasokból zsivajjal és vihanczolás-
sal megfogtak egy fekete gunárt, a ki aztán 
némi ellenállás után odakölcsönözte a leghosz-
gzabbik tollat s Görgey uram most már min¬ 
den akadály nélkül megírhatta a levelet úgy, 
a mint következik: 

* Istentől kívánatos életet kívánok adatni. 
Szolgálok kegyelmednek, éljen sokáig, biró 

uram ! 
Én Paulus Görgey de eadem, Szepes vár¬ 

megye vicze-ispánja erre járván, némi-némű 
dologban van keveredésem Varga uramnál, 
erdőmesternél, ki lakik vala a szabadkai erdő¬ 
ben. Oda nem juthatok, mert az nemes város 
diszpozicziói az fekete betegség miatt, akként 
vágynak. Minthogy azonban nevezett Varga 
erdőmester lakása még nem esik a kisenten-
cziázott területbe, sem odavaló jutásom, sem 
vissza való érkezésem nem zúdíthatja veszede¬ 
lembe kegyelmeteket, ennélfogva kérem kegyel¬ 
medet, biró uramat, hogy gyámoltalanságom-
ban a kibe estem, engem elhagyni sem keresz¬ 
tényhez, sem nemes emberhez illő cselekedet¬ 
nek ne tartsa, hanem a helyett, valamely mód¬ 
ját ejtse kegyelmed, hogy ügyemet jóvá vé¬ 
gezve isten hírével és a kegyelmed jóakaratjá-
val haza juthassak. Istennek ajánlom, stb. 

Dátum Szabadka kocsma, a hol várok, 1703 
junii ezen a szerdai napon, stb.» 

Megiratván a czédula és beporoztatván a 
falról lekapart malterral, fuvolya alakra be-
göngyöltetett és megnyomogattatván az ujjak 
hegyévei az így támadó koczka alakzatok által 
némileg bezáratott, mire átvette Pizsera és az 
ivó másik szögletében iddogáló csoportnak kér¬ 
dést tett, hogy ki vinné be a városba a szepesi 
vicze-ispán levelét. 

- Micsoda? — ugrott fel maga a fürmen¬ 
der, az a madárképű, posztós ember, a ki már 
megmutatkozott volt Görgey megérkezésekor a 
korcsmaajtóban. A szepesi alispán? Ez volna 
az? A híres, nevezetes Görgey, a ki a lőcsei 
bírót meglőtte. Én magam viszem be a levelet. 
Meg kell az érdemet becsülni. (A lelkesedés 
kiült az arczára.) Nyolcz medvét lőttem már 
életemben és tizenhárom vadkant, de mind 
odadnám, ha egy lőcsei szászt lőhetnék, becsü¬ 
letemre mondom. Hol az a levél, adja ide ? 

Pizsera átadta a levelet, alig birt már a 
lábán állani a sok bortól, de a mint a lóra fel¬ 
tették, olyan egyenesen ült meg rajta, mintha 

SZABAD GYAKORLATOK. 

a hátából nőtt volna ki s vágtatott, mint a 
nyíl, Bátyi felé. 

- Úgy látszik, nem szereti a szászokat, -
jegyezte meg Kelencze Mátyás, nagy hasát sze¬ 
retettel megsimogatva. 

- Meghiszem azt, — vigyorgott Pizsera, -
székálló legény volt Lőcsén fiatal korában, de 
kitiltották a városból és egyik fülét hóhérral 
vágatta le paráznaságért a városi tanács. 

- No lám, a vén kujon, — szörnyülkőzött 
a korcsmáros, — azért kárai most annyit az 
erkölcsökről s azért viseli a haját lemes alak¬ 
ban, lesimítva a füle egykori fundusára. 

(Folytatása következik.) 

A KECSKEMÉTI GYERMEK-ZÁSZLÓALJ. 
Tizenegy évvel ezelőtt, egyik 1898-iki szá¬ 

mában a ((Vasárnapi Ujság» czikket közölt az 
Angolországban szervezett fiuk hadseregéről, 
melyben katonás szervezet alapján nevelik a 
fiukat igazi férfiasságra. Akkor csak ráutaltunk 
erre az érdekes intézményre, mint a melylyel 
érdemes volna nálunk is kísérletet tenni, de 
alig mertük remélni, hogy az eszme valaha 
testet ölthessen. Most azonban több felé mű-

A ZÁSZLÓALJ A HIMNUSZT ÉNEKLI. 

A K E C S K E M É T I G Y E R M E K Z Á S Z L Ó A L J . — Jelfy Gyula fölvételei. 

ködik már az iskolás fiuk zászlóalja, legszeb¬ 
ben pedig Kecskeméten virágzik, mert mig 
másutt inkább csak a középiskolákban van 
meg, itt belevonták az elemi iskolák tanítvá¬ 
nyait is. S hogy mekkora sikerrel, azt látni 
lehetett azon a pompás kis ünnepen, a mely¬ 
lyel az apró emberek zászlóalja a kecskeméti 
harmadik kerületi iskola udvarán bemutatko¬ 
zott előkelő közönség előtt, melyben különös 
érdeklődéssel vettek részt a katonatisztek. 

Bendeltetése ennek a katonásdinak az, hogy 
a fiukat idejekorán fegyelemre, rendre, össze¬ 
tartásra nevelje s megadja nekik azokat az 
alapokat, melyeken aztán később könnyebben 
lehet őket jó katonákká kiképezni. Hogy e 
mellett ez testgyakorlatnak is kitűnő s a fiúk 
nagy kedvvel is csinálják, azt mondani se 
kell. Meglátszott ez a kecskeméti gyermek-
zászlóaljon is, a melynek egyes csapatai ki¬ 
tűnő tartásban vonultak fel a színhelyre. Mind¬ 
egyik fiúnak fapuska a vállán, a melyet na-
gyobbára maguk faragtak az iskola szlöjd¬ 
műhelyében. Példás rendben állottak fel mint¬ 
egy ezerén az iskolaudvarban, tisztelegtek, 
elénekelték a Himnuszt, bemutatták a fegyver¬ 
fogásokban való ügyességüket, aztán imára 
vezényelték őket. A gyakorlat vége czéllövés 
volt, melyben csak a felsőbb osztályú fiuk 
vettek részt. Korukhoz képest meglepő bizton¬ 
sággal lőttek s a nyertesek nagy büszkén ál¬ 
lottak sorba, mellükön a nyereményekkel, me¬ 
lyeket Gulner Gyula főispán és Hudacsek 
Ferencz alezredes tűztek fel nekik. Az igazán 
meglepően sikerült ünnepért sok elismerés 
jutott ki az iskola derék és buzgó tanítóinak, 
a kik a gyermek-zászlóaljat szervezték, taní¬ 
tották és vezették. 

A CZIGÁNYPRIMÁS. 
Elbeszélés. 

Irta Gottier Lajos. 

Végő Laczi reggel még tépelődve forgatta 
a revolvert kezében, de aztán, hogy aznap egy 
kis pénzmagra tett szert, este már ott pezs¬ 
gőzött barátaival a megye székhelyén, a nagy 
vendéglő kertjében, a fák alatt. 

Az ősi kastély, a négyes fogat, meg a bir¬ 
tok is még az övé volt névleg. De, hogy a 
hitelezők mikor rántják ki alóla a gyékényt, 
az már csak rövid idő kérdése lehetett. 

Szerette mindenki. Ő is sokat szeretett éle¬ 
tében. És épen ez a nagy szeretet okozta 
vesztét. 

Nagyon zajos volt már a hangulat ezen a 
gyöngyvirágos májusi éjjelen. A mulatság el¬ 
érte azt a stádiumot, a mikor Végő Laczi ki¬ 
vette a prímás kezéből a hegedűt és odaállt 
a banda elé. A délczeg, fekete magyar úgy 
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A FEGYVEREKET GULÁBA RAKJAK. 

odaillett a czigányok közé, mintha csakugyan 
hozzájok tartozott volna. 

Sírt a száraz fa a kezében. Hipnotizálta az 
egész környezetet. A czigányokat szinte ihlet 
szállottá meg. Művészileg játszottak ők is vele. 
A banda prímása visszafojtott lélekzettel leste 
a hegedű minden egyes hangját s majd el¬ 
nyelte szemeivel azt a kezet, mely az ő hege¬ 
dűjéből olyan csodás hangokat tudott elővará¬ 
zsolni. 

A társaságban pedig mámoros lett, a ki ed¬ 
dig józan volt és kijózanodott a becsípett em¬ 
ber a Végő Laczi játékának hatása alatt 

Aztán letette a hegedűt és szótlanul nyúlt 
a pezsgős pohár után. 

A társaság egészen elcsendesedett volt. Csak 
most lélekzett föl mindenki, mialatt össze¬ 
ütötték a poharakat. 

Az alispánné megindultán szólt az est hő¬ 
séhez : 

- Nagy művész maga, Laczi. 
Végő keserű mosolylyal vont vállat: 

- Mi hasznom belőle? 
— Magának művészi körútra kellene mennie. 
A reálisabb gondolkozásu alispán sietett 

közbeszólni: 
— Ej h! bolondság az egész. Neked meg 

kellene házasodnod. Egy jó parthie kirántana 
minden bajból. 

- Ugyan ki jönne egy ilyen eladósodott 
vén legényhez, mint én vagyok ? Igyunk! 

Ne várja, hogy bókoljak, Laczi. Fele 
sem tréfa ám annak, a mit az uram mond. 
Majd beszélünk még erről a thémáról máskor. 

Mindenki szívesen segített volna ezen a sze¬ 
retetreméltó léha emberen, a ki annyira föl 
tudta melegíteni azt a kis kört, a melyben élt. 

Éjfél közeledett, a mikor automobil állt 
meg a szálloda kapuja előtt. 

Laczi épen másodszor vette kezébe a vo¬ 
nót, mire az idegen társaság megjelent a ven¬ 
déglő kertjében. 

Négyen voltak : Egy szürke selyemköpe¬ 
nyes, vöröshaju asszony, bársonyos fekete sze¬ 
mekkel. Olyan, mint egy Makart-festmény. 
Ajkai élveteg pirosak s karcsú idomai asszo-
nyosan teltek. Egy fehér bajuszu, jóképű bá¬ 
csi, egy monoklis ifjú és egy bizonytalan korú 
lenszőke hajadon egészítették ki a társaságot. 

A szomszéd asztalhoz telepedtek le és ko¬ 
moly tárgyalásba bocsátkoztak a korcsmá-
rossal. 

A Végő Laczi társasága érdeklődéssel nézte 
a jövevényeket. Vájjon kik lehetnek ? 

Laczi háttal állt hozzájok. Meg sem fordult, 
hanem tovább játszott a banda élén. 

Hedery Iván, a főjegyző, alig várta, hogy a 
korcsmárost elfoghassa, kivallatni. 

Mielőtt azonban ez megtörtént volna, az 
alispánné kitalálta a nagy titkot. Meghallotta 
ugyanis, hogy a vöröshaju asszony azt kér¬ 
dezte a korcsmárostól, hogy milyen távolságra 
esik innen Bolzavár? 

Tehát ez a Bolzaváry birtok új tulajdo¬ 
nosnője ! 

Szép kis birtok. Testvérek közt megér két 
millió koronát. Eddig bérben volt. De hogy 
az öreg Bolzaváry gróf Bécsben meghalt, 
örököse: Bolzaváry Judith (a kinek a váló-
pőréről, annak idején annyit írtak a lapok) 
fölmondott a bérlőnek és maga jött le gaz¬ 
dálkodni. 

Végre, most szemtől-szembe láthatták azt a 
sokat emlegetett, érdekes asszonyt! 

Hát, elég az hozzá, hogy az új társaság 
étkezni kezdett, a régi pedig annál többet 
kocczintgatott. 

Végő Laczi húzta szívvel, lélekkel. A han¬ 
gulat lassanként elérkezett abba a stádiumba 
is, a mikor Laczi már nem csak hegedült, 
hanem a czigányt is csalódásig hűen utánozta. 
Bemek színész lett volna belőle. 

- Kezét csókolom a nagyságos asszony¬ 
nak! Melyik a nótája? Hadd húzzam el a 
fülébe ? 

Az alispánné oda súgta neki: 
- Jó lesz megnézni azt a menyecskét, 

Laczi. Ez magának való volna. Tudom, nem 
fájna a feje, ha beleülhetne a Bolzaváry do-
miniumba. 

- Igenis, kezét csókolom! 
Aztán megfordult, az idegen asszony felé. 
A két pár fekete szem összevillant... 

Az álczigányprimás keresztbe tette a vonót 
és elhúzta azt az édesbús magyar nótát, hóm 

&j • 
Hagyj álmodni szerelemről, 
Hagyj álmodni rólad . . . 

Ügy játszott, a mint csak ő tud játszani.., 
Azok is odaát visszafojtott lélekzettel hall¬ 

gatták. A vöröshaju asszony elfordult s lopva 
könnyet törült ki szeméből. 

(Szóval: a regény egész jól indul. A jó-
szivü kis alispánná majd kiugrott a bőréből 
örömében.) 

Aztán, hogy Laczi bevógezte a játékot, az 
igazi prímás tányérozni kezdett. 

- Verjea meg a devla ! te bibas ! Kiáltott 
Laczira a főjegyző. Hát neked már derogál a 
tányérozás, hogy mást küldesz magad helyett?! 

- Ne haragudjon, nagyságos úr! Inkább 
elhúzom a nótáját. 

így mulattak tovább. 
Később a másik kis társaságnak is kezdett 

megmelegedni a füle töve. (Rózsaszínű pezsgő 
került az asztalra.) A fehérbajuszu bécsi ba¬ 
rátságosan bólintva intett át a teli pohárral 
az alispánékhoz. 

Persze, hogy a másik perczben, nagy be¬ 
mutatkozás következett s összetolták az asz¬ 
talokat. Az alispánná már épen be akarta mu¬ 
tatni Végő Laczit is, a mikor az ifjú — a 
hegedűt le sem téve kezéből - - szemöldeivel 
tiltólag intett neki. 

Az alispánné elértette. Hadd folytatódjon 
tovább a tréfa. Hadd maradjanak BoLaváryék 
abban a hitben, hogy ő czigányprímás. A töb¬ 
binek is megsúgták a dolgot. 

A két asszony persze rögtön letegezte egy¬ 
mást. Az öreg úr nagybátyja volt Bolzaváry 
grófnőnek, a fiatal ember testvéröcscse, a len¬ 
szőke hölgy meg a társalkodónő. 

A vöröshaju asszony majd elnyelte szemei¬ 
vel a délczeg czigányprimást. Mámoros volt 
egy kissé. Bortól, zenétől egyaránt... Egy 
másik elvált asszony jutott eszébe... Egy hír¬ 
hedt herczegnő, meg egy czigányprimás . . . 
Most már el tudta képzelni annak a botlását. 
Sőt - - titokban - - meg is bocsátotta... 

Önfeledten élvezte a zenét, mialatt lopva 
legeltette tekintetét az ifjú daliás alakján. Is¬ 
tenem ! hiszen neki is csak van tán joga a 
boldogsághoz ? ! . . . Miért ne lehetne ő is bol¬ 
dog ezzel az érdekes arczu czigánynyal?... 
Úgyis annyit szenvedett az első házasságában! 

A kis alispánné kitalálta, hogy mi megy 
végbe az ő új barátnőjének a lelkében. Hagyta 
élvezni a jelent. Csak néha, lopva, kacsintga¬ 
tott át Végő Laczira. 

Az pedig belézokogta egész lelkét a he¬ 
gedűbe. 

Fogva volt már mind a kettő. . . Laczi, 
czigányos szemtelenséggel, egész közel hajolt 
a szép asszony füléhez. Az pedig hátra dőlve 

zekén, félig lehunyt szemekkel hódolt az igó-
tnek a mámorító zene és a férfi ezerszer 

mámorítóbb közelségének behatása alatt . . . 
E közben lassan pirkadni kezdett. Laczi 

letette a hegedűt. Fülemüle sem csattogott 
már a bokorban. Pacsirta szólalt meg oda-

A társaság hazafelé czihelődött. 
Bolzavár egy órányira feküdt a megye szék¬ 

helyétől. Onnan egy puskalövésnyire laktak 
az alispánék, a Laczi birtokának tőszomszéd-

Az alispánné sehogysem tudott belé nyu¬ 
godni, hogy már el kell válniok. Denikve a 
dolognak az lett a vége, hogy az egész tár¬ 
saságot meghívta korhelylevesre magukhoz. 
Természetesen a czigányokkal együtt. 

A dolgot úgy intézték el, hogy az alispá¬ 
nék Bolzaváry Judithtal előre mentek a.z auto¬ 
mobilon, hogy mire a többiek kocsin megér¬ 
keznek, kész reggeli várhassa a társaságot 

Három fogat állott rendelkezósökre: Az al¬ 
ispáné, a Laczió és a főjegyzőé. A czigányok-
nak fiákért fogadtak. 

Az erdőn át vezető út, ezen a szép májusi 
hajnalon, egy csöppet sem zökkentette ki a 
hangulatból a korhely társaságot. 

Az alispánék tágas ebédlője egy óra múlva 
csak úgy hangzott a dinom-dánomtól. Abban 
mindnyájan megegyeztek, hogy a kis alispánné 
kész boszorkány. Olyan fejedelmi koszttal állt 
elő fél óra alatt az ő kedves vendégeinek, 
hogy nem tudtak eleget álmélkodni. Volt ott 
minden jó, a mi a korhely gyomor előtt kí¬ 
vánatos. Kaviár, oroszhal, körözött liptai, deb-
reczeni kolbász, libamáj, sör, szilvorium stb. 

Hedery Iván jobb ügyre méltó buzgalom¬ 
mal imitálta a józanságot. Ez a nyomorult 
kisérlet azonban teljesen kudarczot vallott 
Egy olyan körmondatba fogott ugyanis belé, 
Bolzaváry grófnővel szemben, a melyből se¬ 
hogysem tudott kibontakozni. 

Végre az alispán megszánta és rászólt: 
- Hagyd abba, Iván ! Inkább add be hol¬ 

nap írásban, aztán mindnyájan elolvassuk. 
Végő Laczi alig tette le a hegedűt kezéből. 

Most már kizárólag csak a vöröshaju asszony¬ 
nak játszott. Elkülönített szigetet képeztek a 
társaságban. A grófnő a hintaszékben nyugo¬ 
dott, háttal az ablaknak. Laczi meg az ablak¬ 
mélyedésben húzta, egészen hozzá hajolva. Az 
asszonyt szinte hipnotizálta a férfi delejes 
közelsége. Mikor aztán Laczi letette a vonót, 
elébe került a grófnőnek és ajkaihoz emelte 
a kezét Szinte kiesett szerepéből. A grófnő 
tűrte. Sőt gyöngéden visszaszorította a férfi 
ujjait. Osszemosolyogtak... A korhelyek nem 
ügyeltek rajok. Egyszerre beszélt már minde¬ 
nik. (Csak az alispánnénak dobogott a szive 
örömében.) 

CZÉLLÖVÉS. 

Ekkor az alispán huszárja jött be az ebéd¬ 
lőbe. Kezében levelet tartott. 

Egyenesen Laczihoz ment. 
- Nagyságos Vógő László urnák. Kezét 

csókolom, nagyságos úr! Levele van. 
Laczi idegesen kapta ki a kezéből. 

- Jól van. Mehetsz! 
A vöröshaju asszony csodálkozva nézett az 

álczigányra. 
Ekkor már az alispánné is ott volt mel¬ 

lettök. 
- Az az ostoba János elrontotta a tréfán¬ 

kat, szólt nevetve Judithoz. 
Az tágra nyílt szemekkel nézett rajok. 

- Hogyan? Hát nem czigány? 
- Persze, hogy nem. Hadd mutassam be 

neked Vágó László barátunkat. 
A grófnő hűvösen válaszolt: 

- Örvendek. Különben rósz tréfa volt. 
Erős napsugár tűzött be e pillanatban az 

ablakon. Megvilágította a férfi arczát. Kellet¬ 
len, korhely fakóság ömlött el azon. A rán-
czok kiélesedtek bágyadt szemei alatt s ko¬ 
romfekete hajában sok ezüstszál tűnt e lő . . . 

Judith unottan fordult el tőle. 
Aztán elővette övéből miniatűr óráját s 

ásítva szólt a háziasszonyhoz : 
- Ideje lesz hazamenni. 

Végő Laczi megszégyenülten nézett utána, 

A BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG. 

IMÁRA ! 

A KECSKEMÉTI GYERMEKZÁSZLÓALJ. — Jelfy Gyula fölvételei. 
A KECSKEMÉTI GYERMEKZÁSZLÓALJ. — Jelfy Gyula fölvételei. 

<i mint eltűnt a szomszéd szoba ajtaján. Sa¬ 
játságos, rideg józanság vett rajta erőt. 

Hedery Iván épen egy tósztba fogott belé, 
a melyben a vármegye új lakóit éltette. 

Az a bizonyos napsugár mind erősebben 
tűzött be az ablakon, a padlóig aranyos lét¬ 
rát verve, melyben millió porszem tánczolt.;. 

A vöröshaju asszony másnap visszautazott 
Bécsbe. 

AZ ÖRÖK HANG. 
Mit nem adnánk érte, ha a «Halotti beszéd* 

irója megszólalna, ha csak egy mondatát is 
hallanók! Ha meggyőződhetnénk róla saját 
fülünkkel, hogyan csengett a magyar szó az 
aranybulla korában, hogyan mondotta a hét-
s/áz év előtt élt magyar szerzetes ezt a fo¬ 
hászt : Latiatuc feleym zumtuchel, mic vog-
muc! 

Utódaink, kik hétszáz év múlva, élnek e 
földön, nyelvünk és hangjaink változását ku¬ 
tatva, nem szorulnak reá a nyelvtudós hozzá-
vetéseire. Előkeresve egy - egy századok óta 
gondosan őrzött hengert, megindítják a fonog¬ 
ráfot s hallani fogják a régi nagyok élő sza¬ 
vát, a tiszaparti halász, a moldvai csángó éne¬ 
két, hallani fognak mesemondókat, kik régóta 
kihalt nyelvjárásokon szólnak hozzájok. Mert 
idő multával túlélik magukat az egykor örök-
életűnek hitt közmondások is. A régiek azt 
mondották: az anyag örök és halhatatlan. 
Pedig ime, nem kevésbbó örök a hang. Mon¬ 
dották : verba volánt, scripta manent, a szó 
elhangzik, az irás megmarad. Edison talál¬ 
mánya óta a szó is megmarad. 

Ez új igazságot tudományosan és rendsze¬ 
resen az európai országok közt — mondhat¬ 
juk — Magyarországon értékesítették legelőbb. 
Nyolcz évvel ezelőtt, 1900-ban, midőn a ma¬ 
gyar néprajzi tudomány képviselője bejelen¬ 
tette a párisi nemzetközi folklóré kongresszu¬ 
son, hogy a budapesti néprajzi múzeumban 
jelentékeny gyűjteményét őrzik a fonográf¬ 
hengereknek, melyek a hazai népköltészet, 
népdal s a kihaló nyelvjárások igen becses 
anyagát gyűjtötték össze máris, és tartják meg 
a késő utódok számára, a tudós gyülekezet a 
bámulat és elismerés adójával jutalmazta ezt 
a bejelentést s követendőnek mondotta ki a 
magyar példát. 

Követték is. Az immár gazdag budapesti 
fonogramm-gyűjtemény alapjait, ha jól tud¬ 
juk, 1897-ben vetették meg, tehát húsz évvel 
azután, hogy Edison feltalálta a fonográfot 
A példát legelőbb, 1899-ben, az osztrák tudós 
akadémia követte, saját költségén és a további 
időkre is biztosított hatezer korona évi se-
gélylyel fentartva és fejlesztve egy fonog-

! rammgyűjteményt — hogy úgy mondjuk: va¬ 
lóságos fonogramm-archivumot - - mely meg-
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őrzi az utókor számára a jelen idők nyelvét 
és zenéjét. A bécsi gyűjtemény jóval szélesebb 
alapon indult és tagadhatatlanul többoldalú, 
mint a budapesti. Nemcsak a zenetörténetet 
és a nyelvtudományt szolgálja, hanem meg¬ 
őrzi féltékeny gonddal tartogatott hengerein 
kiváló politikusok, fejedelmek - - a többi közt 
Ferencz József király - - és államférfiak élő¬ 
szavát is, szóval oly férfiakét, kiknek befo¬ 
lyása volt a történelem alakulására. E gyűj¬ 
temény ily módon érdekes segítőforrása lehet 
egykor a történelem tudományának is. 

Jelentőségteljes haladást jelent ezen a téren 
a berlini egyetem psychologiai intézetének 
gyűjteménye, melyet több más hasonlóan ki¬ 
váló gyűjteménynyel együtt dr. Stumpf Ká¬ 
roly titkos kormánytanácsos, ez egyetem böl-
csészettani professzora ismertet egy tudomá¬ 
nyos folyóiratban. A berlini gyűjtemény ez idő 
szerint körülbelül ezer hengert mondhat ma¬ 
gáénak : a világ minden részében felvett fonó-
grammokat. Berlinben a fonográf elé állítják 
az ott megforduló exotikus vendégeket; fono¬ 
gráfkészülékkel és felvételre alkalmas henge¬ 
rekkel látják el a felfedezésre induló utazó¬ 
kat s ezen a réven máris igen becses anyagra 
tettek szert az afrikai, tudományosan még fel 
nem dolgozott, Írásra soha nem tett nyelvek¬ 
ből : a többi közt a hengerek egész sorozatá¬ 
val a lexikon egy nemét vallhatják maguké¬ 
nak a déli Togo-terület dob-nyelvéről; aztán 
kiküldötteik által gyűjtik a kihaló német nyelv¬ 
járásokat. Szemet vetettek már a czigány-
nyelvre is, mely nagyon fontos a nyelvkuta¬ 
tók számára s mely előbb vagy utóbb kihal. 

Fölöttébb érdekesek és értékesek az ameri¬ 
kai gyűjtemények, melyek a kihaló amerikai 
ősfajok nyelvét, meséit és énekét őrzik meg; 
a párisi anthropologiai társaság, az angol 
Myers gyűjteménye s az orosz császári föld¬ 
rajzi társaság gyűjtése, mely évek óta gazda¬ 
godik a roppant orosz birodalom régi népda¬ 
laival. A pétervári régészeti intézet is széles 
alapon indította meg gyűjtését az ázsiai or¬ 
szágokban. A lembergí tudományos Sefcsemko-
túrsulat Európaszerte gyűjti a népdal marad¬ 
ványait. 

Egyes gyűjtemények a zene és az élő nyelv 
megrögzítésén kívül feladatukká tették nagy 
művészek (színészek, szónokok, virtuózok) élő 
szavának és előadásának gyűjtését is. Joachim, 
a magyar származású nagy hegedűművész sem 
restelte, hogy a fonográf tölcsére elé álljon 
hangszeíével. A párisi nagy opera nemrég 
állami grammofon-lemez-gyűjteményt alapított, 
mely a kor leghíresebb énekeseinek és éne¬ 
kesnőinek hangját őrzi meg az elkövetkező 
idők számára, így dől meg a költő szava, 
hogy az utókor nem fűz babért az előadó 
művésznek: «Die Nachwelt flicht dem Mimen 
keine Kránze.» 

A fonogramm ép oly híven őrzi meg a han¬ 
got, mint a fénykép a látható világ dolgait. 
Míg nem volt fotográfia, nem ismerték igazán 
a távol világrészek emberi típusait, mert a 
rajzoló nem láthat s nem vethet papírra ké¬ 
pet oly elfogulatlanul, mint a fényképező gép. 
Elmondhatjuk, hogy a míg nem volt fonográf, 
a kezdetleges népek hangjegyre alig tehető 
zenéjét sem ismerhettük igazán. A néprajzi 
gyűjteményekben nagy gondot szoktak vetni 
az exotikus népfajok különösnél különösebb 
hangszereire. Mit értek ezek a kéz nélkül, 
mely bánni tudott velők ? Az afrikai utazó, ki 
e néprajzi tárgyakat gyűjti, most fonográfot 
is visz magával, s meghozva a hangszert, mel¬ 
léje adja fonográf hengerét, mely megtanít 
bennünket, hogyan bánnak vele, minő han¬ 
gokon játszanak rajta azok, kik e holt tár¬ 
gyaknál sokkal jobban érdeklik a néprajzi 
tudományt. 

A hang mindenek fölött hű másolása gya¬ 
korlati értéket ad a fonográfnak a nyelvek ok¬ 
tatásában is. Fonográf segítségével könnyeb¬ 
ben megtanulhatjuk az idegen nyelv kiejtését, 
mint a magántanulásra szánt bármely kitűnő 
nyelvkönyvből. A berlini egyetem keleti és 
angol szemináriumán rendszeressé is tették 
már erre a czélra a fonográf használatát. 

Minél több lesz a világon a fonogramm-
gyűjtemény, annál gazdagabbak lesznek az 
egyes gyűjtemények Meg van adva reá a mód, 
hogy galvanikus eljárással sokszorosítani is 
lehessen a hengereket, s ez lehetővé teszi, 

hogy "az egyes gyűjtemények csereviszonyba 
léphessenek egymással. 

Magyarországon számbavehető fonogramm-
gyűjteménye csak a Nemzeti Múzeum nép¬ 
rajzi tárának van: az, melyet az imént már 
említettünk. Úgy tudjuk, az Akadémia kebelé¬ 
ben működő Nyelvtudományi társaság is ké¬ 
szül megalapítani egy fonogramm-gyűjteményt, 
mely a magyar nyelvjárásokon kívül kiterjesz¬ 
tené figyelmét az indogermán nyelvészetre. De 
hogy a gyűjtéseknek mily változatos, tág és 
hálás tere kínálkozik még számunkra, mu¬ 
tatja a többi közt a bécsi, a berlini és a pá¬ 
risi példa, melyet érdemes volna követnünk, 
ha mi voltunk is e téren a kezdők. —a. 

VIZ ALATT JÁRÓ HAJÓK BALESETEIRŐL, 
Mikor Jules Verne messzeszárnyaló képze¬ 

letének szülöttével, a titokzatos Nautilussal 
elvezette olvasóit a tengeralatti rejtélyes vi¬ 
lágba, vájjon ki hitte volna, hogy a regényes 
járómű olyan mértékben megvalósuljon, mint 
a hogy ma látjuk? 

Az eszme nem a nagy regényíró agyában 
fogamzott meg, mert hiszen a vízalatti hajó¬ 
zás eszméjének első nyomaival egykorú mű¬ 
vek feljegyzései nyomán már a XV. század¬ 
ban találkozunk, sőt a XVII. század elején 
Drabbel Cornelius szerkesztett is bizonyos 
fokig használható víz alatti járóművet. Ezen 
a nyomon haladva Borello (1683), -Bushnell 
Dávid (a XVIII. század vége felé) Fulton Kó-
bert (a XIX. század elején), majd 1825-ben 
Montgery foglalkoztak behatóbban a probléma 
megoldásával. Egyik-másik közülök említésre 
méltó sikert is ért el. így Bushnell Dávid 
hajójával az «American turtle»-el, melynek 
alakja egy teknösbékához hasonlított, szá¬ 
mos merésznél merészebb kísérletet tett; leg¬ 
érdekesebb ezek közül az, mely Governor Is-
landnál az «Eagle» nevű angol sorhajó el-
sülyesztésére irányult. E kísérlettel kudarczot 
vallott ugyan, de mégis annak jele, hogy a 
viz alatt működő járműveknek hadi czólokra 
való felhasználását már akkor is figyelemre 
méltatták. 

Bushnell «American turtle»-jának keresztmetszete. 

Szerencsésebb volt f üllőn Eóbert, a ki 
«Nautilus»-ával 1805 október 15-én egy 170 
font lőporral töltött torpedó segítségével a 
«Dorothea» nevű dán brigget teljesen meg¬ 
semmisítette. 

Fulton Róbert «Nautilus»-a. 

Az úttörők azonban nem^ érték meg mun¬ 
kájuk eredményét. A legutóbb letűnt évszázad 
utolsó éveiben ülte meg diadalát az eszme, 
melynek megvalósításával a hadi tengerészet 
kétségtelenül igen értékes és a tengeri hada¬ 
kozásban rendkívül veszélyes eszköz birtokába 
jutott. 

Jules Verne Nemo kapitányának hajóját 
megvalósította saját nemzete, mely költőjének 
a régebbi kezdetleges kísérletektől inspirált 
regényes eszméjét az egész világgal együtt 

hosszú időn át csupán a képzelet eszményi 
termékének tekintette, s íme ma már elértük 
azt, hogy a jövendő tengeri csatákban a ha¬ 
talmas pánczélos csataóriásoknak olyan ellen¬ 
séggel is számolniok kell, a melynek alatto¬ 
mos, láthatatlanul intézett támadásai ellen 
egyelőre még védekezni sem tudnak. 

A viz alatt járó hajóknak a legutóbbi évek¬ 
ben tapasztalt rohamos fejlődésében a légié-
nyegesebb lépés volt az e fajta hajók esz¬ 
ményi típusának: a buvárhajónak a meg¬ 
szerkesztése, mely nem csupán a partvéde¬ 
lemre való, hanem a hajóhadat a nyílt ten¬ 
gerre is követheti. 

A buvárhajók a régebbi tipusu, csupán víz 
alatt járóktól eltéröleg a víz felszínén mozog¬ 
nak és csak akkor merülnek a víz alá, mikor 
a támadás következik, hogy az ellenséget lát¬ 
hatatlanul megközelíthessék. 

A motoripar fellendülésével párhuzamban, 
e hajók teljesítő képességének fokozása is 
lehetővé vált, úgy hogy ez idő szerint a ton¬ 
natartalmat (vizkiszorító képességet) már 500 
tonnára (sőt ezen felül is) emelték. A velük 
megtehető legmesszebb út mintegy 2000 ten¬ 
geri mérföld és sebességük viz felett 13, viz 
alatt 10—11 tengeri mérföld. 

Jóllehet bámulatra méltó a haladás, melyet 
a technika e téren tett, mégis még távol ál¬ 
lunk a víz alatt járó hajók tökéletességétől, a 
minek bizonyságát adják azok a gyakori és 
rendszerint súlyos emberáldozatokkal egybe¬ 
kötött balesetek, melyek e hajókkal történnek. 

A legutóbbi hat év folyamán az olasz «Foca» 
nevű naszád néhány nap előtti katasztrófáját 
hozzászámítva, 24 baleset fordult elő, melyek¬ 
nek oka: nyolcz esetben robbanás, kilencz 
esetben nekirohanás, hat esetben kezelési hiba 
(ezek közül háromnál robbanás is) végre egy 
esetben zátonyra jutás volt. Emberéletben hét 
baleset alkalmával esett kár. Elpusztult össze¬ 
sen kilencz tiszt és 79 matróz. Nyolcz baleset 
angol, a többi túlnyomó részben franezia na¬ 
szádokkal történt. 

A robbanás többnyire a motorokban tör¬ 
tént, csak kivételesen volt annak oka az elő¬ 
vigyázat hiánya, mint például legutóbb a 
«Foca» pusztulása alkalmával, melynek ben¬ 
zinkészlete az eddigi hirek szerint egy eldo¬ 
bott gyufától robbant fel. 

A két legsajnálatosabb baleset, melyet a 
viz alatt járó hajók történetében feljegyezhe¬ 
tünk, kétségtelenül az 1905 június 6-án Bi-
zertánál, a francziák éjszak-afrikai fő hadi-
kikötőjénél elsülyedt «Farfalet» és az 1906 
október 16-án szintúgy Bizerta közelében sze¬ 
rencsétlenül járt ((Luticai) nevű franezia bu¬ 
várhajók katasztrófája. 

A Farfalet a fent említett napon egy gya¬ 
korlat végrehajtása után a Bizertánál levő 
Sidi Abdallah tó bejáratánál sülyedt el. A pa¬ 
rancsnok és 14 ember lelte a hajóval együtt 
sírját a tengerben. A mentési munkálatok, 
jóllehet emberfölötti megerőltetéssel folytak és 
a járómű csupán 10 méternyi mélységben 
feküdt, nem jártak eredménynyel. A hajó élő-
részével olyan mélyen furódott bele a tenger¬ 
fenék iszaprétegébe, hogy kiemelése kilencz 
napi megfeszített munkába került. 

A szerencsétlenség okának megállapítására 
kirendelt bizottság nézete szerint a baleset 
oka az volt, hogy a parancsnoki torony fedele 
állítólag a záró léczek közé jutott homok kö¬ 
vetkeztében nem volt teljesen vízmentesen el¬ 
zárva. Az így keletkezett nyíláson át betódult 
víz a hajó elejébe hatolt, úgy hogy az a túl¬ 
súly által 25—30 fokkal lefelé billenve el¬ 
sülyedt. 

A hajó legénysége csak hosszú haláltus8 

után pusztult el. Július 7-én délfelé ugyanis 
sikerült a Farfadetet a vízből kiemelni és a 
hajó farában tartózkodó legénység ily módon 
már-már megmenekült, mikor a daru láncza 
elszakadt és a hajó ismét visszazuhant » 
mélységbe. 

Július 8-ikán reggel öt órakor a leszállón 
búvárok kopogtatására már nem felelt senki 
s így valószínű, hogy ez időben, de lehet, 
hogy már jóval előbb is az egész legénység 
áldozatul esett. 

A szerencsétlenek vívódását a halállal talán 
még rettenetesebbé tette a megmenekülésnek 
oly rövid ideig tartott reménye. 

A «Lutin,» a Farfalet testvérhajója 15 no-
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nappal később október 16-án délelőtt Fepoux 
sorhajó hadnagy parancsnoksága alatt Ki em¬ 
berrel indult el gyakorlat czóljából. A naszá¬ 
dot egy «Isknel» nevű magánhajó kisérte ez 
utján. Három merülést minden fennakadás 
nélkül hajtott végre. Tiz órakor délelőtt a 
negyedik támadási gyakorlat alkalmával egy 
ideig a víz alatt tartózkodott, majd elejével 
megjelent a vízszinen, de IVa—2 percznyi 
észrevehető küzködés után ismét eltűnt. Az 
Isknel parancsnoka szerencsétlenséget sejtve, a 
baleset helyén egy jelző bóját helyezett el és 
teljes gőzzel Bizertának tartott, a hol az ese¬ 
ményt bejelentette Bellue ellentengernagynak. 

Két torpedó-naszád néhány uszályhajóval 
és a rendelkezésére álló mentőanyaggal azon¬ 
nal a helyszínére sietett, minthogy azonban 
a jelző bóját a hullámjárás elsodorta, a «Lu¬ 
fin» elsülyedésének pontját aznap nem vol¬ 
tak képesek megállapítani. 

Október 17-én hajnalban már nyolcz hajó 
segédkezett a tengerfenék átkutatásában. Mál¬ 
tából három angol hadihajó szintén odasietett, 

ezek a fenékre sülyedésnél, vagy a mentési 
munkálatok következtében keletkeztek-e, az 
titok maradt. 

Bebizonyult az, hogy a «Lutin»-en különö¬ 
sen az utolsó időben a legénységet több iz-
ben felváltották s így nincs kizárva az sem, 
hogy a sülyedés közvetlen oka a kezelő sze¬ 
mélyzet gyakorlatlan voltának tudható be. 

E két balesetet említettük fel azért, mert 
ezek a buvárhajókat működésük közben érték 
utói. A legutóbbi szerencsétlenség, mely a 
«Focán» történt, nem hozható kapcsolatba a 
víz alatt járó hajók szerkezeti hibáival, mert 
hiszen robbanás elővigyázatlanság következté¬ 
ben mindenütt bekövetkezhetik, a hol robbanó 
anyagok vannak felhalmozva. 

Az olasz «Focá»-n történt katasztrófát te¬ 
hát, mely 12 embernek életébe került ugyan, 
szorosan véve nem számíthatjuk a viz alatt 
járó hajókon történő balesetekhez. 

A többi robbanás következtében történt bal¬ 
eset működés közben fordult elő, és legtöbb-

lyedt buvárhajó legénységének megmentésere 
egyelőre egyáltalán nem áll más mód ren¬ 
delkezésre, mint a hajó kiemelése. Ez a mű¬ 
velet azonban oly hosszú időt kivan, hogy a 
legénység, - - ha a közvetlen katasztrófát, túl¬ 
éli is, - - levegő hiánya miatt pusztul el. 

Az amerikai eszme, mely a legénység meg¬ 
mentését olykép véli elérhetőnek, ha a hajó¬ 
testbe egy külön búvár-kamrát építenek, 
eddig még gyakorlatilag nem valósult meg. 
Hasonló terv az is, mely a buvárhajót egy 
attól könnyen elválasztható kamrával kívánja 
ellátni, a hová a legénység baleset alkalmá¬ 
val könnyen bemenekülhet. Ezt a kamrát be¬ 
lülről elzárva, egy külön készülék segítségével 
a hajótesttől el lehetne választani s igy a 
menekülés lehetővé válnék. 

Ennek a tervnek a kivitele azonban igen 
sok akadályba ütközik. Olyan nagy kamrának, 
melyben 15—18 ember elfér, a hajótestbe 
való beépítése alig lehetséges, ha pedig az a 
rész a hajótestből kinyúlna, az orsóalaku hajó 
mozgását alámerült állapotban igen nagy mér-
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BESZÁLLÁSOLT HUSZÁROK. — Garay Ákos rajza, 

de a búvárok munkája eredménytelen maradt. 
Augusztus 18-án délelőtt 10 órakor, tehát 48 
órával az elsülyedés után végre akadályra 
bukkantak. A «Cyclop» nevű hajó azonnal 
búvárt küldött, a ki valóban meg is találta a 
«Lutin»-t 36 méter mélységben a homokos 
tengerfenéken. 

Október 19-ike estéig 11 búvár fáradozott 
a^on, hogy a hajó kiemelésének módját meg^ 
állapítsák. 21-én este végül sikerült a hajó 
alatt ásott csatornán át lánczot húzni, a 
melynek segítségével azután a naszádot a 
Sidi Abdallahban levő száraz dockba vontat¬ 
ták, a hova október 26-án értek eL 

A hajó parancsnoka és 16 főnyi legénysége 
természetesen elpusztult Hogy haláltusájuk 
meddig tartott, azt nem lehetett pontosan 
megállapítani, de valószínűnek tartják, hogy 
a szerencsétleneket a halál nem sokára a sür 
lyedés után megváltotta a borzalmas hely^ 
zetbőL 

A szerencsétlenség közvetlen oka szintén 
vízbetódulás volt, de hogy ez miként történt, 
annak magyarázatára többféle nézet merült 
fel A hajón t. i. több léket találtak; hogy 

szőr nem a hanyag kezelés, hanem a szer¬ 
kezetben rejlő hiba idézte elő a katasztrófát. 

A probléma végleges megoldása szempont¬ 
jából az utóbbi balesetek a tanulságosabbak. 

A viz alatt járó hajók hivatásával járó foly¬ 
tonos veszély, melynek oka részben a szerke¬ 
zeteknek eddig még nem tökéletes volta, más¬ 
részt az a körülmény, hogy a víz alatt való 
mozgás közben a tájékozódás igen nehéz, a 
víz alatti látás pedig csak a közvetlen közel¬ 
ben lehetséges, szükségessé tette azt, hogy 
katasztrófa esetén a mentéshez alkalmas esz¬ 
közöket teremtsenek. 

Az erre irányuló kísérletek »azonban még 
kevés sikerrel jártak, a mit legjobban bizo¬ 
nyít a fentebb elmondott két eset, a hol a 
mentés nehézsége, sőt úgyszólván lehetetlen¬ 
sége ismételten kitűnt. 

Már a múlt század hatvanas éveinek elején 
Bourgeois és Brun a «Plongeur» nevű viz 
alatt járó hajón kísérleteztek mentő eszközök¬ 
kel, de vajmi kevés eredménynyeL 

A kérdés fejlődése igen lassan haladt és 
bizony még manapság is: csak igen kezdetle¬ 
ges eszközök állnak rendelkezésre. Az elsü-

tékben hátráltatná még az esetben is, ha elől 
és hátul csúcsban végződne. 

Az eddigi balesetekből merített tanulságok 
nyomán azonban mégis van némi haladás a 
mentő munkálatok terén. 

Jelenleg már minden buvárhajó el fvan 
látva egy bójával, a mely a hajótestből baleset 
alkalmával kibocsátva, a tenger színére száll 
fel s ezzel jelöli a helyet, a hol a hajó el¬ 
merült. E bójában egy vízmentesen elzárt 
telefon van elhelyezve. Ily módon a mentők 
a bója tartó kötelén végig vezetett telefondró¬ 
ton át az elsülyedt hajó legénységével - - h a 
az még életben van - - értekezhetnek. Ujab¬ 
ban a bóját olyképen alkalmazzák a hajó¬ 
testbe, hogy az szerencsétlenség esetén (sülye¬ 
dés után nagyobb viznyomás) automatikusan, 
önmagától a felszínre száll, mert hiszen köny-
nyen megtörténhetik az is, hogy a megfenek¬ 
lett hajó legénysége eszméletét, veszti, vagy a 
pillanatnyi zavarban lélekjelenlétét elvesztve, 
elmulasztja a bója kikapcsolását. 

A hajó emelése azután daruk és kötelek 
meg lánczok segítségével történhetik. Termé¬ 
szetes, hogy minél mélyebben fekszik, annál 
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RÓZSÁS KERT. 

típusában bizonyos törekvést látunk a rész-
arányosságra, - - a szabályosságra — a nél¬ 
kül azonban, hogy a művészi összhangra ez 
a törekvés számot tarthatna. E törekvés abból 
a meggyőződésből ered, hogy a kertben rend¬ 
nek kell lenni. Ez eredményezi a növények 
elhelyezését az egyenes és a körvonal határai 
között, tekintet nélkül a növények természe¬ 
tére. Ezektől nem követelnek egyebet, mint 
hogy tartósak, szinte elpusztíthatatlanok legye¬ 
nek. Ehhez járul a szin és az illat. A színek¬ 
ben az élénk, erőteljes, tiszta színek a jel¬ 
lemzők, a melyek nagy csomókban, foltokban 
lépnek föl a virágon, az illatban pedig az 
erős, átható vagy fűszeres illat a kedvelt. 
A virág- vagy növényalak mellékes. A finom 
kecses alak szinte ki van zárva, ha csak á 
monda, rege, babona vagy a hit nem ruházta 
föl valami misztikus jelleggel. Ezek szerint 
alakul a növényzet a kisemberek kertjében, 
úgy a városban, mint a falun. Ez jellemzi 
Budapest egyik legrégibb városrészének, a pusz¬ 
tulásra szánt Tabánnak kis kertjeit, a melyek¬ 
ből egy kis jellemző tipussorozatot mutatunk 
be, megmentve ily módon a régi Budapest 
egyik eredetiségét. 

Az ősi eredeti növényeken kívül az újkori 
kertészet növényeiből alig jutott valami, csu¬ 
pán ott módosult és keveredett, a hol közvet¬ 
lenül érintkezett az újabb építkezések folytán 
a modern kultúrával. Ez a néhány példa az 

nehezebb ez a feladat, melyet csak búvárok 
segítségével lehet megoldani. A búvároknak 
víz alatt tartózkodása pedig jól tudjuk, csak 
korlátolt időre terjed, így például a «Lutin» 
kiemelésénél rendkívüli dolognak tekintették 
azt, hogy Loury, egy dán búvár, a 36 méternyi 
mélységben egyhuzamban két órán át dolgo¬ 
zott a fekvő hajó alá húzandó láncz számára 
szükséges csatorna ásásán. 

Ujabban az ilyen aláásásokhoz szükséges 
idő megtakarítása végett a viz alatt járó ha¬ 
jók első és hátsó részébe köröskörül több he¬ 
lyen erős kamókat építenek, a melyekbe az¬ 
után az emelő lánczokat könnyebben be lehet 
akasztani. Madari Kreybig Rezső. 

A TABÁNI KISKERTEK. 
Néhány éve sok szó esik nálunk a kertekről 

és a kertstilusokról. Beszélünk a geometriai 
kertről és az újkori díszítéséről, a természetes 
vagy angol kertstilusokról, a műépítészeti sti-
lus ősi és újkori alakulásairól és e közben 
megfeledkezünk a kisemberek pusztuló kis¬ 
kertjéről, a kertek egyik ősi típusáról, a mely 
az idők folyamán szinte önállóan alakult ki 
és fejlődött, részben a falun, részben a város¬ 
ban. Mind a két helyen megvan a kisember 
kertjének a maga eredetisége, önálló alakulása 
és növényzete. A kisember kertjének önálló 

FOLYONDÁROS KEHTECSKE AZ ERESZ ELŐTT. 

A TÖRÖK IDŐKBŐL VALÓ SZEDERFA. 

T A B Á N I K I S K E R T E K . — Balogh Rudolf fölvételei. 

átmenet az ősi eredetiből a modern kultúra 
terére. A kis, alig néhány négyzetméter ker-
tecskók eredeti növényzete hozzá alkalmazko¬ 
dik a Tabán hegyes-halmos, zeg-zugos helyi 
viszonyaihoz. A hársfa, a bodza, - - itt-ott 
százados példányokban, -— az akácz, a gala¬ 
gonya, a juhar, a vadgesztenye, a szil, a fűz, 
a fagyai, néhol az olajfa, azután a labdarózsa, 
az orgona és a rózsa. Elmaradhatatlan egy-
egy ősi gyümölcsfa. Százados savanyúfái, vagy 
törökszeder, három-négy méter kerülettel; a 
körte, az alma és a birs. A tabáni kertek 
egyik sz.ép, jellemző cserjéje az örökzöld ja-
páni evonymus, a melyből egyik-másik kis¬ 
kertben rendkívül nagy példányok díszlenek, 
részben fedetlenül állván ki a telet, részben 
takarás által megvédve a kemény fagyok ellen. 
Megvan e kiskertek különleges fölfutó és kúszó 
növényzete i s : mint a nemes szőlő, az iszalag-
bércze, az örökzöld borostyán, a kuszórózsa 
és a kékvirágos örökzöld. Az illatos, fűszerező, 
m e g gyógynövények sem hiányozhatnak e kis 
kertecskékből, legalább egy tőnek kell lenni 
belőlük. A bazsalikom nélkülözhetetlen; de ott 
találjuk az izsópot is, a rozmaringot, az illa¬ 
tos rezedát, a zsályát és az erős szagú men¬ 
tát. A díszítő növények és virágok közül első 
helyen áll természetesen a muskátli, égő piros 
színeivel, azután jönnek sorban a pünkösdi 
rózsa, a sárga viola, a szegfű, az égő szere¬ 
lem, a Kossuth-hajnalka, a mályvarózsa, a 

sarkantyúka, a napraforgó, a nefelejts, a 
fehérliliom, a szentáhítat lilioma, a császár¬ 
korona, a varázserejű fülfű a bogárhátú házi¬ 
kók tetején, a pulykamóreg, az oleander, a 
gránátfa avagy pomagránát, mint a régi ma¬ 
gyar kertek egyik neves írója, Lippai János 
mondja. A Tabán kipusztuló kiskertjeinek van 
ezeken kívül még néhány jellegzetes növénye 
a pozsgás vastaglevelű növények csoportjából: 
i kaktuszok, a melyek festői módon illeszked¬ 
nek bele a hepe-hupás hegyoldalba szinte be¬ 
vésett kis kertecske keretébe. Csaknem mind-
eoyikben látni egy-két gömbkaktuszt, kigyó-
meg fáklyakaktuszt. A sokat és hálásan virító 
nagyvirágú leveles kaktusz • - Phyllokaktus 
Ackermanini - - nagy példányai, meg a száz¬ 
éves aloé (Agave Americana) kis és óriás pél¬ 
dányai csaknem minden egyes tabáni kertecske 
jellemző sajátja. Föltaláljuk e kiskertekben, 
vagy a kicsiny házacskák ablakaiban a tengeri 
hagymát és az elpusztíthatatlan örökzöld leve¬ 
lesnövényt, az Aspidistrát. Mindezek a növé¬ 
nyek a specziális helyi viszonyokhoz alkal¬ 
mazva, minden szabály és rendszer nélkül 
vannak elhelyezve a térnek lehető legnagyobb 
mértékű kihasználásával. Sokszor alig másfél 
vagy két négyzetméter az udvar kertecskéje, 
gyakran egy méternél sem nagyobb, de azért 
ott díszlik benne egy sor növény, vagy egy 
cserje, egy magányos fa, vagy néhány cserép KERTES UDVAR LEANDEREKBŐL, ALOÉKBÓL ÉS KÚSZÓ NÖVÉNYEKBŐL. 

LÁDA-KERT. 

hatalmas korlát, mely lámpával nem volt meg¬ 
világítva és keresztbe fektetve az általutat el¬ 
zárta. Nagy aczetilénvilágítónk óriási szem¬ 
ként működve lehetővé tette, hogy Brown 
észrevegye, mi fenyeget bennünket, tehát kellő 
időben lassíthatta a tempót és meg is állította 
a kocsit, mialatt mennydörögve haladt el egy 
vasúti vonat. A mint a pályaőr odaérkezett és 
félrehúzta a korlátot, kocsink ismét nekiira-
modott, átszáguldott egy hosszú, rendetlenül 
épült falun, elhagyta a tengerpartot, az új 
irányban haladva egy nagy vaskapura talált, 
mely a fölötte levő lámpától megvilágítva, 
vendégszeretőleg tárva volt, ezen keresztül be¬ 
hatolt az óriási pálmafákkal ékeskedő tündér¬ 
szép parkba és valóságos fényözönben állt 
meg, mely egy nagy fehér hotel ajtaján áradt 
ki. Milyen óriási ellentét egyfelől a tágas, szé¬ 
pen kivilágított csarnok, hova most beléptünk 
és a hol kellemes angol szót hallottunk, az 
ebédre hivó harangjelzést váró urakat és teljes 
toilettebe öltözött szép lányokat láttunk, más¬ 
felől a külső éjszaka szinte ordító sötétsége! 
Mindenki felállt és bámult reánk, mikor búvá¬ 
rokként, álarczokkal és szemvédőkkel ellátva, 
a terembe beléptünk. 

Reggel felébredve, valamivel hét előtt kinéz¬ 
tem az ablakon. Épen felkelőben volt a nap, a 
szél már teljesen elállt. Szemem előtt elterült 
a gyönyörű paradicsomi kert, melynek rózsa¬ 

virág, vagy egy százados fa foglalja el az 
egész~kis udvart, hatalmas ágaival befedve az 
anró házat és udvart. IS K. A. 

MISS RANDOLPH UTAZÁSA. 
REGÉNY. (Folytatás.) 

Irta C. N. és A. M. Williamson. 

A határtól Bordigheráig nagyon izgalmas 
utazást tettünk. Hatalmas szél süvöltőit át a 
hegyeken; sós párákkal telve jött a tenger 
felől és ordításában teljesen elveszett gépünk 
jóleső bugása. Az út mind magasabbra emel¬ 
kedett, rettentő szélrohamokkal küzdve, vala¬ 
hányszor nyíltabb helyekre érkezett. Mélyen 
alattunk óriási hullámok csapkodtak a szik¬ 
lákhoz, hozzánk falhallatszó mennydörgés¬ 
szerű robajjal. Azután lefelé ereszkedtünk a 
meredek és kanyargó úton, mely egy alacsony, 
*h'g a tenger felszínénél emelkedettebb fek¬ 
vésű helyhez vezetett, a hol a szél kiszáradt 
folyómedren sikongott végig. Majd ismét fel¬ 
felé vezetett az út egy másik-szirtfal menté¬ 
ben, melyet cyclopszerű építmények erősítet¬ 
ek, azután hirtelen leereszkedett házak köze¬ 

pette az ódon Ventimiglia városba, ezen is túl 
egy folyót és síkságot szelt át, mígnem hirte¬ 
len megszakította egy igen veszélyes akadály, 

CSEREPES ÉS EDÉNY-NÖVÉNYEKKEL DÍSZÍTETT UDVAR. 

T A B Á N I K I S K E R T E K . — Balogh Rudolf fölvételei. 
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PILLANTÁS EGY RÉGI TABÁNI HÁZ UDVABÁBA. . 

füzérekkel összekötött narancs- és pálmafáin 
és heliotrop-ágyain valami kimondhatatlan kel¬ 
lem ömlött el. Túl a kerten lengő pálmaerdő 
látszott, helylyel-közzel kicsillámló skarlátpiros 
háztetőkkel, és még odább a tenger. A felkelő 
nap világította meg ezt és a partvonal ivgörbü-
letét, melynek mentében Monte-Carlo és Men-
tone városok gyöngyökként ragyogtak. A szem¬ 
határ szélén elmosódó körvonalú kék sziget 
úszott, mintha kisértet lebegne a vizén, és a 
mint jobban szemügyre akartam venni, hirte¬ 
len elenyészett, mint a légbuborék, ürességet 
hagyva maga után a tengeren. Eleinte légtük¬ 
rözésnek gondoltam, de egy szelíd szavú, őz-
tekintetű fiatal leánytól, ki Apollónia névre 
hallgatott, megtudtam, hogy Corsikát láttam, 
mely csak korán reggel pillantható meg oly¬ 
kor, midőn a nap bizonyos magasságban van 
és kevéssel előzőleg viharos volt a tenger. 

Szobánkban reggeliztünk, pompás mézzel 
ettük a ropogós süteményt, később pedig, mi¬ 
kor lementem az emeletről, hogy kábelsür¬ 
gönyt intézzek hozzád, a csarnokban oly bal-
zsamos illatot élveztem, mintha fenyőerdőben 
járnék, mert épen a karácsonyi ünnepekre 
díszítették és az egész hotel tele volt vidám 
ünnepi sürgés-forgással, úgy, hogy inkább csa¬ 
ládi háznak látszott, mint vendégfogadónak. 

Utóbb megtudtam, hogy ez a hotel épen a 
karácsony méltó ünnepléséről híres. A ki csak 
odavetődött, azt vendégül hívták a nagyszerű 
ebédhez, mely mint valóságos ünnepi lakoma, 
tgy-két tuczat fogásból állt és melynek végén 
vigan ropogtattuk a crackereket. Mikor ezen 
is túl voltunk, besötétítették az ebédlőt és a 
pinczérek hosszú menetben hordták be a sok¬ 
féle, zöld, karmazsin, arany és rózsaszínben 
tündöklő fagylaltokat. Mindnyájan tapsoltunk 
és nevettünk, mint a gyermekek, a hotel tulaj¬ 
donosa p«dig kis szónoklatot rögtönzött. Az 
összbenyomás oly barátságos és mégis ünnepies 
volt, hogy a legkomorabb embergyűlölő is bizo¬ 
nyára otthon érezte volna magát. Azt hittem, 
hogy a lakomával az ünnepség is véget fog 
érni. De épen ellenkezőleg, most gyülekeztünk 
mindannyian a szép festményekkel díszített 
nagyterembe, a hol egész nap titokban folytak 
az előkészületek és most már fel volt állítva a 
gyönyörűen díszített karácsonyfa, melyet tele¬ 
aggattak a hotel összes lakóinak szánt és a 
tulajdonos költségén beszerzett ajándékokkal. 
Az ajándéktárgyakat kisorsolták, énnekem egy 
igen kedves kirakott szekrényke jutott, titkos 
zárral, Mary néninek ;egy ezüst váza. Szólt a 

zene is, hárfa és hegedűszó. Igazán sajnáltam, 
hogy szegény Brownnak egyátalában nem volt 
része a mulatságban. De adtam neki ajándé¬ 
kot. Tudod, hogy nem fogad el borravalót, 
tehát pénzzel nem kínálhattam; de a minap, 
mikor Cannesban voltunk, valami okból na¬ 
gyon roszkedvűnek látszott, és kiderült, hogy — 
nem tudom, mi módon, mert kissé _kitérőleg 
válaszolt - - elvesztette az óráját. Én akkor 
nem sokat szóltam, de Monte-Carlóban egé¬ 
szen tisztességes új órát vettem számára ötven 
dolláron (többet is érdemelne) és ma reggel 
átadtam neki, boldog ünnepeket kívánva. Nem 
is képzeled, mennyire örvendett. Valósággal 
meg volt hatva. 

íme, éjfélt ütött az óra. Isten veled, drága 
Apuskáin. Gondolataim egész nap veled időztek. 

Szerető leányod, Molly. 

Jimmy Payne - - Chauncey Ran-
dolphnak. 

Róma, Grand Hotel, deczember 27. 
Kedves Mr. Eandolph. 
Bajos helyzetben vagyok, de szarvánál fogom 

meg a bikát, egyenesen önnek irok bizonyos 
dolgokról, melyeknek fontosságot tulajdonítok. 
Bízom abban, hogy barátsággal viseltetik irán¬ 
tam és ismeri Molly iránti érzelmeimet, reá 
vonatkozó szándokaimat; ennek alapján re¬ 
ménylem, megbocsát, ha úgy találja, hogy 
olyanba avatkozom, a mi nem szorosan-az én 
dolgom. Meg fogja érteni indító okaimat, ha 
kifejtem, hogy bizonyos dolgokat nincs remény¬ 
ségem kellő világításban tüntethetni fel Molly 
előtt, holott ön mint atyja, könnyen teheti. 
Meg fog továbbá győződni, hogy főczélom Mol-
lyt veszélytől óvni. 

Már megköszöntem, hogy szíves volt vála¬ 
szolni arra a levélre, melyben felkértem, hogy 
közölje velem, Európának melyik részében uta¬ 
zik kedves leánya; ő tőle pedig hallottam, hogy 
értesítette önt Pauban történt találkozásunk¬ 
ról. Pár nappal előbb értem oda, mint ő és 
Miss Kedison, és tényleg tanuja voltam, mikor 
ketten megérkeztek az automobilon, a mely¬ 
nek kalandos esetéről bizonyosan volt alkalma 
értesülni. Mihelyt megpillantottam -a chauffeurt, 
ösztönszerű bizalmatlanságot éreztem ez ember 
iránt, és a tapasztalat rég megtanított arra, 
hogy ösztönöm sugallatát ne hagyjam figyelem 
nélkül. Ez az ösztön sokszor nagy hasznomra 
vált a Wall Street-ben, az értékpiacz áringa¬ 
dozásai alkalmával. Engem sokszor némi gúny¬ 
nyal figyelmeztettek, hogy van bennem valami, 
a mi a nagy detektivre, Sherlock Holmesra 
emlékeztet, de én elismerem a hasonlóságot és 
büszke vagyok rá. Merem állítani, hogy nem¬ 
csak külsőségekben nyilvánul az. Bizonyos 
detektiv-ösztönöm van, mely velem született. 
Már akkor kezdett mutatkozni, mikor mint kis 
fiú, iskolába jártam, azóta pedig kiképeztem és 

gyakorolgattam, mert ebben — úgyszólva -
szellemi nevelés magasabb iskoláját látt 
JÉpen ennek folytán több alkalommal sikerüli 
nyomára jönnöm némely csalásnak, melvet 
semmi esetre sem fedezhetett volna fel 
ki a dolgokat nem vizsgálná oly kevéssé $i' 
mélyes, oly tisztán tudományos szempontból 
Hogy ily eljárással számos ellenséget szerez' 
tem, nagyon természetes, de mit törődöm vele? 

Abban az esetben, melyet most ön elé óhai 
tok terjeszteni, nem mondhatom, hogy D e i 
vagyok személyesen érdekelve. De reményiem 
hogy ezért nem lesz kedvezőtlen véleménynyel 
felölem, főleg ha kellő tekintettel van az öaz-
szes körülményekre. 

Mint mondottam, az a Brown nevű ember 
az első tekintetre, a mint csak távolról meg¬ 
pillantottam, igen kedvezőtlen benyomást tett 
rám. Úgy találtam, hogy igen kérkedő, önhitt, 
fontoskodó, semmikép sem Viseli magát állásá¬ 
hoz mért módon. Látszott rajta, hogy úrnőjét 
és annak társaságát semmikép sem tartja ma¬ 
gánál különbnek, és ez a felfogás igen veszé¬ 
lyes olyan embernél, kinek gondjára hölgyek 
bízattak. Első benyomásaimat megerősítette az, 
a mit Molly az automobilkalandokról beszélt 
el nekem, nem is sejtve, hogy chauffeur-jéneí 
árt vele, sőt ellenkezőleg, abban a hiedelem¬ 
ben, hogy Brown nagyon kitüntette magát. 
Attól kezdtem tartani, hogy ez az ember képes 
visszaélni a bizalommal, melylyel két védtelen 
hölgy viseltetik irányában, visszaél talán azért, 
mert sejti, hogy ezek a hölgyek bőven el van¬ 
nak látva pénzzel. Határozott gyanúm eleinte 
csak ennyire terjeszkedett, habár bizonyos 
detektív-előérzet azt súgta, hogy marad itt még 
több felfedezni való. Mindamellett elegendőnek 
tartottam volna hallgatni és magamban hely¬ 
teleníteni Molly meggondolatlan bizalmát, vagy 
jó tanácscsal szolgáim neki és legfeljebb még 
komolyan rendreutasítani Brownt; de erre nem 
szorítkozhattam többé, midőn Pauban, ott-
mulatásunk utolsó napján a golf-klubba láto¬ 
gattam. Legnagyobb csodálkozásomra Brownt 
is ott találtam, sőt játéktársakat keresett és e 
végett a gentlemant adta. Elegáns öltözetben 
volt és egészen jól játszotta szerepét, a ke-
vésbbé élesszemű megfigyelőt könnyen tévútra 
vezethette. De nem-az az ember ő, a ki velem 
el tudná hitetni, hogy gentleman. Odaléptem 
hozzá és igen nyugodtan utasítottam, hogy 
azonnal hagyja el a klubhelyiséget, különben 
nyilvánosan leálczázom. De ő könyörületért 
esedezett és én természetes jószivűségem sugal¬ 
latára, bántatlanul hagytam eltávozni, miután 
megígérte, hogy vissza nem tér többé. Annyit 
mégis megtettem, hogy a stewardnál megtuda¬ 
koltam, milyen nevet jelentett be Brown, mikor 
bebocsáttatását kérte, és mód nélkül elbámul¬ 
tam, midőn arról értesültem, hogy mint Ho-
nourable John Winston mutatta be magát, 

tehát előbbi gazdájának nevét bitorolta, ki a 
Molly által jelenleg használt kocsi tulajdonosa. 
Minthogy hallgatást Ígértem neki, ezúttal nem 
lepleztem le, de újabb felfedezésem csak fokozta 
bizalmatlanságomat e veszélyes és lelkiismeret¬ 
len egyén iránt. 

Úgy éreztem, hogy Mollyra való tekintettel 
kötelességem kutatásokat kezdeni és ily úton 
végre módot találni Brown leálczázására, hadd 
lássa Molly is, milyen emberrel van dolga; de 
bizonyos okokból, melyeknek felsorolásával 
szükségtelen önt terhelnem, lényeges volt a 
legnagyobb elővigyázattal eljárni. 

Semmikép sem találtam megengedhetőnek, 
hogy ez az ember, bár egyelőre csak keveset 
tudtam jelleméről, Molly és Miss Kedison kísé¬ 
retében tovább is bejárhassa Francziaországot. 
Attól tartottam, hogy kompromittálni találja a 
hölgyeket, vagy épenséggel pénzt zsarol ki 
tőlük, és hogy ennek a veszélynek elejét ve¬ 
gyem, ajánlkoztam a hölgyeket kocsijukon a 
Bivieráig kísérni. Miss Kedisonnak ajánlottam 
fel kíséretemet, nem Mollynak; egyúttal, rész¬ 
ben indítóokaimra is kiterjeszkedve, óva intet¬ 
tem, hogy ne áruljon el semmit, mert felette 
fontos, hogy hallgasson, míg a szólásra fel 
nem hatalmazom. Talán abban a véleményben 
tetszik lenni, hogy olyanra vállalkoztam, a mi 
meg sem illetett, de én nagy tisztelője vagyok 
önnek, másrészt mély vonzalommal viseltetem 
Molly iránt, és mivel a legelőkelőbb körökben 
számos barátom van úgy a szárazföldön min¬ 
denfelé, mint Angliában, méltán feltehettem, 
hogy jelenlétemmel a hölgyeknek nagy segít¬ 
ségére lehetek. 

Utazásunk első és második napján többrend¬ 
beli merész hazugságon kaptam Brownt. Velem 
szemben kihívó volt, nyilván attól félt, hogy 
az én fellépésem folytán állását vesztheti; a 
hölgyek — különösen Molly — iránt oly tisz¬ 
teletlen bizalmasságot tanúsított, mely gyanú¬ 
mat a lázasságig fokozta. Kezdtem átlátni, hogy 
magasabbra törő czéljai vannak, mint eleinte 
gondoltam, és • reménylem, megbocsátja 
őszinteségemet — rám nézve nem lesz meg¬ 
lepő, ha Molly előbb-utóbb igen kellemetlen 
módon fog a való tudatára ébredni. 

Gondosan tudakoltam, mit mondott Brown 
arra nézve, hogy előbbi gazdája ez idő szerint 
hol jár, és kiderült, hogy a chauffeur szerint 
Honourable John Winston visszament Ang¬ 
liába és felhatalmazta Brownt az automobilt, 
ha maga vezeti, bérbe is adni. Ezt különösnek 
találtam és «zon gondolkoztam, nem képzel¬ 
hető-e, hogy annak a ficzkónak sikerült ellopni 
a kocsit, mely esetben bizonyosan saját czél-
jaira használja és a bérbeadásért kapott pénzt 
zsebrevágja. Megerősítette ebbéli gyanúmat az 
a körülmény, hogy rendkívül olcsón adta bérbe 
a kocsit és igen csekély fizetést kért saját szol¬ 
gálatáért. De Toulonban még komorabb gyanút 

LAMBÉSE A KATASZTRÓFA UTÁN. 

ébresztett a következő meglepő eset, melyre 
most leszek bátor figyelmét felhívni. 

Valószínűleg tetszett már értesülni Molly 
útján, hogy félrecsuszamlás következtében, 
mely könnyen előfordulhat, bárki vezeti az 
automobilt, a miénk lefordult az útról. A leg¬ 
elemibb udvariasság szabályai követelték, hogy 
Miss Kedisonnal egy kis faluban maradjak 
hátra, Toulon közelében, mialatt Molly, Brown-
tól kisérve, a városba ment, hogy orvost keres¬ 
sen, a ki sérült kézcsuklóját gyógyítsa. Más¬ 
nap, mikor Miss Kedisonnal a kocsin Toulonba 
érkeztem, elhatároztam, hogy ily későn nem 
folytatjuk utunkat, inkább még egy éjszakát 
töltünk itten. Véletlenül láttam, a mint Brown, 
ki a hotel előtt valamit igazított az automo¬ 
bilon, pénzt vett ki a zsebéből és fizetett vala¬ 
kinek, a ki a javítási munkálatoknál segédke¬ 
zett. Mikor Brown a pénzt előszedte, valami 
czédulaféle leesett a földre, a nélkül, hogy ő 
észrevette volna. Távozása után lehajoltam és 
felvettem a papirszeletet. Zálogczédula volt, 
mely francziául állíttatott ki, a kelet szerint a 
megelőző napon és egy óra elzálogosítását iga¬ 
zolta. Elhatároztam, hogy kutatásaimat foly¬ 
tatva, felkeresem a zálogház tulajdonosát. Meg 
is tettem, átadtam a czédulát és kijelentettem, 
hogy a zálogot kiváltom. Képzelje, milyen ha¬ 
tással volt rám, midőn nagyszerű arany ismétlő¬ 
órát mutattak nekem J. W. gyémántos monog-

EGY TÚLZSÚFOLT KERT. 

T A B Á N I K I S K E R T E K . —Balogh Rudolf fölvételei, 
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rammal. Kézzelfogható, hogy mit kellett mind¬ 
ebből következtetni, mert ilyen órát bizonyára 
a leghűségesebb szolgának sem ajándékozhat 
a gazdája. Valami kétszázhatvan frankot fizet¬ 
tem az ismétlőóra kiváltásáért és eljárásomat 
önmagam előtt azzal igazoltam, hogy az óra 
kétségtelenül lopott jószág, tehát csak ez az 
egy mód, a melyet én követtem, vezethet arra 
az eredményre, hogy az óra visszakerüljön 
jogos tulajdonosa birtokába és valóban hálára 
köteleztessék ez a tulajdonos, feltéve' hogy 
még éleiben van. Az aláhúzott szavak sejtet¬ 
hetik önnel, milyen kételyek támadtak ben¬ 
nem. Valóban hiszem, hogy bármire is képes 
ez a chauffi'in: 

Az órával zsebemben visszatértem a hotelbe 
és kutatni kezdtem Brownnak múlt éjjeli viselt 
dolgait. Megtudtam, hogy a xallc d manger-
ban ebédelt és ez alkalommal kifogástalan 
estélyöltözetben jelent meg, melyet okvetlenül 
gazdájától kellett kapnia. Talán nem kellene 
elmondanom azt is, a mit ezenfölül hallottam, 
mert nem szeretek pletykákat hordani, de azt 
hiszem, mégsem cselekszem helytelenül, ha 
önnek is tudomására hozom, hogy Molly egy 
és ugyanazon asztalnál evett az imposztorral, 
mintha vele egyrangú volna és nem a szol¬ 
gája. 

Miss Kedison előtt semmikép sem mertem 
felfedezni a történteket, csak czéloztam arra, 
hogy alapos okoknál fogva még kedvezőtlenebb 
véleménynyel vagyok Brownról, mint előbb. 
Megegyeztünk, hogy Mollyt rábeszélve, a leg¬ 
nagyobb sietséggel Cannesba utazunk, a hol 
értesüléseink szerint épen akkor kellett tar¬ 
tózkodnia Lady Brighthelmstonnak (olvasd: 
«Brighton»), ki barátomnak, Honourable John 
Winstonnak édes anyja. Tőle akartam meg¬ 
tudni, minő legújabb híreket vett fiáról, bizo¬ 
nyos-e a felől, hogy fiának nem történt valami 
baja. Az órát is meg akartam mutatni neki, 
hogy ekkép minden részletről teljes tudomást 
nyerjen és minden következtetést ép úgy le¬ 
vonhasson, mint én. Ennek megtörténtével — 
úgy gondoltam — Brown teljesen le lesz ál-
czázva Lady Brigthelmston előtt és ekkor csak 
pár óra műve lehet, hogy Molly a szolgálatból 
elbocsássa őt. 

Szerencsétlenségre azonban Lady Brighthelm-
ston Cannesból, a hová mi érkeztünk, már el¬ 
utazott Bómába; mindamellett Cannesban a 
chauffeur álnok kétszinűségének még egy bizo¬ 
nyítéka jutott kezembe. Egy levelet, melyet 
Honourable John Winston részére hagyott 
hátra édes anyja a hotelben, Brown vett titok¬ 
ban magához. És az a tény, hogy Lady 
Brightheímston Cannesba várta fiát az auto¬ 
mobillal együtt, nem engedi meg azt a fel¬ 
tevést, hogy szegény John Angliában van és 
önkényt hagyta a kocsit a chauffeur őrizete 
alatt. 

Minden körülményt egybevetve, az ügyet ba-
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Midőn már ennyire mentem, semmi sem 
téríthet vissza. Sokkal jobban szeretem Mollyt 
hogysem cserben hagyhatnám. Valamikor, ha 
megtudja, mi mindent tettem érette, talán ő 
is jobban méltányol, mint eddig tette. Ezt ma¬ 
gam nem mondhatom neki, de talán ön helyén¬ 
valónak találja vele megértetni. Szándékom 
Lady Brighthelmstont Nápolyba - - vagy hi 
szükséges, még messzebbre - - követni, mert 
írásban értesíteni őt a dolgok állásáról, az 
összes érdekelteknek inkább ártana, mint hasz¬ 
nálna. A helyszínére kell mennem, de szeren¬ 
csétlenségre ez néhány napig kivihetlen. Ró¬ 
mában most igazán borzasztó az időjárás, betes 
vagyok, alighanem influenzába estem. A leg¬ 
jobb szándék mellett sem folytathatom a men¬ 
tés művét, míg az orvos az utazást meg nem 
engedi. Valószinűleg még itt fog találni Molly, 
mikor megérkezik. Addig is, kedves Mr. Ran-
dolph, legjobbnak találtam önt is óvatosságra 
inteni. 

Őszinte híve, J. Van W. Payne. 
(Folytatása következik.) 

A HÉTRÖL. 
Nehéz kérdés. Biencrth báró, az osztrák minisz¬ 

terelnök a minapában mondott beszédjében egy 
nagyon érdekes témát érintett, mikor arra kérte az 
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rátomra nézve baljóslatúnak tartom és az a 
gondolat, hogy Molly, valamint Miss Kedison 
állandón ki van szolgáltatva annak a lelkiisme¬ 
retlen gazembernek, még pedig idegen földön, 
engem egészen kihoz a sodromból; e levél 
olvasása után bizonyára ön is igen aggasztó¬ 
nak fogja találni a helyzetet. Mikor hárman a 
Eivieráról Olaszországba indultak, kénytelen 
voltam egy napig visszamaradni egy beteg ba¬ 
rátom mellett, de mihelyt lehetséges volt, Pan-
hardomon követtem őket. Csakhogy előre nem 
látott események, melyekhez egy-két baleset 
járult, feltartóztattak, nem érhettem utói az 
automobilon utazókat, mint eredetileg szándé¬ 
koztam volna. Végtére, tekintettel arra, hogy 
Brown valószínűleg igen sietett, mert bizonyo¬ 
san arra törekedett, hogy csatlakozásomat lehe¬ 
tetlenné tegye, elhatároztam, hogy kocsimat 
elhagyva, vasúton sietek Rómába, a hová ők 
is tartottak. Tervem az volt, hogy megelőzöm 
őket ezen útjokban és mik«p már Cannesban 
akartam tenni, felkeresem Lady Brighthelm-
stont, hogy a rendőrség kéflaen várhassa Brownt 
ha szükségesnek mutatkolhék öt megérkezése¬ 
kor azonnal letartóztatni. A kitűzött időre Ró¬ 
mába érkeztem és elmentem abba a hotelbe 
a melybe a Lady Brighthelmstonnak szóló 
leveleket Cannesból utána küldték. De a rend¬ 
kívüli hideg és rósz időjárás folytán a lady 
neuralgiába esett és ismerőseivel alig egy heti 
időzés után Nápolyba utazott, honnan később 
Szicziliába szándékozott átrándulni. 

BARAKKOK A TENGERPARTON. 

A Z É L E D E Z Ő M E S S Z I N A . — Tanssig Ármin amateur– fölvételei. 

osztrák képviselőket, hogy a politikai meggyőződé-
Bek ellentétességét ne engedjék személyes érzé¬ 
seikké válni, vagyis, a kik a politikai arénában 
ellenfelek, ne álljanak az életben is mint ellenségek 
egymással szemben. A Bienerth báró fölfogásának 
a politikusok egymáshoz való személyes viszonyá¬ 
ról kétségtelenül megvan a maga erkölcse, még pe¬ 
dig wi erkölcse, a mely, a milyen ismeretlen (épen 
az ő fölhívásának a szükséges volta bizonyítja) az 
osztrák parlamentben, olyan általános és hagyo¬ 
mányos a magyar törvényhozásban. Hogy a poli¬ 
tikai meggyőződések külömbözősége vagy épen el¬ 
lentétes volta ne váljék egyéni gyűlölködéssé, éhez 
a gondolkozásnak legalább akkora emelkedettsége 
szükséges, a mely a jóhiszeműséget és a meggyőző¬ 
dést minden körülmények között tisztelni tudja, 
tisztán azért vagy már csak azért is, mert •—jó¬ 
hiszeműség és meggyőződés. A hol ez a művelt és 
lovagi gondolkodás hiányzik vagy fejletlen, ott en¬ 
nek az erkölcsnek nemcsak a gyakorlására, de a 
megértésére se igen lehet számítani: a minthogy a 
primitívebb lelki berendezésű ember okvetetlenül 
különösnek fogja mindig találni, hogy a kik a fó¬ 
rumon egymással szemben állanak, a fórumon kívül 
szépen megférnek egymással. Altalános és abszolút 
érvényű megoldása ennek a kérdésnek külömben 
még ott se képzelhető, a hol a lelki és műveltségi 
föltételek megvannak a politikusokban a distingvá-
lásra, mert a politika tartalma nem mindig olyan, 
hogy a viták állandóan megmaradhatnának az el¬ 
vek személytelen, illetve személyeken 'fölül való 
magasságában és mint tudjuk, nemcsak előfordul¬ 
hatnak, de elő is fordulnak olyan helyzetek és ala¬ 
kulások, a'melyek túlságos terhet raknak a jóhi¬ 
szeműségre és a hazafias meggyőződésre; mikor azt 
követelik tőle, hogy az ellentétes törekvést is jó-
hiszemünek és hazafias meggyőződésnek tisztelje. 
A parlamentek demokratizálódása se nagyon ked¬ 
vez az úribb fölfogás megerősödésének a politika 
fórumán, a hol az ellentétek és ezek mérkőzésének 
fegyverei is egyre végletesebbekké válnak. De talán 
a világ összes parlamentjei között az osztrák az, a 
mely légkevésbbé alkalmas a Bienerth báró kívánsá¬ 
gának a foganatosítására, mert a mi ott az embe¬ 
reket, a pártokat egymástól elválasztja, az mélyebb, 
vastagabb és kibékíthetetlenebb a politikai meggyő¬ 
ződések külömbözó'ségénél és ellentétességénél. Már 
pedig, hogy azok az urak, a kik az osztrák törvény¬ 
hozás termében pirosra pofozták és kékre rugdos¬ 
ták egymást, a parlament falain kívül parolázzanak 
cs barátkozzanak — ez olyan bravúrja lenne a dis-
tingváló képességnek, a mit bizonyára a Bienerth 
báró gyomra is megsokallana. 

•K 

A disz. A főváros nagy építkezési és szocziális 
berendezkedés! programmja a felszínre vetett egy 
kérdést, a melynek a helyes és harmonikus meg¬ 
oldása nem olyan egyszerű és könnyű dolog, mint 
u milyennek az első pillanatra látszik. A kérdés 
ugyanis az, milyen habitust kapjanak azok a köz-
alkotások, a melyeknek a rendeltetése nyilvánva¬ 
lóan a szegény néprétegek érdekeit szolgálja, a mi¬ 
lyenek például a kórházak, munkásházak, népfür¬ 
dők? A legelső pillanatban önként kínálkozó felelet 
az, hogy ezeknek minden fölösleges dísz, minden 
meddő cziczoma és minden könnyebben nélkülöz¬ 
hető kényelem híján valóknak kell lenniük, mert a 
kik számára készülnek, azoknak az igénye megáll 
H legszükségesebbnél és nem csapong át nagyobb 
követelések vagy követelődzések területére. Ez az 
argumentum nagyon igaz. A kik szanatóriumokban 
gyógyulhatnak, palotákban lakhatnak és a tenger¬ 
parton, fárdőzhetnek, azok nem mennek a kórhá¬ 
zukba, a munkáslakásokba és a népfürdőkbe és 
viszont a kik ezekkel ke'.l, hogy beérjék, hozzá van-
Ui»k szokva az igényeik korlátozásához, azaz hogy 
nincsenek is akkora igényeik, hogy ezeket korlá-! 

tűzni kellene. Ez kétségtelen. Csakhogy van még, 
vaJami más is, a miről egészen megfeledkezni nem 
szabad, ha nehéz is — szabatosan meghatározni. 
12s ez az, hogy a szegény emb'erék javára szolgáló 
intézményekben a segítő szándék természetének is 
meg kell szólalnia, ez pedig — nem képviselhet 
szegénységet Az ilyen intézmény nem lehet any-
uyira rideg, dísztelen és komor, hogy — fösvény-

EZÜST ELNÖKI CSÖNGETYÜ ÓRÁVAL. (A bécsi btüöntők 
ajándéka a magyarországi betűöntők 25 érés jubileumára.) 

nek látszassék, mert a köz abban, a mit a szegény 
embereknek ad, nem lehet szűkmarkúbb és fuka-
rabb, mint abban, a mivel a szerencsésebb sorú, 
módosabb polgárságnak szolgál. A miként ebben az 
utóbbiban mértéket kell tartani a fényűzés és czif-
rálkodás pazar túltengésében, úgy az előbbiben is 
vissza kell szorítani azt a föltoluló argumentumot, 
hogy aezeknek úgy is jó leszln A szegény emberek 
használatára, javára szolgáló intézményeket ne 
ezeknek az intézmén veknek íi szegényessége kü-
lömböztesse meg a nem tisztán ilyen rendeltetésű-
éktől, mert ez a társadalmi külömbségeknek, az 
emberi sors fájdalmas ellentéteinek a kőbeépítése 
lenne. A segítés nem lehet takarékosabb ott, a hol 
a legnagyobb szükség van raja, mint ott, a hol ez a 
szükség nem annyira égető. Ezt a kérdést a jóaka¬ 
rat mellett nagy tapintattal is kell kezelni, hogy a 
megoldás igazán a harmóniát szolgálja. 

* 
Sors és pálya. Azért, mert egy szegény, sorsüldö¬ 

zött diplomás tanár nyomorúságában és éhségében 
meglopott egy kofaasszonyt, ép oly kevéssé lehet a 
tanári pálya csődjéről beszélni, mint a hogy nem 
lehet ebből az esetből a kofák gazdagságát megálla¬ 
pítani. Nem ez a boldogtalan volt az első és nem is 
az egyetlen diplomás ember, véletlenül tanár, a kit 
a sorsa nyomorúságba, a nyomorúság bűnbe dön¬ 
tött, ilyen eset már volt is, sajnos, lesz is, de belőle 
általános következtetéseket vonni valamely hivatás 
vagy életpálya értékére talán több is a — túlzás¬ 
nál. Ha már az erkölcsi ítéletünk odáig fejlett, hogy 
minden tisztességes munkát egyenlő értékűnek és 
minden tisztességes mesterséget egyenlő rangúnak 
ismerünk el, akkor a sikert vagy sikertelenséget se 
szabad külön mértékkel mérnünk a szerint, hogy 
diplomás emberé-e vagy diploma nélkül valóé. Nincs 
a világon olyan mesterség, pálya, vagy hivatás, a 
melynek ne lennének kiváltságosán szerencsés mű • 
velői és ne lennének elesettjei. Vannak dúsgazdag 
lakatosok és nyomorgó orvosok, de vannak dúsgaz¬ 
dag orvosok és nyomorgó lakatosok is. A boldogu¬ 
lás ép oly kevéssé privilégiuma egy pályának, mint 
a nyomorúság. Hiszen, ha így lenne, a világon 
semmi se lenne egyszerűbb és könnyebb dolog, 
mint a pályaválasztás, mert a biztos gazdagság és 
a biztos szegénység, a jólét és az inség között rop¬ 
pant könnyű mesterség választani. A valóság azon¬ 
ban az, hogy minden pályán egyaránt megvannak 
a boldogulásnak — a különböző törekvések és am-
oicziók szerint való boldogulásnak — a feltételei 
csak úgy, mint a sikertelenség eshetőségei és az 
lebukás veszedelmei A boldogulás elemeinek a 

megszerzését vagy biztosítását tehát nem a pálya 
megválasztásában kell elsősorban keresni, hanem 
azoknak az emberi tulajdonságoknak az okos ki¬ 
művelésében és fejlesztésében, a melyek a sikernek, 
az eredménynek, a boldogulásnak minden pályán 
legalkalmasabb és leghatásosabb faktorai. Az ener¬ 
giát, az életrevalóságot, a lélek erejét és az erkölcs¬ 
figyelmét. Mert nem a pálya az, a mi csődöt mond, 
hanem az ember. 

# 
Az alkotfi Ideiglenesség. Mindenféle fejlődéssel 

természetszerűleg együtt jár egy bizonyos ideigle¬ 
nesség, a mely az elomló régi és a készülő új között 
támadó hézagot kitölti. Él lehet tehát mondani, 
hogy a folytonos fejlődésben nincs semmi állan¬ 
dóbb — az ideiglenesnél. Ezt mi budapestiek, egy^ 
szakadatlan — ha nem is egyenletes - fejlődr-sü 
város lakosai szemléletből és tapasztalatból is 'meg¬ 
tanulhattuk. A legláthatóbb fejlődése egy városnak 
az építkezése, az ideiglenességnek a fejlődéssel való 
összefüggése is ezen a téren lép tehát leginkább a 
szemünk elé. És ezt megfigyelvén, magának az ide¬ 
iglenességnek is egy egész fejlődési folyamatát volt 
alkalmunk megfigyelhetni. Ennek a folyamatnak 
a legelső, a legkezdetlegesebb alkotása — a deszka¬ 
palánk volt. Részben takarója, részben hirdetője 
annak, hogy mögötte valami készül, az alkotásnak 
és a fejlődésnek munkája folyik. Ez elég jó volt 
abban az időben és olyan alkalommal, a mikor az 
újnak készülése csak várakozást jelentett és nem 
valami régi hasznának is a fölfüggesztését. De a 
mióta a fejlődésnek pusztításra is van szüksége és 
előbb rombolnia kell annak, a ki építeni akar, az 
ideiglenes állapot föladata megbővült, tehát a ter¬ 
mészetének is meg kellett változnia. Az ideiglenes¬ 
ségnek szolgáltató képességre is szüksége lett, bizo¬ 
nyos folytonosságoknak a megőrzésére, így szület¬ 
tek meg az ideiglenes állapotnak a palánknál sok¬ 
kal fejlődöttebb alkotásai, a melyeket más elneve¬ 
zés hiján feazár-nak minősítettek. Ilyen gyorsan 
megépíthető és gyorsan lehordható bazár, az ideig¬ 
lenesen hajléktalanná vált üzletek menedékhelye — 
m,a már egész csomó van Budapesten. Van a Ká-
roly-köruton, van a Kigyó-téren, a Kálvin-téren 
most készül a Gizella-téren. Mind régi nagy házak 
elomlásának és még nagyobb új paloták épülésének 
hirdetője. Csupa küszöb, a melyen át a fejlődés a 
múltból a jövőbe lép. Nem is a múlandóságnak, ha¬ 
nem egyenesen az elmúlásnak készítették őket, de 
épen mert a hol a fejlődés állandó, az ideiglenesség 
is állandó, valószínű, hogy az ideiglenesség alkotá¬ 
sainak fejlődési folyamata nem áll meg ezeknél a 
bazároknál. Az ideiglenességnek meg fog épülni a 
maga állandó liáza is. Közbeeső stácziója azoknak, 
a kik a leszakadó rozoga födél alól szilárdabb födél 
alá vonulnak. 

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
Levelek írisz koszorújából. Azoknak a versek¬ 

nek az írója, a melyek most e czím alatt jelentek 
meg egy finom kiállítású kis kötetben, Babits Mi¬ 
hály, a legérdekesebb jelenségek egyike abban a lírai 
kavarodásban, a melytől a magyar líra legújabban 
zajos lett. Kivá'.óképen intellektuális lélek, minden 
az értelmen, a tudaton szűrődik át benne. De kiváló¬ 
képen lírikus is, mert értelmének minden terméke, 
minden gondolat, minden megfigyelés, minden tu¬ 
dás külön, saját ritmust kap agyában, már érzéssé 
melegedve jelenik meg. Sokféle ismerete — bár in¬ 
kább rejti, mint hirdeti — bámulatot kelt; verseiből 
széles világirodalmi olvasottság, a metafizika rejtel¬ 
meiben való jártasság, a görögségnek vérébe ment 
ismerete, az emberiség mese-világának, a Kelet köl¬ 
tészetének, a teozofiának és még egy sereg min-
denféte tudásnak felszívódása tűnik fel a figyelő 
szemnek. Ettől néha egy kis könyvtár-szaga is van 
egyik-másik versnek, de ez sem zavarja meg az ol¬ 
vasót, mert mint egy lírikus egyéniség természeté¬ 
ből folyó tulajdonsága jelentkezik. Ezek a tudós 
képzettségen alapuló gondolatok nem sorakoznak 
mereven, elvontan egymás mellé, hanem elevenen, 
folytonos mozgásban, ritmikusan, izgatódva lebeg¬ 
nek sorról-sorra, s ezzel ép olyan színjátékot kelte¬ 
nek, mint az érzések játéka. A költészet magaslatain 
összetalálkozik — akármilyen távolságokból indultak 
is ki — a gondolat és az érzés, hatásuk, lendületük, 
színük hasonlóvá válik. Ezt látjuk Babits verseiben, 
és pedig oly meggyőzőn, mint ritka költőnél. Másik 
jellemző tulajdonsága nyelvművészete. Ez sem naiv 
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a faj leikéből magából előbuzgó, szinte öntudatlan 
gazdagsága a nyelvnek, hanem tudatos, a szók érté¬ 
kének, hangzásának, színező képességének pontos 
kiszámításán alapuló művészet. Mindenre megvan a 
kellő szava, a mely pontosan összevág azzal, a mit 
mondani akar ; ebben a tekintetben szemmel látha¬ 
tóan Arany Jánoshoz járt iskolába, a nélkül, hogy 
a közönséges értelemben vett tanítványnak tekint-
hetnők. Nyilvánvaló öröme telik ebben a kétség¬ 
kívül nagyon értékes képességében, el-eljátszik a 
szavakkal, kiélvezi csengésüket, forgatja őket jobbra¬ 
balra s szerető kedveskedéssel teszi őket helyükre. 
Két alapjellemvonásából származnak hibái i s : néha 
mégse bírja a gondolatot teljesen líraivá tenni s ak¬ 
kor merev és értekezés-szerű, nyelvművészete pedig 
néha mesterkedéssé fajul. Ehhez járul egy kis kü-
lönczködés, egy úgylátszik csaknem kizárólag belső 
életet élő ember aprólékossága, a melylyel túlságo¬ 
san ízekre bont minden keze ügyébe eső ötletet, 
olyanokat is, a melyeket jobb volna összefogni egy 
erős vonalban. Mindez azonban nem változtat a 
könyv kétségtelen értékén; egy nagy tehetségű, 
finom szellemű és érdekes egyéniségű költő lép 
benne a közönség elé. 

Boszorkányos esték. Kosztolányi Dezső, verses 
műveinek sikerei után most'egy kötet novellával 
lép elő. Csak új formában látjuk, minden egyébben 
ugyanaz, a kit a versekből ismerünk, nagyon diffe-
rencziált érzésű, finom lélek, a melyben olyan rezdü¬ 
lések a fontosak és döntők, melyek más ezer meg 
ezer lélekben soha meg sem mozdulnak. Novellái¬ 
ban is ezeket keresi ki, a maga érzését viszi át 
alakjaira, vagyis idegen alakokon keresztül mutatja 
meg a saját magában rezgő lírát. Néha egészen át 
is engedi magát a lírának s hangulatképet ir, verset 
prózában. Mi azonban jobb szeretjük a verset vers¬ 
ben látni, prózai előadásban majd mindig bizony¬ 
talanná foszolnak szét az érzések körvonalai és 
ebből bizonyos formátlanságok származnak. Az 
olyan finoman kidolgozott képekből, mint az Ősz 
felé czimű novella a kötetben, mindig jobban ki¬ 
domborodik az író érzése, mint a Vers-tárgyak 
cziklus legtöbb darabjából. Kosztolányi szereti a 
rejtelmes hangulatokat, a természet, az élettelen 
tárgyak megelevenítését; van benne valami ideges 
érzékenység, a melyet átvisz nemcsak alakjaira, ha¬ 
nem a körülöttük levő tárgyakra is. Sajátságos lá¬ 
tásmódja bizarrság színében tűnik fel, pedig ter¬ 
mészete szerint nem bizarr, csak annyira egyéni 
igyekszik lenni, hogy nem mindenki tud azonnal 
hozzáalkalmazkodni. Novellái közt különböző érté¬ 
kűek vannak, néhányon nem egészen kellemes 
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szándékosságot érzünk, néha nem bírunk sem téma; 
javai, sem témájának kezelése módjával megbékülni 
s néha technikai fogyatkozások rontják a hatást-
Azért mindig író marad, csiszolt, intelligens, éle¬ 
sen látó és irodalmi hatásokat kereső. 

Építészeti alaktan. Klein Jakab műépítész, ál¬ 
lami szakiskolai tanár ily czimű művének harmadik 
része jelent most meg az «Iparosok Olvasótárá»-ban. 
Ez a rész a falmezó'ket és falnyilásokat tárgyalja ; 
szól benne a falmezó'k képzéséről, aztán a falnyilá-
sok alakulatai során az ablakképzések különféle 
módjairól, a kapuzatokról, a homlokzat összeállítá¬ 
sáról, az ebben érvényesülő általános irányelvekről, 
a beépített és szabad homlokzatról, a homlokzat 
végződésekről s végül a tetőzetekről. A munka, mint 
az «Iparosok Olvasótárá»-nak minden kötete, telje¬ 
sen gyakorlati czélra szolgál, a gyakorlat emberei 

számára van irva. A szükséges tudnivalókat rövú 
den, tömören, de nagyon világosan tárgyalja, úsv 
hogy a tanult építész és az egyszerű építő iparo 
egyaránt jó hasznát veheti. A szöveget számos gon¬ 
dosan rajzolt szemléltető ábra világosítja meg. 
1 Hasznos olvasmányok. Az «Iparosok Olvasó-
fáraó czimű vállalatnak, melyet Mártonfy Márton 
szerkeszt s mely már tizenöt éve áll fenn s ez idő 
alatt nagyon sokkal járult hozzá az ipari ismeretek 
terjesztéséhez, közkedveltségü füzetei közé tartoz¬ 
nak azok, a melyek «Hasznos olvasmányoké czim 
alatt vegyesen tartalmaznak kisebb közleményeket 
az ipari ismeretek köréből, szépirodalmi, ipar- és 
művelődéstörténeti czikkeket. Most két ily füzet je¬ 
lent meg egyszerre, mind a kettőnek nagyon becses 
a tartalma. Vannak bennük czikkek a szabadalmi 
jog köréből, a régi czéhek életéből, a művészi ipar¬ 
ról, a Balkán-félszigetről, s több érdekes elbeszélés 
az iparos életből veszi tárgyát. Az egyes czikkek 
szerzői: dr. Mártonfy Marczell, Hídvégi Benő, See-
mann Gábor, Vértesy Sándor, Tarczai György stb. 
Mindkét füzet gazdag tartalmú, változatos, czikkeik 
gondos, tiszta magyarsággal, világos stílusban van¬ 
nak irva s szívesen olvashatják nemcsak az iparo¬ 
sok, a kiknek első sorban szánva vannak, hanem 
bárki más is. 

Új könyvek: 
Levelek írisz koszorújából. Versek, irta Babits 

Mihály. Budapest, a «Nyugat» kiadása ; ára 3 kor. 
Boszorkányos esték. Elbeszélések, irta Koszto¬ 

lányi Dezső. Budapest, Jókai-nyomda kiadása. 
Építészeti alaktan. III. rész. A falmezők és fal-

nyilasok. Irta Klein Jakab. Budapest, Lampel-Wo-
dianer részv. társ. (Iparosok Olvasótára XV. évfo¬ 
lyam 6. sz.); ára 60 fillér. 
^Hasznos olvasmányok. (Iparosok Olvasótára XV. 
évfolyam. 7— 8. és 9—10. szám.) Budapest, Lampel-
Wodianer részv. társ. Egy-egy füzet ára l '20 kor. 

EGY HÍRES ORTHOPED SZOBRA. 
Mistral dicsősége, hogy még életében emeltek 

neki szobrot, ha ritkaság is, nem áll egyedül. 
Ugyanebben a megtiszteltetésben részesült egy vi¬ 
lághírű orthopéd, a német Hessing Frigyes is, a 
göggingeni híres szanatórium megalapítója és tulaj¬ 
donosa, a kinek a szanatórium mellett, az Augsburg 
melletti faluban emeltek életnagyságú éiczszobrot 
azok, a kiket betegségéből kigyógyított. Hessing 
eredetileg nem is orvos, egyszerű iparos volt s úgy 

JOBB SELYEM s ° nem Kérjen mintákat tavaszi és nyári újdonságainkból 
rnhák és bltuok számára : Ottómon, Liberty, Cotolé, 
Orap* de Chine, Lonlslne, Taffettas, Mouaseline 
120 cm széles, méterenként l kor. 20 íill.-töl kezdve feke¬ 
tében, fehérben, egy- és többszínűben, valamint hím¬ 
zett blúzok és ruhák batisthól, szövetből, vászon- és 
selyemből. Csakis garantált szolid selyemkelmét árusítunk 
közvetlen mag-ánfeleknek bementve és elvámolva 

a házhoz. 

SCHWEIZER & Co., LUZERN U. 24. (Svájcz.) 
Selyemszövet kivitel. — Királyi üdv. szállító. 

A Bor- te LJthion-taruhnu 

Salvator-
forrás 
lutunó sikerrel használunk 

vesebajoknál, t húgyhólyag bán 
(almainál és kösz vénynél, a czukor • 
betegségnél, az emésztési és léleg-

cési szervek hurutjainál 
Húgyhajtó hatásút 

Vu.uwsl I»*ITM tl>éUtk«t«! 
UHUI 

A csecsemő mesterséges táplálásának 
veszedelmeit a legbiztosabban elkerüli az a gyermek, 
a kit f Kufekei-vel táplálnak. Nincs biztosabb véde¬ 
lem a hányszékelés, hasmenés, bélhurut, stb. ellen, 
mint a «Kufeke», a melyet a legkiválóbb orvosi szak¬ 

tekintélyek ajánlanak. 

SARG-féleA 60 

Az est valóban csodaszép volt, 
azonban ma ismét bűnhődnöm kell. Nem tudok már a szabadban ma¬ 
radni anélkül, hogy éjjel ne köhögjek; nem alszom és több napra oda 
vagyok. — De kedves Nagysága, miért nem használja a Fay-féle valódi 
sodeni ásvány-pastillákat? Nagyon ajánlanám önnek, a mikor künn ül, 
néhányat szopogatni, aztán este elalvás előtt is még egyet-kettőt be¬ 
venni és meglátja, nem fogja Öntköhögéskínozni és pompás alvása lesz. 
A Fay-féle valódi sodeni kapható dobozonként l K 25 f-ért minden gyógy¬ 
szertárban, drogueriában és ásványvizkereskedésben. Ve/.érképviselöség 
Ausztria-Magyarország részére: W. Th. (Juntzert, Wien ÍV/1, 

Grosse Neugasse 27. 

CHINA-BOR VASSAL 
Hysrlenikus kiállítás 10O6. Legmagasabb Útónt. 
Erősi tőszer gyengélkedők, vérszegények és 
lábbadozók szántára. Étvágygerjesztő, ideg-
13666 erősítő és vér javít ó szer. 
Kitűnő íz. HUOÜ-nél több orvosi vélemény. 
I. Serravalló, «. ú kir. ndnri iiáiiíté Trleste-Barcola. 

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

Steckenpferd-
Liliomíejszappan 
l 

legenyhébb szappan 

: : a bőr részire. : : 

JU 
Fogorvosi- é s fogtechnikai műterem 
Budapest, IV., Károly-körút 5Í6., I. emelet 

és teljes fog¬ 
sorok száj¬ 
padlás néls. 

Aranyfogkoronák, a rany h idak és mindennemű kaucsuk 
fogazatok, melyeket a szájból kivenni nem kell. A gyökerek el¬ 
távol í tása fölösleges. Tar tós po rce lán - «s arany-tö¬ 
mések. Foghúzás teljes érzéstelenítéssel, 10 évi jótállással. Vidé¬ 
kiek l nap alatt kielégittetnek, megvár ha t j ák . — Mérsékelt árat. 
Dr. EDELMANN JÓZSEF és MÁRFAI 
néhai i r . Neufeld D. fogorvos volt techn. assistense. (Lift-) 

FOGAK 

ÉS iVÍZGYÓ6VlNTÉIE" 

MARGITLIGET 
PpM«nfl.LETt.-IUIUII>fITii&VONATON 55Pf«. mim rtmifli ttviw\ twvmÉnr voNnrnöziEKEOtS 
IOEQBETEGEKNEK=ÜD.ÜLŐKNEK 

= ELMEBETEGEK MIZÁHVA = 

EGÉSZ ÉVEN flT NYITV«! 
rtLLflMOÓ„SZ«KORVOSI FELÖGTELET 

S^I - EL50-RENOÜ PENZIÓ ws" í!  

10 koronától. = 

tmod, 
• in»u j w-* ^j ~tyj * 

másságé, dietetikosiD-
rak stb. Modern hideg-
rágyógyint., oxygénw, 
síénsavas, napfördot 
= l é g s á t r a k . = 
Elözete« telefonért«ité« •«-
t én bármely TOMÖIOI Pomtr 
n intézeti hlntó m«gy P" 
pektost kivín»tim Mid 

ohitsch-Sauerbrunn 
Stájerország. 
Vamrt, porta te tivfa-ó. 

Dlütetilra»;terepkúr4k.r —' Kitttnől ivóvlí.J-L Vil lanj-
Til&citái. — Liftek. — Modem ciatornázá*. — Állandó 
fnrdőzenekar a hírneves triestini vonósnégyes közreműködésével. 

= TELJESEN UJONNAJÍ ÁTAIiAKITVA. 
Császárfürdő, újonnan berendezett vizgyógyintézet. 
Styriafördő, újonnan installált szénsavfüidők. 

Elismert gyógyhely gyomor, bél, máj és TeBeb 
cbron. székrekedés, hámorrhoidák, epekő, elhízás, cznkorbe 
csuz, torok- és gégehnrntnál, szívbajoknál. Karlsbad és " 
had forrásaihoz hasonló gyógyforrások. 

adta magát az orthopédiára, a melyben rendkívüli 
naey sikereket ért el, — többek között a hátgerincz-
sorvadás mechanikus kezelésével orvosi körökben 
nagy feltűnést keltett. Ezer meg ezer beteg köszön¬ 
heti neki gyógyulását s az ő hálájuk nyilvánul ab-
han a szoborban, melyet neki állítottak. _ 

EGYVELEG. 
* Új léghajók. Érdekes szétszedhető léghajót 

tervezett Weisscnburgcr, offenbachi mérnök. Lég¬ 
hajója nyolcz egymásra következő, egyenlő részből 
van összetéve s az egésznek formája hosszúkás hen¬ 
ger. Micden egyes rész külön sportra és katonai 
czéíokra is felhasználható. Két részt is egybe lehet 
kapcsolni s mint külön léghajót alkalmazni. A gon¬ 
dola is annyi részre bontható, a hány részből maga 
s léghajó áll. Figyelemre méltó WeHman-nak újabb 
szivar alakú léghajója is, melynek átmérője tizen¬ 
hat méter s hossza ötven méter. Köbtartalma 8500 
köbméter. Háromrétű gummizott gyapotszövet és 
selyem alkotják burkolatát. Gondolája 37 méter 
hosszú s aczélcsövekbó'l készült. A hajtóerőt egy 
80 lóerejű benzin-motor szolgáltatja. (U. L.) 

Tanningene egyike a legkeresettebb hajfestőszereknek. 
A kozmetika szerei közül a keleti rózsatej, a fog¬ 
ápoláshoz szükséges Osan, valamint a Fritsch-féle 
napraforgóolajszappan és Coca fogpaszta a leginkább 
használt szerek. 

Kék virágos. Rád gondolok. Bizony ezek gyönge 
kis dolgok, nem számíthatna velük sikerre. 

Halál útin. A sok /avarosságban úszik egy pár 
(Tclckts.scbb kiíp, — virág az iszapos árban. 

Dal. Ha bármennyi bánat. Teljesen értéktelen dol¬ 
gok, kár effélékkel a szerkosztőségek munkáját szapo¬ 
rítani. 

világpatent. 
• (D- R- p- 210,225.) 

Magyar 43775. Osztrák 
37053. Angol 187"0. Franczia 389702. 

és a légző-
szervek 

_ 
(krónikus) hurutjai ellen orvosilag ajánlott kiválóan 
hasznos gyógyitómód. A készülék használatra készen 
zsebben hordható, ára 6 K. Kapható gyógytárakban és 
szaküzletekben, a hol nem volna, megküldi a Pulmo-
geu-vállaliit, Budapest, VII., Dohány-utcza 7. sz. 

Prospektus díjtalan. 
Diana sósborszesz mint házi szer kapható az 

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

A közfigyelmet fel kell hívni arra a körül¬ 
ményre, hogy a hajfestésre használt szerek között 
igen sok olyan van, melyek fémeket tartalmaznak, 
tehát ártalmasok. Czerny I. Antal Tanningene haj-
festőszere nemcsak teljesen ártalmatlan, hanem ki¬ 
tűnő, hosszan tartó festőképességgel bír, miért is 

HALÁLOZÁSOK. 
Elhunytak a közelebbi napokban: Mezőszakaszi 

VANKAY KÁBOLY. 1848—1849 iki honvédőrmester 80 
éves korában Báboluán. -- KIÉGLEK JÓZSEF EDK 
fővárosi papirgyáros egy edlachi szanatóriumliau 
02 éves korában. Kézdipolányi POLÁNÍI ALADÁB kir. 
törvényszéki bíró 46 éves korában Munkácson. -
Sipeki BALÁS IVÁN Torontál vármegye aljegyzője 43 
éves korában Budapesten. — Idősb WATEB FEBENCZ 
szerdahelyi rom. kát. kántortanító 5Í2 éves korában 
Szerdahelyen. — BATHÓ BÉLA gyógyszerész 32 éves 
korában Tiszasülyön. - - FESZLER ANTAL mérnök, 
nyűg. állarmasuti felügyelő 68 éves korában Buda¬ 
pesten. — Csoóü DEZSŐ egri városi jegyző és levél¬ 
táros Egerben. —.TÜSKÉS SÁMUEL 76 éves korában 
Győrött. — Balázsfalvi Kiss BÉLA 70 éves korában 
Kecskeméten. — SEPSY DEZSŐ árvaszéki ülnök 50 
éves korában Debreczenben. — Bilkei GOBZÓ SÁN¬ 
DOR parasznyai gör. kai lelkész 38 éves korában 
Parasznya községben. — GÖLLESZ JÁNOS államvasuti 
ellenőr., 55 éves korában Budapesten. — CSERMÁK 
SÁNDOK dr. Dobsina polgármestere 32 éves korában 
Dobsinán. - - MÓÎ NÁH ISTVÁN felső kereskedelmi 
iskolai tanuló 18 éves korában Győrött. 

KOBTSÁK LAJOSNÉ szül. Zsuffa Emília 39 éves 
korában Budapesten. — Özv. NAGY MIKLÓSNÉ szül. 
Soltész Terézia 79 éves korában Dorozsmán. -
Özv. EÁTH PÉTERNÉ szül. Szemmelveisz Julin, rutt-
kai Eáth Péternek, a kassá oderbergi vasút vezér¬ 
igazgatójának édesanyja, 93 éves korában Buda¬ 
pesten. - - MILOSBVITS KATINKA 25 éves korában 
Budapesten. — Dr. TORDON MIHÁLYNÉ szül. eichin-
geni Eauch Ilona 32 éves korában Árvaváralján. -
STRAUSZ KORNÉLNÉ szül. Fekete Mária 30 éves korá¬ 
ban Pápán. - - GALLAY NÁNDORNÉ szül. Brunner 
Erzsébet 61 éves korában Budapesten. - - Nagy-
kallói KÁLLAY BERTALANNÁ született turcsánkai és 
krstyánfalvi Turtsányi Johanna Budapesten. 

Szerkesztői üzenetek. 
Alvó paloták alatt. Az ihlet. Nagyon szétfoszlik, 

a mit mond, az olvasónak úgy kell összeszedni a 
szertehulló szálakat, hogy világossá legyen előtte, a 
mit mondani akar. 

SAKKJÁTÉK. 
2647. számú feladvány PridlizinB J.-től. 

(A .Tijils Krift fúr Ki-lmck. vürsriijrn u II. dijat 'nyerte.) 
SÖTÉT. 

tf 11-c-t 

• b o d e l g h 
VILÁGOS. 

Világos indul és a második lépésre mattot ad. 

KÉPTALÁNY 

A 22-ik számban megjelent képtalány megfej 
tése : Nehéz a nyers fának száradtát kivárni. 

Felelős szerkesztő*: Uoitey Pál. 
Szerkexztóxéyi iroda : Budapest, IV., Reáltanods-n. fr. 

Kiadóhivatal: Budapest, IV., Egyetem-utoza +. 

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

Előkelőbb uiak és hölgyek nem is tudnak inosakodni csak DIAXA szappannal. 

EREDETI LEVELEK 

Tisztelt Gyógyszerész úr! 
Sokat hallottam már az Ön Diana-szappanáról és eddis mindenütt csak dicséretel hallottam, 

megpróbálkozom én is vele tehát. Tessék küldeni egy darab Diana-szappant, de olyat. »ogy *>gr 
den szeplöm és pattanásom elmiiljon tőle. Hajónak bizonyul a Diana-szappan, ügy sokkal töb¬ 
bet hozatok és ajánlani is fogom mindenkinek, ugy-miirt ahogy nekem is ajánlottak. Kérem azon¬ 
nal küldje a Diana-szappant Kiválé tisztelettel N a g y I . t v a n n é . 

Kedves Gyógyszerész úr! 
Miután egyszerre elláttam magam Diana-crémmeK Diana-szappannal és Diana-púderrel hu¬ 

zamosabb időre, ezúttal nem kérek ugyan semmit, de szívesen írok Önnek nehíny sort azon vég¬ 
telen kellemes változásról, mit az ön bőrápoló szereinek köszönhetek. Tudja kedves trenyi nr. 
engem igazán egész boldoggá tett, öv rí valósággal szégyellem pár héttel ezelőtt társaságba menni, 
olyan vörös volt az arczom és kezem tele volt s a bőröm pattanással, ma pedig nrnden elbizako¬ 
dottság nélkül merem mondani, hogy kifogástalan szép a bőröm. Hazahas üdvözletet kuM, 

Igen tisztelt Uram ! 
Eddig még mindég alaposan becsapódtam a sokat hirdetett holmikkal, de a/. Ön Duna-

szappanával végtelenül meg vagyok elégedve. Alig egy hete, hogy használom s minden csúnya 
pattanásom eltűnt, sőt az orrom sem vörös azóta. Már számtalan szert kipróbáltam, de eredmény¬ 
telenül. Méltán nevezhetik a Diana-szappant a szappanok királyának, mert tényleg osoda hatása 
van. Nem miilaszlhatom el, hogy ezeket önnel ne tudassam. N e n s c h a t t e l C lar i s se . 

Tisztelt Gyógyszerész nr! 
.Nagyon szívesen venném, ha néhány sorral megnyugtatna, hogy szállit-e Ön ide Abbáziába 

Diana-specialitásokat, mert felek nagyon az utánzatoktól s azt hiszem. Önnek is előnye, ha a 
vevők megmaradnak azon jó véleménynél, mint az Önnél beszerzett Diana-szerek elhasználása 
után bátran terjeszthetnek. Mindeddig'remeknek bizonyult nálam és egész családomnál a Diana-
crém és szappan, mióta ezeket a kellemes illatú szereket használjuk, nincs szeplös an-z közöttünk. 
Tárom sorait s vagyok tisztelője D r . S. J . - n é . 

DIANA-PÚDER 
pediq arról nevezetes, hogy az arczon egyenletesen tapad szabad szemmel te l jesen láthatatlan; 
amennyiben pedig teljesen ártalmatlan szerekből van összeállítva ki van zárva a láthatósága a kékes-
szinü arczbőrnek amely szin olyan nők arczán látható, kik ártalmas összetételű púdert hasznainak. 

Egy üvegtégely Diana-crém (nappali és éjjeli ^ Egy nagy darab Diana szappan l kor. 5O fill. 

Egvüv^téS^Diana-crém (csak éjjeB haSálafra) Egy nagy doboz Diana-púder szarvasbőrrel együtt 
l kor. 5O fill. (fehér, rozsa, vagy sárga színben) \ kor. 5O fill. 

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

ERÉNYI BÉLA gyógyszerész Budapest, Károly-körut 5. 
(A legkisebb megrendelés is fordulópostával utánvéttel eszközöltetik.) 
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MARGIT FORRÁS 
Beregmegye. 

gyomor, belek, húgyhólyag 8 különösen a légző¬ 
szervek hurntos bántalmainúHgen jó hatású még 
/ . .'. akkor is, ha vérzések esete forog fenn. .*. .•. 
Megrendelhető: ÉDESKTTTY L.-nél Budapesten és 

a forrás kezelőségénél Munkácsoo. 

Az előkelő hölgyek csak a 
CRÉME :: :: 
ILLAT :: :: :: 
POTJDER :: 

'SZAPPANT 
h a s z n á l j á k . Főraktár B A T E R A N T A L gyógytára Buda¬ 
pest, ándrássy-út 8-í. sí. — Kapható azonfelül KartschmarofT, 
— Líra, Sernda, Molnár és Moser és Utasi utóda drogueriákban. — 

ClrU 

Törvényileg védett 

NŐI KALAP-BŐRÖND 
Tizmentei barna TitorlaTaszonnal bevon-va, 4 fé¬ 
nyezett kemóuyfa Tedű léceméi, nlokel sarokré-
döTel, niekel zárral és erős tehénbör fogóval. 
4( cm IOIIIB, 86 cm szélei, 32 cm magú, 2 kalapnak 6 K 
M i . 40 • • 16 f t 3 t 8 f 
56 « • 46 « « 38 • • 4 « 9 • 

TSnénjileg Tédett 

COUPÉ-BŐRŐND 
vízmentes barna vitorlavászonna] be¬ 
vonva, 4 fényezett keménjfa védölécz-
ciel, nlokel earokvédökkel, niokel zár¬ 
ral és eröa tehénbör fogóval hölgyek éa 

nrak részére 
60 cm h o m i , 39 cm széles, 21 cm magas 7 K 
(5 t t M i f 22 • « 8 « 
70 « « 42 « « 24 • f 9 f 

Vidékre megrendelések ntán-
:: vettél eszközöltetnek. :: 

PAPEK JÓZSEF bőröndós és finom bőráru készítő 
Budapest, VIII., Kákóozi-ut 15. B. Árjegyzék bérmentve. 

ICHENBERG GYÓGYHELY 
Stájerország. 

Klimatikus gyógyhely. Nyári üdülőhely. 
Javalva van a légzőszervek idült hurutjai, izzadmá-
nyok, elkérgesedés, tuberkulózis (csakis kezdd, 
vagy idült, elhatárolt stádiumban), tüdőtágulat, 
asthma, érelmeszesedés, szivbillentyübaj, skrofu-
losis, hólyaghurut, köszvény és csuzbantalmak, 
nőibajok, iilegbántalmak esetén és lábbadozásnál. 
Tökéletes eyogyeljárás minden indikáczió esetén. 
Vlláerhirü gyógyforrások. Idény: május 15-töl 

itember 30-ijj. — Prospektusokat küld és min-
felvilágositussal szolgál a Fürdóigazgatósag. 

l nvog »r« l koron* SÓ aiUr 

A jelenkor legkiválóbb bőrfinomitó 
találmánya a 

növényekből került 
krist&lyszerü 

t 4 J 
^T% f V 

\ . * oxidálja 

A bőr 
felületét nem 
és nem aár-

gitja, mint a zsíros íenő-
cgők. Ellenben fehéríti, üdévé és 

baraonvaimava változtatja. Kapható min¬ 
den drogériában. Próbatégelv 60 f. n. iivegdoboz 

l , poder l K. FőrakL Bp. Baross-ntcaa 91. 

SzUnkácsfflrdfi gyógyfürdő, Buda. 
Téli éa nyári gyógy¬ 
hely. Természetes forró¬ 
meleg kénes források. 
Iszapfürdők, iszapboro¬ 
gatások, másságé, viz-

gyógyintézet, gőzfürdők, kő- és kádfürdők, gyógyvíz-
uszodák. Öles ó és gondos penzió. Csnz, köszvény, ideg¬ 
bőrbajok, lakás, ellátás felől kimerítő prospektust küld 
ingyen a Szt.-Lnkácsffirdő igazgatósága, Bnda. 

raketek 
és labdák 

elsőrangú 
angol gyártmányok. 

ANGOL SPORTCZIKKEK 
Football, Golf, Póló, 

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

WESZELT ISTVÁN 
aogol sport-, gnmmi- is aczéláro-ttzL 

Budapest, IY.,Yáczi-ötcza 9. 

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. 
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Betegtől ó-kocsik 
rokkantak és lábbadozók 
szamára. Utczán < 
szobában leendő haszna 
latra. Jótállás mellett i 
legjobb kivitelben, eredeti 
:: gyári árban szállít -

KELETI J. g S Ö g f t 
- » ^ ^ Bpest, IV., Koronaherceg-ij. 17, 
Képe* arjegysék Ingyen és bérmentve. :! 

LAÜFEB siabadalnrzotl és orvosilag lónak elismert 

'tűr ludtalpuak* 
fájósláhuak ,tó,e 
»«ty bAxm.ly olpőbe alkalmazható. Kizárólag kapható: 

Székeljí ÉS Tsa 
Budapest, ÍY„ Muzeum-körut 9. 

tüzökhöí alkalmai 
cipőkben. 

Kapható minden gyógyszertárban. 
Nagy Üveg 3 kor. Kis ü\eg 2 kor. 

BŐRSZÉKIPAR 
Kendi Antal Bpest, IV. Károly-n. 2. 

Angol bőrbutor 
renoválása saját mühelyemben. 

festése és 

Ebédlő. 
székek, 

iroda-fote¬ 
lok valódi 

bőrrel. 

ülőbútor áll¬ 
ványok kár¬ 

pitozása. 

Széhátala 
kitások. 

Akar-e Akkor ne hasz¬ 
náljon mást, 

mint a legjobb¬ 
általában 

elismert -szép lenni? _ak 

Roffátsy-féle magyar pipere-boraxoi 
a melytől rózsás, üde, selymes arczbőrt nyer, eltünteti 
a ránczokat, ezeplőt, májfoltol, pattanásokat, «tb. 
7V?/ / f »• / ! láÍGV»/í I nem nélkülözhetjük, mert 

i \ yUrill(Jl9liUjl a legkeményebb tal»j-
vizet is megpnhitja. Kiváló háziszer torok-, szemgynl-
ladás, izzadás éa szájbűz ellen. A fogak fehérítése él 
épentartáss, tekintetében bámulatos hatással bír. Mint 
univerzális háziszer gyermekápolásnál és háztartás¬ 

ban a legjobb lelkiismerettel ajánlható. 
— Egy doboz ára 30 és 75 fillér. — 
Rogatsr-féle borax-orém l K, borax-szappan 80 f. 
borax-ponder l K 2O f., borax-fogkrém 50 flll* 
ROGÁTSY KÁLMÁN drogériája, 

Budapest, VII., kér.. Rákóczi-út 1<>. 

PLÖPATAK 
™ gyógyfürdő 
ki'ílóan jó eredménynyel használható * gyomor , vese, 
hólyag és a m é h h n m t o s b a n t a l m a l n a l , má j -
es l é p b a j o k n á l , köszvény és csúznál , a l tes t i 
p a n g á s o k n á l , v a l a m i n t b á r m e l y az idegesség 
a l a p j á n fej lődő b e t e g s é g e k n é l . A nagyhírű élőpa¬ 
t a k ! gyógyvizek orvosi javaslat szerinti ivasa, összeköt?' 
a megfelelő és itt feltalálható kisegítő gyógyeszközökkel (melfg 
és hidegfúrdők, vizgyógyintézeti kezelés, másságé, svédtorna, 
diátikus étrend) r e n d k í v ü l kedvező e r e d m é n y t mu¬ 
t a t fel . Fürdő-idény: m á j u s 15-től s z e p t e m b e r 15-ig 
Vasúti álloméi: Földvár és Sepsiszentgyörgy, honnan állandó 
olcsó kocsiközlekedés van. Lakás, ellátás olcsó és választékos. 
Az elő- és utóidényben (májns 15-től június 15-ig és aug. 20-to 
szepl. 15-ig) a gyógy- és zenediinak fele fizetendí, lakások 
50%-al és ellátás is sokkal olcsóbb. Á s é l ő p a t a k ! ásvány-
T ! » , mely a szénsavdus, égvényes vasas vizek között első a 
lyet foglal el, mint gyógyeszköz. háznál is használható e 
ttditő, k e l l e m e s i t a l tisztán vagy borral vegyítve, nag} 
kedveltségnek örvend. Itthon és a külföldön évenkint egy millió 
palaczknál több kerül forgalomba. Szétküldés! hely Élőpatak, de 

kapható a legtöbb városban és nagyobb kereskedésben. 

Prospektust kívánatra ingyen küld az igazgatóság. 

FüraöKiiuitison 1893-ban. 
a Bua»p«st< Exfed4ve» Kiállításon 1896-b«n i t t . 

VASÚTI. , oosTA-.rAviROA-M Tei .eroN-
Or LuO-'O 'ixtr xav t.néooi i8B4-<»ni 68* liévforrís. a k*nl»x«p 

IIIIHI 1U1UUKKCI 01. Cl'lllutuvjll. . . . . , . I1.U..1 . i . u ^ . . . ^ , ^ . ^ c „ „ u ^ . , , 

gyógykúrák zuhanyokkal és Kneipp-módnerrel. Előleges megrendelésre külön kocsik kaphatók a'fnrdőkezelösé'gtó'l. 
Posta, lávinla. telefon. Fiirdöorvos dr. J. Matkoric. Prospektust ingyen és bérmentve küld a Ft t rdőkezelőség. 

<l^~J*t 

*~^m>. 

_f uj_jmjni~^j~^i^~ n̂ L̂ n 

Dávid 
doboz-, papir 

IV"x^\^^^*.v-^«^v^-^x^>^^rv^^^>»w-^»^->'»« « -u 

Károly és Fia 
áru- és szabad, fémkapocsgyára 

Budapesten, L, Mészáros-utcza 58. 
Telefon sz.:M-48. Sürgöngczim: Cartonage. 

<l^~J*t 

*~^m>. 

• • • 

IV"x^\^^^*.v-^«^v^-^x^>^^rv^^^>»w-^»^->'»« « -u 

Károly és Fia 
áru- és szabad, fémkapocsgyára 

Budapesten, L, Mészáros-utcza 58. 
Telefon sz.:M-48. Sürgöngczim: Cartonage. 

<l^~J*t 

*~^m>. 

• • • 

A magyar kir. dohányjövedék szállítója. 

Napi gyártás 150,000 doboz. 

<l^~J*t 

*~^m>. 

A magyar kir. dohányjövedék szállítója. 

Napi gyártás 150,000 doboz. 

0 RAK. ÉKSZEREK 10-éviiotállással 
RÉSZLETFIZETÉSRE 

árl*ovz«k bérmentve. Javítások pontosan •tzkBiBltatnek. 

Takarékpénztári és Országos Záloplcsön R.-T, 
Irodili TI., Andrássy-nt 5 Bs. a. (saját hálában). 

Befizetett rénvénytóke : W millió korona. Elfogná betéteket, leszámítol váltókat él előleget 
. 

. Mr. siab. oBrt.-sorsJáték f6«laru«ltó íSáy«i°VL. AndrtUwy-ut 5- Kidsádoo;-
IV. Károly-körut 18.. IV., Ferenciiek tere 4. (Iranvi-iacta tarok)., VII.. Király 

utcta M., VIII., Jótiet-körut t., VIII., ÜU6i-ut _ tlM 

KNUTH KAROLY 
mérnök és gyáros 11MO 

08. és kir. fenség e József fSherozeg üdv. szállítója. 
Gyár és Iroda: 

Budapest, VII. kér., Garay-utcza IO. 
Központi vla- és gözffltéBek. légszeaz- ég Tizreaetékek, eMtoniá-

záBok, szellőztetések, szivattyúk, Tizerímflvi emelőgépek ítb. 

Tervek, költségvetések, jövedelmi előirányzatok gyorsan készíttetnek. 

Szenvedő és nrak 
ne mulasszák el legnjafjü árjegyzékem ingyen 
és bérmentes küldetése iránt hozzám fordulni. 
E felettébb hasznos, mintegy 3000 természethű 
ábrát tartalmazó könyvben mindennemű kötszer 
pontos leírása feltalálható. Minden altesti be¬ 
tegség ellen szolgáló haskö tő , mely köldök és 
has-sérv, vándorvese és hájasodás eÜen előnyö¬ 
sen alkalmazható. Hölgyek számára pedig ki¬ 
tűnően beválik az altest támasztékánl szülés 

előtti és utáni időszakokban. 
V a r r á s n é l k ü l i gp m m {har i snya görcsér, 
eres csomók, viszértágnlásnál, valamint dagadt 
és egyébként szenvedő lábakra a legradikálisabb 
hatálya szer. Mérték szerinti elkészítését leg-

jutányosabban eszközli: 
K A ! ftt! l orvosi műszer és testejryenesitö gíp«k 
IVÜ1CII » • 

n t c i a ly.líipiUitoU T87& Telefon 13—78. 

Titania" 
gyorsgéfzmosdyép 

<»151__1 minden mosógé-f elUlmill pe t i b á m , e iy kS„. 
kurrencziáhoi tartozzék (olya¬ 
nokai is, melyek nagy lirmiial 
és piaczi reklámmal hirdel-

_ hófehérre harmad annyi 
•HŐS időben, mint azelőtt ; a fehérneműt eddig 

ej n e m «rt módos ; 

megtakarít L ^ d r t 
O L C S Ó de jó. 
Sok ezer áll üzemben és ngvan-

ennnyi az elismerőlevél. 
Próbára is. ~ 

Titania - mángorló. 
17-féle 

nagyság¬ 
ban 2 — 3 
keményfa-
bengerrel, 
minden ár-
fokozatban 
35 K-tól 

feljebb, öt 
— évi jótállás 

T i t an ia - fo r ró facsa ró . 
elsőrendű paragummi henger¬ 
rel. Prospektusok, plakátok és 
referenciiák ingyen. Képvise¬ 

lők kerestetnek. 
T I T A N I A - M Ü V E K 
W « l s , Kelsö-Ausztri a 20. sz. 
Gyártanak különlegességek 
gyanánt : mosógépeket, takar-
mány-failesztőket, vetőgépe¬ 
ket, szénagereblyéket, szegecs-
fecskendőket, kúlönzőket, slb. 
Részletfizetéstk szívesen en-

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

SÁRKÁNY I. 
bntoriparosnál, Budapest, 
VII., Eruébet-körnt 26. s í 

műhely és raktár. 

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

megtérítés ellenében megengedtetik. 
B E N E D I K T SACHSÉL, Lohes 60 . l'ilsen mell. Bóhmen 

Tütrü-Lomnicz 
1 m. kir. kincstári gyógyfürdő és üdülőtelep. 
1 Elsőrangú siállodák. Kitűnő konyha. 
t Villamos világítás. Vízvezeték. Csatornázás. 

Gondozott park. Kényelmes sétantak. 
Bérelhető fogatok és automobilok. 

Lóversenyek. Tennisz. Golf. Galamb 
lövészet. Vadászat. Halászat. Zene. Hangver 
senyék. Előadások. 

Modern vizgyógyintézet. 
Nagy fedett uszócsarnok. 

Vasútállomás. Fosta. Távirda. Inter 
úrban telefon. 

Kimentő prospektussal és felvilágosi 
fással készséggel szolgál 

a lürdóigazgatóság 
Tátra-Lomnicz Gundel Károly 

(Szepes m.) igazgató. 

SERAIL-ARCZKENOCS, 

_ 

ARC7-SZÉPITŐSZER 
az arczot tisztítja, Ishérlti és bareonypnbavk teszi. Egy 
tégely ára l kor. 4O flll., kis tégely ára 70 flll. 
Serail-szappan, Epe-szappan kitűnő toilett szappa¬ 
nok a kenőcs használatához. Serail - créme nappali 
használatra, Serail-pouder kiváló finom arezpor bá¬ 
rom színben, fehér rózsaszín és créme. Egy doboz ára l kor. 
Készíti R O Z S H TAT M AT TÁ S gyógyszertára. 

Aradon, Ssahadság-tér. 

5 KORONA 
utczai vászonczipö 
szürke és barna szinben 

IV/I A 7 A Í I fanA saját készitményü 
IVIC2.CI v l C n U czipő áruházában 
Budapest, IV., Kecskeméti-u. 13. 

LOHR MÁRIA 
* * * * E z e l ő t t i KBOHFUHS. * * * * 

Csipke-, T«Kyé»«t>tl tlsstltó é« featésieti 
(íy»f : VIII., BaroM-ntoia 85. 

Fiúkflzletek: IV, Eskü-úl 6, VI, AndráMT-lkl 16, 
VIII, Jóuet-kArút 2, IX, Calvin-tér 9, V, Harmln-
- cxad-utcia 3, VI, Terél-kBrút 89 . -

GANZ ÉS TÁRSA 
HOTOBOK benzin-, g*i-, mjivógla- 4* kohóffis-öxemr*. Kömti hen?«rlóg-ípek. 
Oöiekék. Gösmótoroi »i«m«lyuilllto Tasntl kocsik kit- ét nagyvasaitok számára. 
Mludenfel* visnti kocsik «i«m«ly- is tchernall l tana. Vasúti felszerelések. Kéregőntétü 
kerettk (Griffln rendszere). Heng-»rmiék«k malmok áramára kéregönletü hengerekkel. Min-
dfntéle malomgépek. E ? " 1 mainak b«r«nd«ié«» is f«l«ier«lése. Turbinák a* elér¬ 
hető legnagyobb hatásfok biztosításával. Tnumnissiiok. Gyári b»rendei»««k. T«fla-

fjiri és komprltó-fépek. Árjegyzékekkel ét költse g\' etetekkel szívesen szolgálunk. 

Ganz-féle Villamossági R.-T. Budapesten, II. kerület. Lövó'ház-utcza. 
Elektromos Tllig-itó é> •rőátvlteli ber«nd»ieiek egyen- ét váltakozó áramra. Kolibri 
Ivlampak reklámczélokra . Elektromos özeinek berend«zé«e nradalmakbaa. Meglévő 
berendezétek átalakítása. Elektromos üzemű nlTattynk, tejgazdasági berentezések, emelő¬ 
gépek, ventilátorok, mezei vasutak, szántó-, etéplö-, aprító- ét takarmányozó-berendeiétek. 
Elektromos kis)- és aanmunitak. Banyavarntak. — Árjegyzékekkel ét koUségtzámttá 

tokkal szivesen szolgálunk. 
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Ma fáj a feje ne tétovázzék, hanem 
• használjon azonnal Beretvás-pastilW] 

mely 10 
K' 

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

— Ara l korona 20 fillér. Kapható minden gyógyszertárban. 
* * * * Orvosok által imnlvn.. — Három doboznál ingyen pontai szállítás 
^^^—^^—••^^^^^•i^**^^-*".^"**"^^^^""™—^"^^^™"^^^™""""*^"^™™'™™™1"™™^^™^"""'""™*^^— 

A Uá. JAt Utt Üt i MA. ült, l 

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

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

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

Sotélszökére, barnára és feketére 

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

Raktár: gyógyszertárakban, parfümériákban stb. 

Papek-féle törv. védett 

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

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

Vidékre "2 darab megrendelésnél poitómenies küldés. 

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

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

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

Legjobb! Divatos szabás! 
Elegáns, ízléses kivitel ! 

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

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

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

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

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

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

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

BÚTOR 

LEGJOBB 
ARCZSZEPITÖ 

SZER 

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

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

termétietts 
SAVANYÚVIZ. 

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

mellett [NéipttOTBZ&. 

l 
Mag-yar ember csak magyar ásványvizet igryékl 

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

l 

Borszéki Boldizsár, kink evomor-
baj ellen „ 34 

Borszéki Fokút, m fetinymck 
királya, kósziréiiy ellen " m 

Borszéki Kossuth, vmzcjréuv-
sép ellen ._ ' ÍH 

Rodoki Matild..iiUliss.iMitmivú ~2x 

Egy liter viz ára palaozkosere mellett: 

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

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

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

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

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

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

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

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

„ W* 
.használjon eredeti Kárpáti-féle V 

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

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

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

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

* * * * * * * * * * * 

OLBRICH L, 
nyerges és 

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

Alapítva 1875. Árjegyzék ingy. 

:: Kizárólag: eredeti, legjobbaknak elismert :: 

,9lró angyal'1 

gramofon 
gépek és lemezek. 

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

lemezjegryzék ingyen és bérmentve. 

Pnriti vUáfihiállltn* tQrntvl JEVtei 

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

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

Kwizda- fé l e 
Restitutions - fluid 

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

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

én Andrása v-n t 2fi 

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

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

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

valóban 
azon tulaj¬ 
donsággál 

bírnak, 
— - .«k mj hogy a 

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

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

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

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

HOITSY PÁL. MIKSZÁTH KÁLMÁN. 

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

Egyes szám 
ára 40 fillér. 

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

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

több. 

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

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

állatfestőnő életéről és műveiről, Klumpke 
Anna tollából. 

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

Egy logikusan gondolkodó, világos agy mun¬ 

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

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

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

határozott viteldíj is csatolandó. 

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

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

——' 

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




