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RÓZSATEJ 
kitűnő teint-ápolészer 2 K 
fiatalos üdeséget kölcsönöz a bőrnek. 
balzsam szappan hóm 60 f. 

ö fogápoló száj-
mK1.76,fogpor88f. 

TANNINGENE 
Hetekig megmarad és nőm engedi festékét. 

_ Sotétszökére, barnára és feketére 

ANTON J. CERNY, Wien, Briefe 
XVIII., Cári Ludwig-str. 6. Hiederlg-. I.Wallfischg-. 5, 

Raktár : gyógyszertárakban, parfümériákban stb. 

Gallérok és fehérnemíiek 
legszebben tisztittatnak a 

„Kilós" Nagygözmosodában 
Weinberger Aladár 

Budapest,Rottenbiller-utca 3O. 
Gyűjtőknek és viszonttisztitóknak nagy árengedmény. 

Anyák, óvjátok gyermekeiteket a Mtgerínczelgörbüléstöl!! 
Él* l * * I l f l • • • • • • • • • • • 

Nincs többe elgörbült test! 

Ha az én ától nem ért, a legismertebb orvosok altul ujár. 
lőtt Orthopád-támasztó fűzőmet használja. Mesésen köny 
nyü és hygienikus! Vattázás nélkül elfódi az egész elgör-
bülést. Ferdén növésre hajlandó iskolás gyermekeknek 
nélkülözhetetlen mentő- és óvóeszköze! 30 éve fennálló 
testegyenészeti müintézetemhen a legtökéletesebb technikai 
kivitelben és mérsékelt árak mellett készülnek, továbbá: 
egyenestartók, járókészülékek, mülábak és mfikesek, 
cs. és kir. szab. KELETI-fele sérvkötok, haskötők-
Új! Gummi - görcsérhar isiiy ák 
varrat nélkül, valamint a betegápoláshoz szükséges esz¬ 
közök. — Képes árjegyzék ingyen és bérmentve 
l t P J T . É T I JT o r v o s sebészi műszerek és 

gnmmiárnk-gyára : : : : 
Budapest, IV., Koronaherczeg-ntcia 17. szám. 

Akar-e Akkor ne hasz¬ 
náljon máét, 

mint a legjobb¬ 
nak általában 

elismert — szép lenni? ia 

Rogátsy-féle magyar pipere-boraxot, 
a melytől rózsás, üde, selymes arczbőrt nyer, eltünteti 
» ránczokat, ezeplőt, majfoltot, pattanásokat, stb. 
TV'ílfl*»ft Ifi ö r» fí 1 nemnélkülözhetjük,mert 

IVCjfCI'f Wlll&lllll a legkeményebb talaj¬ 
vizet is megpnhitja. Kiváló háziszer torok-, szemgyul-
ladás, izzadás és szájbűz ellen. A fogak fehérítése és 
épentartása tekintetében bámulatos hatással bír. Mint 
univerzális háziszer gyermekápolásnál és háztartás¬ 

ban a legjobb lelkiismerettel ajánlható. 
— Egy doboz ára 30 és 75 fillér. — 
Rogatsy-féle borux-crem l K, boraz-szappan 8O f. 
borax-ponder l K 2O f., borax-fogkrem ÖO fillér. 

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

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

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

Tudja Ön? hogy a 
Gyermekvédő Liga minden sorsjegye 

feltétlenül nyer? 
Ha nem, ügy rendeljen ezen sorsjegyekből és győ¬ 

ződjék meg ennek igazságáról. 

400,000 sorsjegy, 
ugyanannyi 
nyeremény. 

A legkisebb nyeremény művészi íz¬ 
léssel készült arany- vagy ezüsttárgy. 

/. Főnyeremény 20,000 korona. :, 
Nem ajándékoz és nem koczkáztat és mégis elő¬ 
mozdítja a sorsjegyvásárlással a Liga czéljait: mert 
az e réven begyült minden fillér egy-egy meg¬ 

mentett kis lélek váltságdíja. 
Ára darabonként l korona 50 fillér. 
Főelárusitás az Országos Gyermekvédő Liga 
központi irodájában Budapest, IV., Ferencziek-tere 4. 

Technikum Mittweida 
Igazgató: A. Holzt, tanár. 11073 (Szász királyság.) __ 

Mag-aaabb technikai t an in téze t elcktro- és gépész¬ 
mérnökök, technikások te művezetők kiképzésére. Gazdagon fel-

— szerelt elektrotechn. és gépépítő laboratóriumok. Gyári tanuló¬ 
mühelyek. 3610 hallgató a 36. iskolai évben. 
Programra Btb. díjtalanul a titkárság által. 

Vérszegénység, 
étvágytalanság, idegesség 

a él gyenge gyermekek, valamint 
fiatal leányok erősbltésére s*s82rá--í? 

sápkóros 
a leckitünőbb kéazitmén;, 

TOKAJI GHINA VASBOR 
o5. tokaji borból készül, 

.KJf *T«g irm 3.2O K, n»gj üt«g 6 K » gjógj»iertii»kb«n. 
tai szétküldés n»pont» utányéttel Ttgj 

a pfDl elözeteí beküldése után. 

lOBOIA-gyógyszertár 
Budapest, Kálvin tér. 

BŐRSZÉKIPAR 
Kendi Antal Bpest, IV. Károly .Q. 3. 

ANGOL 

BORBUTOR 
készítése,festése és re noválása saját 

lyemben. 

Ebédlő. 
székek, 

iroda-fote¬ 
lok valódi 

bőrrel. 

Ülőbútor áll¬ 
ványok kár¬ 

pitozása. 
W 
Székátala-
kitások. 

Gyermekek elismert legkiválóbb tápszere 

a Phosphatine Faliéres, 

Kapható minden grógysier á 
Egy nagy doboz ára 3 kor. 8O fillér. 

FffraMár: Z O L T Á N B É L A gyó* szarára 
Budapest, V.,Szabadság-tér (N. Korona-u. sarok1 

Érdeklődőknek tlsrnertetőfüzeti díjtalanul 

ANGOL-OSZTRÁK BANK. 
Az Angol-Osztrák Bank részvényeseinek 

rendes közgyűlése 
19O9. évi április 5-én este «V> órakor Bécsben, 
saját helyiségében (L, Strauchgasse 1.) tartatik meg. 

A közgyűlés napirendje: 

1. A főtanács évi jelentése. 
2. A számvizsgáló-bizottság jelentése az 1908. évi zár¬ 

számadásról és e feletti határozathozatal. 
3. Határozathozatal az 1908. évi tiszta nyereség hova-

fordításáról. 
4. Főtanácsosi választások és a cooptált tagok helyben¬ 

hagyása. 
Az alapszabályok 30-ik §-a értelmében 25 részvény 

egy szavazatra jogosít. 
A szavazatra jogosított részvényesek felkéretnek, hogy rész¬ 

vényeiket, a még le nem járt szelvényekkel együtt f. év 
mározius hó 29-ig bezárólag Bécsben az Angol-Osztrák bank 
számfejtőségénél, Londonban az Anglo-Austrian banknál 
és Budapest, Aussig, Bodenbach, Brünn, Prága. 
Teplitz, T ran tenan és Triestben az Angol-osztrák bank 
fióktelepeinél, továbbá Fi l senbeu Hoff-nann & Kottlarzig 
bankbetéti társaságnál letétbe helyezzék. 

Az alapszabályok 27-ik §-a értelmében meghatalmazás csakis 
szavazatra jogosult részvényesre ruházható. 

Bécs, 1909 márcziua 12-én. 
A főtanáéi 

(Utánnyomás nem dijaztatik.) 
"̂̂ "̂̂ ^̂ "••"̂ •̂•̂ •••••••••••l 

Hirdetmény. 
?y a Magyar Kir. Szabadalmazott Osztálysorsjáték (XXUI. 
tartatnak meg, mag pedig a következő napokon: «• - ^ á l y á n a k húzásai folyö ^ 

történnek a 

márczius 24, 26, 27, 29, ao, 31, április 2, 8, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 21-éD. 
8< 88 é s * m a ^ a r k i r á l * i e»en«rző hatóság és királyi közjegyző jelenlétében nyilvánosan 

sorsjegyeknek a 6. osztályra való megújítása a játékterv szerint, 'minden igén/különbeni 

Budapest, 1909. évi márczins hó 7-én. Magyar Királyi Szabadalmazolt Osztálysorsjáték Igazgatósága. 
Lukács. Haxay. 

13, SZ. 1 9 0 9 . (56. ÉVFOLYAM.) 
SZERKESZTŐ 

HOITSY PÁL. 
FŐMUNKATÁRS 

MIKSZÁTH KÁLMÁN. BUDAPEST, MÁKCZIUS 2 8 . 
Szerkesztőségi iroda: IV. Beáltanoda-utcza 5. 
Kiadóhivatal: IV. Egyetem-utcza 4. 

Egyes szám 
ára 40 fillér. fi??;1 1 ™*rf~ 

feltetelek: ( Negyedévre 

... - - 16 korona. A iVilágkrontkát-\al 
_ _ 8 korona, negyedévenként 80 fillérrel 
_ - . 4 korona. több. 

Külföldi előfizetésekhez a postailag meg¬ 
határozott viteldíj is csatolandó. 

BUSZKABÁNYA DÉL FELÖL. 

ezredesnek s a Bánságban Kiss Ernő hadosz¬ 
tályában vitézül küzdött tovább. Kétségtelenül 
elsőrendű szerepre jutott volna a honvédsereg¬ 
ben, ha időnek előtte meg nem öli a sok testi 
megerőltetés. Zsombolyán szép síremléke van, 
melyet minden márczius 15-ikén ünnepélyesen 
meg szoktak koszorúzni a hazafias zsombolyai 
polgárok. 

Ennek a vitéz katonának bátyja volt Mader-
spach Károly. Jeles technikai szakember, s 
ruszkabányai virágzó vasipartelep megterem¬ 
tője és felvirágoztatója. Ő szerkesztette és épí¬ 
tette az első vasszerkezetű ívhidat Magyaror-
s/ágon, Karánsebesen a Temesen át s össze¬ 
köttetésben állott kora legkitűnőbb férfiaival, 
köztük Széchenyivel és Kossuthtal is. Felesége, 
Buchwald József aradi orvos leánya, Fran-
cziska, művelt lelkű, előkelő gondolkozású 
úrinő volt, abból a fajtából, melyet a múlt 
század első felének felvilágosodott szelleme 
szaporított el nálunk is: kitűnő feleség és 
anya, a társas életben a finom, művelt tónus 
terjesztője, tele lelkesedéssel a közélet és a 
művelődés eszméi iránt. 

A szabadságharcz kitörésekor a ruszkabányai 

MADERSPACH KÁROLYNÉ. 
H A Y N A U sötét emlékű szereplésének, a to-

porzékoló düh és durvalelkű kegyetlen¬ 
ség e gyűlöletes tombolásának legfel-

háborítóbb momentumai közé tartozik az a 
minden kultúrát hallatlan módon arczulcsapó 
elbánás, melyben a generális hozzá méltó em¬ 
berei Maderspach Károlynót részesítették. 

A Maderspach-név többszörösen is rokon¬ 
szenves szerepet játszik az 1848/49-iki ese¬ 
mények történetében. Egyik viselője, Mader¬ 
spach Ferencz a lipcsei csatában tanúsított 
vitézségéért Mária Terézia - keresztet és ne¬ 
mességet nyert. 1848-ban mint nyugalma¬ 
zott százados élt Erdélyben családja köré¬ 
ben, a mikor reaktiválták; az u. n. illiriai-
bánáti határőr-ezredhez hívták be szolgálattc-
telre s Fehértemplomba helyezték ezred- és 
térparancsnokul. Itt a fölkelő ráczokkal szem¬ 
ben Maderspach hervadhatatlan érdemeket szer¬ 
zett s 1848 augusztus 19-ikén, aránylag kis 
seregével s a németajkú polgárság segítségével 
fényesen visszaverte a Fehértemplomba betömi 
akaró ráczokat. A magyar kormány kinevezte A RUSZKABÁNYAI MADRESPACH-HÁZ. 

Franklin-Társulat nyomdája. Budapest IV., Egyetem-utcza 4. szám. 
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vasipar-telep helyzete nagyon megnehezedett. 
Hol a szerb csapatok felett parancsnokié oszt¬ 
rák tisztek kényszerítették, hogy fegyvert, ha¬ 
diszert szállítson számukra, hol a honvédség 
szorult rá a szolgálataira. Maderspachók szí¬ 
vük szerint a magyar ügygyei tartottak s a 
hol csak lehetett, igyekeztek neki szolgálatot 
tenni.. A világosi fegyverletétel után ők segí¬ 
tették- Kmety tábornokot Oláhország felé me¬ 
nekülésében s a menekülő sereg foszlányai, a 
mint Buszkabányán átvonultak, náluk pihenőre 
és segítségre találtak. Augusztus 20-án Bem¬ 
nek is szállást adtak néhány órára s a lengyel 
hőssel való megismerkedés egy egész életre 
szóló büszke emléke volt Maderspachnénak. 

Csakhamar eljött rájuk nézve a boszúállás 
órája. Két nappal Bem távozása után egy 
csapat osztrák chevauxlegers és vadász vonult 
be Buézkabányára a verseczi származású Gröber 
százados vezetése alatt. Maderspachéknak gyű¬ 
lölködő ellenségeik voltak a községben, a kik 
azonnal beárulták őket az osztrákoknak. A Ma-
derspach-házat katonai őrség alá Vették, el¬ 
koboztak tőlük minden fegyvert. Mint a követ¬ 
kezmények megmutatták, nem annyira Mader-
spach ellen törtek, mint inkább neje ellen. 
1849 június havában ugyanis a Buszkabányán 
állomásozó 24. honvédzászlóalj tisztjei ünne¬ 
pélyt rendeztek a helységen kívül a fasorban, 
s az ünnepen Maderspachék is részt vettek. 
Semmi különös dolog nem történt itt, de Mader-
spachné ellenségei úgy súgták be az osztrákok¬ 
nak, hogy egy szalmából készült bábut, mely 
a császárt ábrázolta, a plébános segítségével 
t'gyházi szertartással eltemetett a szabadságfa 
alatt, - - azon az ünnepélyen ugyanis a hon¬ 
védek egy fára kitűzték a nemzeti lobogót s 
egy targoncza földet hordtak alája: ez lett 
aztán a szabadságfa. Ennek a hazug vádnak 
alapján büntették meg aztán Maderspachnét 
oly vérlázító módon. Hogy milyen volt ez a 
jelenet, mely az akkori osztrák hadseregnek 
örök szégyene marad, azt maga a megkínzott 
asszony mondja el drámai közvetlenséggel ab¬ 
ban az emlékiratában, melyet most fia, Ma-
derspach Livius bányatanácsos közöl anyjáról 
kiadott könyvében s melynek erre vonatkozó 
része így szól: 

"Augusztus 23-ikán reggel Simon inasunk 
férjemet a nagyterembe hivta. Fogalmam sem 
volt, hogy ki van ott. A mint onnan vissza¬ 
tért, megtörtén hanyatlott egy székre. «Itt volt 
a százados s azt mondta, hogy én ártatlan 
vagyok, hanem neked el kell menni vele Ka¬ 
ránsebesre. » 

Borzongás futott végig rajtam arra gondolva, 
hogy engem egyedül, Károlyom nélkül hur-
czolnak el mint foglyot. «De kérlek Károly, 
hát miért csak mindig én és miért egyedül ?» 

«A pap fog téged kisérni» monda férjem. 
Annyira le volt sújtva, hogy nem birt állani. 
Magamhoz tértem és bátorságot színlelve meg¬ 
nyugtatni kíséreltem őt, mondva, hogy ha 
Wallmoden tábornokkal beszélhetnék, a ki ak¬ 
kor Karánsebesen volt, akkor biztos volnék, 
hogy ő pár nap múlva visszabocsátana Busz-
kabányára; örömömnek adtam kifejezést, hogy 
drága apa veletek maradhat gyermekeim és 
nem lesz kénytelen beteg testével börtönben 
tartózkodni, így némiképen megnyugtatva fér¬ 
jemet, ő ékszereket dugdosott zsebembe, hogy 
azokért osztrák pénzt vehessek; kértem őt, 
hogy azt inkább utánam küldje, hogy min¬ 
dég valaki körülöttem legyen, a ki hírt hoz¬ 
hat neki sorsomról. 

Közben előállt a kocsi és egy káplár fel¬ 
szólított és reámparancsolt, hogy szálljak fel. 
Összeszedtem egész bátorságomat a végzetes 
ezörnyű bucsúzás alkalmával, sírva állt körü¬ 
löttem az egész cselédség, még egyszer meg¬ 
öleltem drága férjemet, megcsókoltam, - - Is¬ 
tenem, utoljára! 

A kocsiban velem ült a pap. «Mondja csak, 
tisztelendő úr, hogy van az, hogy az összes 
ruszkabányaiak közül csak minket visznek 
törvényszék elé?» A plébános csak annyit 
felelt: «En miattam nem aggódom, de a mi 
önt illeti asszonyom, félek, hogy itt valami 
szándék lappang.* «Ne beszéljenek együtt!» 
rivallt ránk a káplár, a ki velünk ült a ko¬ 
csiban és mi elhallgattunk. 

Elől ment a lovasság, középen a mi kocsink, 
azután jött a gyalogság, így lassan haladt a 

MADEBSPACH KÁROLY. (Háttérben az általa Karánsebesen 
épitett első magyarországi vasszerkezetű ívhíd.) 

MADERSPACH KÁROLYNÉ FIATAL KORÁBAN. 

MADERSPACH KÁROLYNÉ AZ 1870-ES ÉVEKBEN. 

menet előre. Komor csendesség honolt a hely¬ 
ségen, az ég borult volt és nekem úgy tetszett 
mintha az emberek mind szomorúak volnának, 

így jöttünk addig a pontig, a hol a júniusi 
szép ünnepély alkalmával a nemzeti színű 
zászlóval díszített szabadságfa állott. Ezt azon¬ 
ban már tőből kivágták. A plébános figyelme¬ 
sen vizsgált mindent, a mi történik és most 
hirtelen hozzám fordulva, monda: «A kato¬ 
naság négyszöget képez, itt valami történni 
fog.» Én közömbösen maradtam, elmerülve 
szomorú gondolataimban. «Kiszállani!» rivallt 
rám a káplár. Ez a szó megijesztett. Körül¬ 
tekintve láttam a közellevő magaslatokon szám¬ 
talan embert, a kik térdepeltek és kezeiket 
imára kulcsolták, láttam a katonákat négy 
sorban, közepén a kapitányt lóháton. A ké¬ 
szülődések exekuczióra mutattak, a pap 
jeleni te, én az egyedüli fogoly! Igen, itt fog¬ 

nak agyonlőni! ez volt a gondolat, mely át-
czikázott agyamon. Megfogtam a pap kezét 
és mondám: «0n látja most, hogy miért kel¬ 
lett velem jönnie; ámbár kevés idő marad 
engem a halálra előkészíteni, de én számítok 
Isten irgalmára! Csak arra kérem, ne hagyja 
el hullámat, a míg férjem és gyermekeim át 
nem veszik, zsebemben pénz és ékszer van!» 
A százados lóháton a domb mellett állott; a 
hogy a dombocskához közeledtünk, parancsolta: 
((Térdeljen ott Íe!» Én haboztam, - - a halál 
küzdelmének percze; meghalni, oly hirtelen, 
hát miért, oh Istenem? 

Aggodalmasan körülnéztem, mindenütt csak 
fegyver és a távolban imádkozó férfiak, asszo¬ 
nyok, gyermekek, a férfiak fenyegető mozdu¬ 
latokat csinálnak. Szédülés fogott el, ránczi-
gálni kezdtem kalapomat, egy gondolat: hátha 
roszúl találnak ? — a pap hófehér arcza! Oda¬ 
súgtam neki: «Milyen jó, hogy Károly nincsen 
itten, a halál nem okoz nekem félelmet.)) Le¬ 
oldódott a kalap és én elszántan letérdepeltem. 
Hat katona közeledett, én fejemet odatartottam, 
hogy kössék be a szemeimet. 

A hogy így várakozva térdepelek, hirtelen 
két katona megfogott kezeimnél és négy má¬ 
sik nyirfagalyból kötött veszőt forgatott a kéz¬ 
ben. Mint a viperától megszúrva ugrottam fel, 
látva ezeket a korbácsokat. «Mit akarnak önök 
velem?» kiáltottam a százados felé. «Nem fogja 
merni, hogy engem ily módon meggyalázzon !« 
De ez az ember csak a legalávalóbb szitkokkal 
felelt, - - a katonák kezeim után kapkodtak, -
iszonyodva, elrémülve hátráltam, kezeimet össze¬ 
kulcsolva fordultam a századoshoz :r«Önnek is 
van anyja. Tisztelje azt bennem. Édes anyja 
megátkozza önt, ha meghallja, mit művelt a 
fia. Halálos órájára emlékeztetve könyörgök 
önnek, ne sértse meg ennyire egy nő méltó¬ 
ságát és becsületét. Hisz bennem meggyaláz 
minden nőt, édes anyját, nő véreit!» Ezután a 
többi tisztekhez fordultam, hogy mint lovagias 
férfiak ne engedjék a gyalázatos exekuczió 
végrehajtását. Végre kétségbeesve a legénység¬ 
hez fordultam könyörgésemmel. A halált kér¬ 
tem a kapitánytól alázattal! Mind hiába! 

Lefogtak, - - meztelen testem - - oh Isten! 
Nem hagytál meghalni szégyenemben! 

Nem tudom, hogyan jutottam ismét a kocsiba, 
eszmélet nélkül voltam. Lassan az a meggyőző¬ 
dés érlelt elmémben, hogy én élve nem léphetek 
többé férjem elé, meg kell halnom. Mérgem 
volt otthon, de hogy jussak hozzá? Ebből a 
mély tűnődésből felrázott a testem égő fáj¬ 
dalma. Az öntudat visszatért egy perczre. Düh, 
kétségbeesés szállott meg. A szegény pap csil¬ 
lapítani, vigasztalni próbált, de hiszen ez le¬ 
hetetlen vala, csak meghalni! Csak a halál 
lett volna vigasztalás. 

így jöttünk Nándorhegyre. Azt kívántam, 
hogy HofmannZachariás menjen rögtön Buszka-
bányára férjemhez, de a százados szigorúan 
megtiltotta, hogy rokonaim közül valaki köze¬ 
ledjen a kocsimhoz, - - így csak jelekkel igye¬ 
keztem Antónia húgomnak tudtára adni, hogy 
siessenek Euszkabányára. 

Tovább hurczoltak Karánsebesre, bebörtö¬ 
nöztek és hat katona szuronyszegezve állt őrt 
az ajtómnál. Időről időre tisztek jöttek be és 
megbámultak, mint egy vadállatot, közben szid¬ 
ták Euszkabányát, annak hazafias lakosságát, 
a magyar nemzetet. Az egyik tiszthez fordulva 
azt mondtam: «Uraim, legyenek irgalmasak 
egy nővel szemben és teljesítsék egy kérése¬ 
met. Szerezzenek audiencziát Wallmoden tá¬ 
bornoknál.)) A tisztek fütyörészve, énekelve 
távoztak, emlegetve, hogy Bem este fogva be¬ 
hozatott. Szerencsétlenségem annyira elkábított, 
hogy ez az álhir meg sem rendített. Órákig 
ültem és gondolkoztam, hogy miképen lehetne 
elősiettetni halálomat A pap velem volt be¬ 
zárva. Este 10 órakor azt a hírt hozták ne¬ 
künk, hogy Wallmoden írásbeli engedelmet 
adott hazautazásomra. Én rögtön távozni akar¬ 
tam, de viszszatartott a pap. 

«Holnap utazhat nagysád, most feküdjön le 
és pihenjen.* És én aludtam. Az az öntudat, 
hogy szabad vagyok és hogy megtehetem 
azt, a mit a becsületért tennem kell, — elcsi¬ 
gázott, gyötrött elmémnek és testemnek meg¬ 
adta a nyugalmat. 

Öt órakor ébren voltam és készülődtem » 

távozásra. A mint az ablaknál álltam, láttam 
Hofmann Simon társulati tisztet arra menni. 
«Ez az apa által küldött hírmondó» — így gon: 
doltam és nevén szólítottam hangosan. Ő 
megállt, feltekintett, megismert és gyorsan 
futott a lépcsőházba; én eléje sietek: «Levele 
van'a férjemtől ugy-e?» 

•Istenem, 'nagyságos asszonyom, ön még 
nem tudja ?» 

«Mit tudjak? mit csinál a férjem, beszél¬ 
jen hát?» 

Ö megijedve bámult reám, —• a pap vissza¬ 
vezet a szobába. «Ön még nem szenvedett 
eleget, szegény asszony, legyen erősebb, mint 
férje." 

«Istenem, hát Károly beteg, neje meggyalá-
zása beteggé tette, mit csináljak, plébános úr?» 

«Legyen lelkiismeretes anya.» 
«És fórjem?i) 
«Meghalt." 
Ez a szó villámként lesújtott, eszméletlenül 

leestem a pap lábaihoz.)) 
Maderspach Károly neje meggyalázásának 

hírére bement a gyártelep ólomolvasztójába, 
kivitt egy mozsarat a kiskalváriára vagy - - a 
hogy hittak — Mozsárhegyre, a mozsarat.meg¬ 
töltötte, ráfektette a fejét és elsütötte. Ossze-
roncsolt testét hozták haza, a kik a nagy 
durranásra odasiettek. Nem bírta elviselni azt 
a szörnyű dolgot, a melyet nejével műveltek. 

Maderspachné, kinek egyik fia, János, mint 
főhadnagy a honvédek közt szolgált s Triesztbe 
került, mint fogoly, mindent megtett, hogy a 
hallatlan inzultusért elégtételt kapjon. Haynaut 
is fölkereste fia érdekében, de csak durva 
szidalmakat kapott. 

— Ihr verdammten ungarischen Weiber — 
kiabált a tábornok - - ih habt die Revolution 
gemacht. 

Ernst őrnagy hadbíró pedig, a ki az aradi 
tizenhárom vértanú elleni vádiratot szerkesz¬ 
tette s a kit azért keresett fel, hogy sürgesse 
ügyének megvizsgálását, ilyeneket mondott 
neki: 

- Úgy kell mindnyájuknak, a kik elítéltet¬ 
tek. És hogyha ön a bábu bűnben ártatlan is, 
azért ön mégis áruló a császáron, és úgy 
mint ön, olyanok mind a magyar asszonyok 
és mindnyájukért ön lett büntetve. Eoszul 
nevelték gyermekeiket, a férfiakat az ellent¬ 
állásra buzdították és lelkesítették és a mit 
csak tehettek ez átkozott háborúért, azt meg¬ 
tették ; azért az ön büntetése helyes volt, 
mondjon ezért köszönetet a magyar asszo¬ 
nyoknak. 

Testvérbátyja, Buchwald Eezső őrnagy, a ki 
a szabadságharcz alatt Olaszországban szolgált, 
szintén folyamodott nővére érdekében. Vála¬ 
szul nyugdíjazták. A megvesszőzést vezénylő 
tisztet, Gröbert - - a kit jutalmul őrnagygyá 
léptettek elő - - elérte a büntetés: 1860-ban 
Verseczen, a hol nyugdíjban élt, Maderspachné 
fia, János, nyilvános helyen alaposan elpáholta 
egy billiárd-dákóval. 

Maderspachné Deák Ferenczet is fölkereste, 
hogy szerezzen neki valami elégtételt, de a 
nagy hazafi sem talált erre módot. 

Az idő hozta meg az elégtételt. A vesszők¬ 
ből, a melyek a nemes emlékű asszony testét 
érték, mártír-koszorút font az utókor emlé¬ 
kezete. Legutóbb Euszkabányán mozgalom in¬ 
dult meg emlékének megörökítésére, a mozga¬ 
lom, melyet lelkes hölgyek kezdeményeztek, 
széles mederben halad s nemsokára . állni fog 
az emlék, a méltatlanul sokat szenvedett asz-
szony legszebb elégtétele. S. A. 

TAVASZT VÁRTUNK. 
Tavaszt vártunk, ideje volt azt várnunk, 
Biztatgatott nemzeti szín naptárunk: 
Márcziusra ígérte, hogy a telet 
Elriasztja előlünk a kikelet. 

Látni véltük már, hogy' pezsdül, hogy' éled 
Öreg földünk kebelében az élet 
S nem vesződik többé a régi bajjal, 
Szebb napoknak hírnöke lesz a hajnal. 

Teríténk is képzeletben előre 
Zöld srónyeget a kitisztult mezőre, 

AZ A HELY RUSZKABÁNYA MELLETT, A HOL MADER-
SPACHNÉT AZ OSZTRÁKOK MEGVESSZÖZTÉK. 

• Gondolánk a csörgedező patakra, 
Mely szorító jégbilincsét lerakta. 

De magával küzdve küzd a természet, 
Még ma reánk mosolyogva nem nézhet, 
Gyász ruháját levetni még nem bírta, 
Varjú szálldos felettünk, nem pacsirta. 

Vidám reményt bús csalódás követett, 
Márczius csak a szemünkbe nevetett, 
Zord havat szór, nem tavaszi sugarat, 
Ijesztget, hogy a tél soká itt marad. 

Nem tudtuk-e, vagy csak ma tudjuk épen, 
Hogy az idő nincs az ember kezében ; 
Kerekét egy magasabb kéz forgatja 
S titkait az halandónak nem adja'? 

Vissza hát a kandallóhoz, vissza hát l 
Onnan nézzük a makacs tél ostromát 
Felejtsük el, hogy oly csalódva vártunk 
S hazudott a nemzeti szín naptárunk. 

Lévay József. 

PARÁZS A HAMU ALATT. 
Vagyok a véghetetlen szürkeség, 
Vetélkedem bízvást a színtelennel ; 
Fakó közömbösségbe fúlva rég, 
A ki tűzégető lánggal nem ég: 
A málló testet öltött hamu-ember. 

Kihűlt a hamu, szürke, vén, sivár ; 
Lazán szétporlik, hideg, dohos, pálladt. 
Sohase fog többé lángolni már ; 
A tűzanyagtól lángolást ki vár, 
Ha piros üszke már hamuvá sápadt ? 

Csak rejtve mélyen a hamu alatt, 
Mint valami rég eltemetett átok, 
A kit megőriz fojtó kripta-lak, 
Pislákol egy utolsó lángfalat, 
Egy parázs szikra, egy apró zsarátnok. 

De addig csak, míg egjszer jő a szél 
És szítja váltig, szítja egyre jobban : 
Halódó szikrám új életre kél 
És önnön vérben izzó fényinél 
Világfölgyújtó vészes lángra lobban. 

S míg táplálják nagy életviharok, 
Segítségért dadognak síró hangok : 
A tüzörvény gomolygva kavarog 
És néhány gyáva reszkető marok 
Félreveri az öreg vészharangot. 

Haraszthy Lajos. 

A FEKETE VÁROS. 
REGÉNY. (Folytatta.) 

Irta MIKSZÁTH KÁLMÁN. 

VII. FEJEZET. 

(Menyecske palánták.) 

Ez a Vendetta-szerű intézkedés nagyon emel¬ 
hette a városi polgárság önérzetét és a tanács 
tekintélyét, de meglehetősen a zsebek ellen 
irányult, mert bénítólag hatott a kereskede¬ 
lemre és az újabban lendületnek indult idegen¬ 
forgalomra. 

Első eset volt ez, hogy Lőcse tanácsa nem 
vette tekintetbe a polgárok anyagi érdekeit, 
holott máskor mindent ezeknek rendelt alá. 
Talán azért jutott fel a város olyan nagy 
virágzásra, ugyanakkor, midőn az ország sze¬ 
génységbe sülyedt. 

Talán az ország zsírján hízott? - - mond¬ 
hatná a kötekedő irigység. Nem. A maga zsír¬ 
ján. Hanem ezt a zsírt a hatóság kezelte. 

Vagyis úgy volt az, hogy a mi magyar eleink¬ 
nek olyan hatóságaik voltak (már akkor is), me¬ 
lyek mindent elszedtek czéljaikra, a mit eleink 
maguk el nem költöttek (innen származhat a 
közmondás: «Csak az a miénk, a mit meg¬ 
eszünk»), míg ellenben a szepességi szász vá¬ 
rosok hatóságai semmit sem szedtek el a pol¬ 
gároktól, sőt még nekik maguknak se engedték 
elpocsékolni azt, a mijök volt. Mindég jó és 
körültekintő törvényeik voltak és azokat min¬ 
dég megtartották; — nekünk is voltak néha 
jó törvényeink, de azokat néha se tartottuk 
meg. 

A lőcsei statútumok megtartásához egyéb¬ 
iránt disznósziv kellett és roppant fegyelem, 
mert mélyen belenyúltak a magánéletbe. A szász 
polgár a Stadt Ordnung és Polizey Ordnung 
gyámkodása alá kerül már a születése előtt és 
ott marad a haláláig, annak a paragrafusai ál¬ 
tal rángattatva ide-oda. A Stadt és Polizei 
Ordnung beleavatkozik úgyszólván minden lé¬ 
pésébe, melyet e földi planétán tesz s kény¬ 
szeríti jámbornak, takarékosnak és a végén 
gazdagnak lenni. 

Már a viselős asszonynál gondjába veszi a 
polgárt, s mindent megtesz, hogy első meg¬ 
jelenése a körülkerített városban a viszonyok¬ 
hoz képest a lehető legkedvezőbb módon tör¬ 
ténjék. Mikor már eljött a kis szász, ugyancsak 
statútum szabja meg a család vagyoni állapota 
szerint, hogy a keresztszülőkön kívül hány 
vendéget szabad meghívni a keresztelőre, to¬ 
vábbá hány és névszerint milyen ételeket sza¬ 
bad a vendégek elé tálalni, nehogy pocsékolás 
történjék. Mivel a szepességi szászok is embe¬ 
rek (még pedig többnyire derék emberek), hát 
ő bennük is játszott a magyar zabszem, a tör¬ 
vények ügyes megkerülésére csiklandozó. Nem 
hívtak ugyan vendéget, csak annyit, a hányat 
a statútum megengedett, hanem hívtak búsz-
harmincz keresztapát és egy csapat kereszt¬ 
anyát. Ilohó! lecsapott erre a magisztrátus, mint 
a héjjá, vagyoni klasszisokra osztván a polgár¬ 
ságot, a meghívandó keresztszülők számát is 
megállapítván, két, legfeljebb három komát és 
komaasszonyt engedvén meghivatni, vagyoni 
helyzet szerint. 

Ez a klasszifikálás lett az ott is elharapózó 
rangkórságnak a szülője. Az egykomájú csa¬ 
lád, ha stréber volt, a kétkomájú családok közé 
szerette volna magát felküzdeni. A három-
komájú famíliák már oligarchák. A három 
koma pontosabb jelzője volt a vagyoni állapot¬ 
nak, mint most a telekkönyv. Még a bélai 
Quendelt is a szerint taksálták Késmárkon 



VASÁKNAP1 ÚJSÁG. 

Kossuth Lajos Tivadar atyja sírjánál. 

vagy Lőcsén, hogy: «hivhat az talán száz ko¬ 
mát is. D 

Nagy jel az efféle; hogyha a királyok nem 
rontanák is népeiket rendjelekkel, czímekkel, 
találnának azok maguknak bolondító masz¬ 
lagot eleget. 

A kereszteléstől a temetésig minden szabá¬ 
lyozva volt; az iskolázás, az esketési árak, a 
lakodalmi ebédek arányai és költségei, — még 
a muzsikusok napidíját' is szenátor uraimék 
határozták meg.1 Kártyát, koczkát, fényes fo¬ 
gatok tartását eltiltották, unalmukban aztán 
dolgoztak az emberek és gyűlt a pénzük. 

Mire is költhetett volna a szász polgár? Sze¬ 
retőt nem volt szabad tartani, mert ha a ható¬ 
ság megtudja, mind a kettőjüket száműzi a vá¬ 
rosból. De ha tartott volna is szeretőt (mond¬ 
juk, valami nagy titokban), az ugyan potom 
összegbe került volna. Az ékszerek közül a 
gyémántok, keleti gyöngyök, smaragdok és a 
szép piros rubinok ki voltak tiltva a városból. 
A megengedett drágakövek közt az ametiszt és 
a cseh gránát volt a comes. Násfát nem ismer¬ 
nek a szász asszonyok. Legfeljebb holmi ezüst 
vagy arany kinyitható szivek fityegnek a nya¬ 
kukban. Még a kelmékben való duskálást se 
engedte meg a rendőrség.* A szegényebb osz¬ 
tály fehérnépei a morvaposztót, a tsamlottot, a 
török bagasiát, perzsa mohárt használhatják. 
A leányoknál elég nagy fényűzés az is, hogy 
előkötőjükre, melylyel vasárnap a templomba 
mennek, selyemmel varrhatják ki ékes gót be¬ 
tűkben a nevüket: «Elisabeth Zablem, vagy: 
«Katherina Friebel» (a mi, valljuk be, nem rósz 
szokás a templom előtt szemlét tartó legények 
szempontjából). A cselédsorban álló leányok 
négy-ötféle hitvány kelmére, a tarcolán, bar-
chet, kanavász és stamelinre voltak kárhoz¬ 
tatva 3 (de szerettek is elmenekülni szolgá¬ 
latba a vidéki családokhoz). A több mint két 
segéddel dolgozó iparosok és kereskedők fehér¬ 
népei már a finomabb angol, hollandi posztók¬ 
ban, tafotákban is páváskodhatnak, ha a hiú¬ 
ság nyavalyája vérükben vagyon. A koronarása, 

1 Demkó: Felsőmagyarországi városok élete a XV. 
és XVI. században. 

2 Hain, 431-432. lap. 
3 Az 1654-ben kiadott tanácsi rendelet második 

pontja három osztályba sorozza a lakosságot s tiz 
forinttól száz forintig terjedő birsággal snjtja a rang-
jnkon túl öltözködőket. 

csimazin, pokotsin csinos szoknyácskákat szol¬ 
gáltat. A mi a génuai bársonyt, a velenczei 
vagy flórenczi atlasz viselését illette és a sely¬ 
meket, az a gazdag patriczius asszonyok ki¬ 
zárólagos szabadalma, sőt meg van engedve a 
brokát selyem is, «ámbár tisztességes polgárnő 
és kisasszonya neín teszi», a brüsszeli és más¬ 
fajta drága csipke ellenben szigorúan tilal-
maztatik. 

A leányok fején a pártán kívül semminemű 
drága érez nem alkalmazható, — mivelhogy a 
haj úgyis a legnagyobb ékesség. A ruhák dere¬ 
kát, vagy az úgynevezett «Wiest»-et szabad a 
nyaknál mélyen is kivágni (persze, mivel nem 
kerül pénzbe), de a melylyel nem igen éltek a 
szépek (persze, mivel rendszerint lapos mellük 
volt). 

Ilyen életmód mellett a könnyűvérű nemzeti 
önvigasztalást, hogy "szegények vagyunk, de 
jól élünk», teljesen meg lehetett fordítani a 
szepességi szász városokban: ((Gazdagok va¬ 
gyunk, de roszúl élünk.» 

S mégis bámulat illeti a derék városi atyá-
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kát, kik így tudtak parancsolni, s e polgárokat 
még inkább, kik így tanultak meg engedelmes¬ 
kedni. Mert bölcs és egészében mélyen átgon¬ 
dolt volt e kormányzat. A lőcsei biró egy-egy 
kis velenczei dogé a maga szenátoraival és 
negyedmestereivel, rideg végrehajtója egy ha¬ 
talmas, izmos politikának, mely útját vágja a 
ragályos fényűzésnek, jól tudván, hogy a falusi 
nemesség életmódjának utánzása megölné vá¬ 
rosaikat, melyeknek tekintélye és privilégiuma 
a benne élő polgárság vagyoni erején nyugszik. 

Nagy vonalakban ez a váza annak a keret¬ 
nek, melyben felvirágozának a XVI. század fel¬ 
vidéki szász városai, hol hemzsegnek a ((pénz¬ 
zsák" polgárok, kik az aranyakat és tallérokat 
ládákban tartják pinczéjükben, vagy a kik 
messze földön kereskednek borokkal és állati 
bőrökkel, nagy tökéket forgatván, míg a nemes 
urak felváltva a törökkel a német ellen, vagy 
a császáriakkal a török ellen c.satároztak. 

A meggazdagodásnak e különös városi sta¬ 
tútumokon kívül egyébiránt még sok más oka 
volt. A szorgalom, takarékosság, ipari ügyesség 
és kereskedelem hi.szen nagy faktor, de ezeket 
csak azok a historikusok zengedezik a városi 
nagy vagyonok eredete gyanánt, a kik azt hi¬ 
szik, hogy ők a multakba látnak, pedig csak 
egy közkeletű frázist tudnak . . . 

Hiszen kétségkívül emelőleg hatott, hogy jó 
városi statútumok voltak (és hogy zsidók még 
nem voltak), a kereskedelmi élet pezsgése szin¬ 
tén megtette a magáét, de nagy vagyonokat 
semmikor sem lehetett gyűjteni rohamosabban 
a rendes foglalkozási ágak révén. Ezek csak az 
úgynevezett «Kleine Fische gute fische». A már 
meglevő értékek és szerzési módok tülekedést 
okoztak minden időben s a szőlőtőke sok fürtje 
szétoszlott sok kézben. Szerencsére azonban 
mindenkor támadtak új értékek és új szerzési 
módok. Ezeknek ügyes Meszelése és megroha-
nása volt az úgynevezett ((szerencsés kópé» 
feladata. 

Eégen, mikor még a szepességi szász váro¬ 
sok szegények voltak, négy-öt falut jövedelme¬ 
zett egy ügyesen lenyisszantott fej a csatában 
(ha a vezér látta), napjainkban pedig, mikor 
már megint szegények a szepességi városok, 
egyszerre gazdaggá tehet valakit egy vicziná-
lis, vagy egy kis kijárás a magas kormánynál 
(ha a magas kormány behunyja a szemét). 
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A rajzolt korszakban is egy különös új érték 
támadt, — nevezetesen a török foglyok. A vi-
tézlő rendek a törökkel való folytonos csete¬ 
patékból olykor nagyobb csapat foglyot hoztak 
haza, kivált a Thököly föllépése előtt (mert 
azóta megritkultak a törökök, mint a vaddisz¬ 
nók az erdőkben), majd minden előkelő portán 
lebzselt több-kevesebb rab, némileg hozzátar¬ 
tozott a pompához, mint a hogy nem nélkü¬ 
lözheti egy szépen bútorozott ház a szarvas¬ 
agancsokat és medvebőröket. 

Egymáshoz hasonló trófeák voltak azok. 
A vitézlö úr eldicsekedett a vendégeinek egy 
darabig, mikép került kézre Omár vagy Ha-
szán, ép a mint eldicsekszik az agancsok meg-
kerítésével. S ez annyival élvezetesebb, mert 
az élő bizonyság is ott volt, a ki megerősít¬ 
hette a nemes úr vitézségét. Ennyiben többet 
értek a rabok. Viszont az elejtett szarvas ab¬ 
ban ért többet, hogy meg lehetett enni, míg 
ellenben a török maga evett sokat, de nem 
tudott semmi magyar munkára rászokni, csak 
vizet tudott húzni, gyereket ringatni és a kert¬ 
ben gyomlálni. A LESZAKADT HÍD, BAL OLDALÁRÓL NÉZVE. 

A JÉGZAJLÁS A LESZAKADT HÍDNÁL. 

beleszoktak, és találván bizonyos disztingvált 
formát, tisztes úri jövedelemnek tekintették.* 

Aljas dolog volt biz az, de csak az a része, 
a mit Blomék csináltak. Oh, az övék — az tel¬ 
jesen comme il faut. Hiszen ők nem is szipo-
lyozzák ki a rabokat, csak megszabadulnak 
tőlük. Az, hogy pénzt fogadnak el értők, való 
dolog, de hát miért ne fogadnák el a pénzt, 
mikor amazok kínálják és mikor nincs nekik ? 
Történik-e ezzel valami helytelenség, igazság¬ 
talanság a rabokkal? Oh, Istenem, hiszen nem 
történik más, csak Páltól átmennek Péterhez. 
Vagyis más szavakkal Quendel uram, Blom 
uram, vagy a késmárki Spitz testvérek csinál¬ 
ják el a hazaszállításukat. Ők nem osztályoz¬ 
zák, melyik mennyit ér, mennyit nem ér, mint 
valami emberkufárok, ők gavallérok, ők én 
block végeznek velők egy odalökött úri szóval. 

Nos, és a nevezett kapzsi üzérek aztán csak¬ 
ugyan elcsinálják, a maguk módja szerint, -
de ez már más, ez már csúf dolog. Egész 
országrészekből összehajtják az így potom 

* Báró Nyáry Albert által közölt okmány. Századok, 
1872. évfolyam, 480. lap. 

Gál Sándor beszédet mond Kossuth sírjánál. 

GYÁSZÜNNEPÉLY KOSSUTH LAJOS HALÁLA NAPJÁN A KEREPESI-ÚTI TEMETŐBEN. 

Hát nemsokára megunta a magyar úr a fog¬ 
lyait, kivált ha nagyon felszaporodtak, s do¬ 
hogni kezdett: 

- Mi az ördögnek hizlaljam itt azt a sok 
ingyenélőt? 

Egyet-kettőt, mint a kopószaporodásból, el 
tudott sütni ide-oda sógornak, komaasszonynak 
ajándékba, de a többivel csakugyan nem tudott 
mit csinálni. E közben a nagyasszony szive is 
megesett az örökké Mekka felé sóhaj tozókon s 
váltig ösztökélte urát: 

- Ugyan ereszszük haza őket. Majd meg¬ 
lássa kegyelmed, hogy megfizeti nekünk azt 
majd a keresztény Isten is. 

Rendesen ilyen hangulatok fölülkerekedése 
idején toppantak be a kastélyba a bélai Quén-
delek ügynökei, vagy Blom Mihály uram Lőcsé¬ 
ről, a kik 'csinos összeget Ígértek a rabokért, 
szépen pengő tallérokban, vagy arany-ezüst 
marhákban, ha a nemes úr szemérmetesebb 
volt. Az urak, kivált eleinte, nagy röstelkedve 
mentek bele az üzletbe, de hát végre is jobb, 
ha Quendel uram vagy Blom uram fizet értük, 
mintsem hogy, a nagyasszony szerint, a ke¬ 
resztény Istenre bizassék. Utoljára egészen 

A HÍD, MEGMARADT VÁROS FELÖLI RÉSZÉBŐL FÖLVÉVE. 

A S Z O L N O K I T I S Z A - H Í D P U S Z T U L Á S A . — Jelfy Gula fölvételei. 
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A LESZAKADT HÍD MEGMARADT RÉSZE. 

dezve, minden beleillik a rovátkáiba, Stambul-
ból megérkeznek végre a végleges adatok, be¬ 
cses észrevételekkel, melyeknek alapján szorti-
roztatnak a rabok és megszabatik kinek-kinek 
erejéhez a váltságdíj. Megérkezvén a pénz 
megindulnak a rabszállítmánynyal a czég ügy¬ 
nökei, ugyanezek viszik egyúttal a Quendel 
uram borait Kelet felé; visszajövet pedig na»y 
sertésfalkákat hajtanak Szerbiából Bloin úrnak 
Olyan egyszerű ez, mint egy asszonyi varkocsot 
kioldani, pedig millió hajszálból áll. 

A nagyobb vagyonok története tele van ilyen 
trükkökkel. A rézgarasok a munka és a verejték 
termékei, az aranyak az elmésség és a leleményé 

Mivel a pénz mind a városokba szaladt, a 
nemes urak semmit sem nélkülöztek úgy az ő 
kastélyaikban, mint a pénzt. Hihetetlen, mily 
kevés pénzük volt. Pénzt csak a gyapjúból 
kaphattak, vagy az eladott szarvasmarhákból 
de a marhákat és juhokat rendesen elakvirál-
ták a szerte csatangoló különböző csapatok, 
természetesen nyugta mellett. (Hogy t. i. m/u-
godtak lehetnek, miszerint nem kapnak értük 
pénzt.) Fájuk elég volt, de még akkor nem vi¬ 
rágzottak a faüzletek, földjük is elég volt, de 

pénzen megvett rabokat s raktáron tartják 
őket. A Quendel-család felváltva lakik Bélán 
és Lőcsén, a szerint, a mint a lengyelországi 
helyzet kedvez jobban az üzletnek vagy a 
magyarországi, mert Quendel uram egyszers¬ 
mind borkereskedéssel foglalkozik, mint a 
hogy Blom Mihály uram óriás disznókereske¬ 
dést űz, mellékkeresetképen pedig mind a ket¬ 
ten uzsorások. 

A rabokkal el van foglalva egy-egy egész 
iroda, melynek számtalan hivatalnokai és ügy¬ 
nökei vannak. Nincs az a vizikátor, a ki job¬ 
ban kihúzná a vért, mint ezek a derék embe¬ 
rek. Az iroda osztályozza a rabokat. Lajstromot 
csinál élettörténetükről, kikérdezi magánviszo¬ 
nyaikat, illetőségi helyüket, szüleik vagy hozzá¬ 
tartozóik vagyoni állapotát, ezeket a becses 
adatokat azután elküldi Stambulba a közös 
irodának (melyet a három czég együtt tart 
fenn) s míg a stambuli iroda utána jár, hogy a 
beküldött adatok mennyiben hitelesek, vágj-
mennyiben változtak azóta, addig a rabokat 
ideiglenes bérletbe adja a városi polgároknak, 
kőmíves vagy egyéb munkákhoz, hogy addig 
is keressenek. Roppant szépen van ez elren- A VÁROS FELŐLI HÍDFŐ. 

A ZAGYVA HÍDJA AZ ÁR ÁLTAL HOZZÁSODORT SZÁLFÁKKAL. 

A S Z O L N O K I T I S Z A - H Í D P U S Z T U L Á S A . — Jelfy Gyula fölvételei.. 

nem voltak még földhitelintézetek. Ki a föld¬ 
birtoka révén akart pénzhez jutni, annak már 
harangoztak. Guzman úr régebben tizennyolc-z 
márkán vette meg örök áron Stoyanfalvát a 
Szepességen; ugyanezt a községet száz évvel 
utóbb, népei a pestisben kihalván, a tulajdo¬ 
nosa, egy nemes kisasszony, egy pár sárga csiz¬ 
máért adta el.* Még hátra lenne a zálog. No, 
az meg épen nevetséges, mily csekély áron re¬ 
kedt meg egy-egy nagyobb birtok a hitelezőnél. 

Szóval a nemes úrra pénz nem mosolyog 
sehonnan. (Azért voltak kénytelenek harangok¬ 
ból veretni Bebekék, Balassáék.) A császárnak 
sincs. Az aerariumnak sincs. (Azért lesz kény¬ 
telen egy napon odaadni egész Békés várme¬ 
gyét Harrukern péknek, hogy egy pár ezer 
forintnyi tartozását kiegyenlítse.) (Folyt, kő*.) 

BÖSZÖRMÉNYI LÁSZLÓ EMLÉKEZETE. 
1824—1869. 

A mai fiatalabb nemzedék már alig tud róla 
valamit, de az öregebbek emlékezetében a 
kiegyezés körül folyt leghevesebb harczok em-

* Weber: Elpusztult helységek a Szepességben. 
Századok, 1897. 

lékezetét idézi föl Böszörményi László neve. 
Életében a függetlenségi eszmének legnépsze¬ 
rűbb, legharcziasabb hívei közül való volt, ha¬ 
lála pedig az egész országot izgatottságban 
tartó eseménnyé lett azoknak a körülmények¬ 
nek révén, melyek közt végbement. Ennek az 
eseménynek telik be most negyven éve s a 
közelmúlt magyar politika történetének egyik 
nevezetes fejezetét elevenítjük föl, mikor most 
Böszörményi Lászlóról megemlékezünk. 

Böszörményi annak a nemzedéknek tagja 
volt, mely a szabadságharcz csatatüzében és 
az abszolutizmus nyomása alatt érlelődött po¬ 
litikussá. Mint fiatal nagykállói ügyvéd állott 
be a szabadságharcz katonái közé s hamar 
századosi rangot nyert. Résztvett Budavár ost¬ 
romában, később Klapka mellé került a komá¬ 
romi helyőrségbe, itt egy pár kisebb csatáro¬ 
zásban maga is vezetett csapatokat s Komárom 
bukása után kapitulált. Ismét haza került Nagy-
kallóra ügyvédnek; s az ötvenes évek nyo¬ 
mott hangulatában is nagy tekintélyre tett 
szert a maga szűkebb körében, úgy hogy 
az 1861-iki mozgalmas időkben már a sza-
boksmegyei ellenzék vezére lett. Heves és za¬ 
jos harczok közt választották meg vármegyei 
főjegyzőnek s az akkor összehívott országgyű¬ 
lésre képviselőnek. Az országgyűlésen a szélső 
ellenzékhez csatlakozott s annak hamarosan 
egyik vezóremberévé lett. Nem volt természet¬ 
től szónoklatra termett ember, halk hangja, 
nyugodt modora épen nem mutatta agitátor¬ 
nak, de a szószékről tudott hangulatot csinálni, 
izgalmakat kelteni. Szilárd meggyőződés, éles 
dialektika és bizonyos nemes páthosz voltak 
eszközei. 1865-ben a nagykállói kerület válasz¬ 
totta meg képviselőjének s Deák politikájának 
leghevesebb ostromlói közé sorakozott. Úgy 
tekintettek rá akkor, mint a közvélemény egyik 
vezérére, népszerűsége tetőpontjára jutott, nép¬ 
dalokba foglalták nevét, jelentékeny politikai 
tényezővé lett, a kihez sok remény fűződött 
és a ki veszedelmes lehetett minden kormányra. 

Hogy tevékenységének még szélesebb kört 
teremtsen, 1867-ben megalapította napilapját, 
a «Magyar Ujság»-ot, melyben mint kiváló 
hirlapiró mutatkozott be. 0 teremtette meg a 
szélső baloldal első napilapját, vezérczikke-
ket irt bele s központjává tette a szélső bal¬ 
oldali agitácziónak. 

Ez a hírlapírói működése hozta aztán vesze¬ 
delembe. Lapjában közölte Kossuth Lajosnak 
a váczi pártelnökhöz írt levelét, a melyben az 
igazságügyminiszter büntetendő cselekményt 
látott s azért miután Kossuthot magát nem 
lehetett büntetni, pörbefogták a szerkesztőt, 
Böszörményit. Ez a politikai sajtópör nagyon 
sok izgató anyagot vetett az akkori úgyis iz¬ 
gatott politikai életbe, a legnevezetesebb poli¬ 
tikai események egyikévé lett s erősen el-

Kroysz Ferencz fölvétele. 
A SZÁSZSEBESI HONVÉDEMLÉK. 

mérgesítette az akkori pártviszo¬ 
nyokat. Böszörményi népszerűsé¬ 
gén, politikai pártállásán kívül 
még az is fokozta az izgalma¬ 
kat, hogy beteges, tüdőbajos em¬ 
ber volt s a börtönbüntetést a 
közvélemény egynek tartotta a ha¬ 
lálos ítélettel. A bíróság egy évi 
fogházra ítélte el, néhány napig 
a soroksári-utón levő kaszárnyá¬ 
ban tartották fogva, aztán a bün-
fenyítő törvényszék Lipót-utczai 
fogházába vitték. Nagy beteg volt, 
karosszékben ülve tudott csak lé-
lekzeni s a betegségéről kiszivárgó 
hírek állandóan ébren tartották 
a közvélemény ingerültségét. A mit 
barátai előre láttak, bekövetkezett: 
Böszörményi 18(il) márczius 24-én 
meghalt a börtönben. Rokonain 
kívül Irányi Dániel volt jelen ha¬ 
lálánál. Utolsó öröme volt, mikor 
halála előtt két nappal jelentették 
neki, hogy a nagykállói kerület 
újra egyhangúan megválasztotta 
képviselőjének. 

—• Legalább nem halok meg 
bitang módjára, - - mondotta a 
már halálra vált ember. 

Halála annál nagyobb izgalmat 
keltett, mert épen akkor folytak 
az országos képviselő-választások 
s a szélsőbal természetesen sietett 
ezt a véletlen eseményt kihasználni a kormány 
ellen. Temetésére óriási néptömeg gyűlt össze, 
úgy, hogy tüntetésektől tartottak. A kormány 
heves támadások tárgya volt ez alkalomból az 
újonnan alakult országgyűlésen, - - ez az ügy 
adta meg az ellenzéki küzdelem kiinduló pont¬ 
ját. A szenvedélyek tetőpontjukra jutottak, a 
mikor az egyik ülésen Irányi Dániel a vita 
hevében szemébe vágta Horváth Boldizsár igaz¬ 
ságügyminiszternek a «gyilkos» szót. Horváth 
Boldizsár sápadtan, remegve állott fel és el¬ 
keseredetten kijelentette, hogy addig nem fog¬ 
lalja el újra miniszteri székét, a míg ezért a 
sérelemért elégtételt nem kap. Irányi Dániel 
a ház határozata folytán kénytelen volt a sér-
li'srrt megkövetni Horvátbot, de «7, izgalom és 
elkeseredés még tovább rezgett a lelkekben s 
Böszörményi László halálának körülményeit 
ismerni kell, hogy a hetvenes évek eleje poli¬ 
tikai vitáinak éles és szenvedelemmel teljes 
hangját megérthessük. 

A SZÁSZSEBESI HONVÉDEMLÉK. 
Szászsebesen márczius 15-ikének megünnep¬ 

lése kapcsán felavatták a szabadságharczban 
Szászsebesen elesett honvédek csinos új sír¬ 
emlékét. Lelkes, meleg ünnepe volt ez az ot¬ 
tani magyarságnak, a beszédek, szavalatok, 
hazafias énekek, melyek ott elhangzottak, mind 
a szabadság hősei iránti kegyeletet jelképezték 
s ünnep után koszorúkkal borította el a sír¬ 
emléket az ottani magyar társadalom. Az em¬ 
lék magas talapzaton életnagyságú alvó orosz¬ 
lánt ábrázol; magángyűjtésből állították, a 
melyhez a kereskedelmi minisztérium is hoz¬ 
zájárult. 

VÁRHÁGÓ URAM ÉS A HALÁL. 
Elbeszélés. 

Irta Szívós Béla. 
Nem hiába mondja a régi nóta, hogy: 

• Mindenkinek megvan az maga baja.* 
Hát Yárhágó János uramnak is meg volt a 

magáé, még pedig nem kicsi. 
Hiszen igaz, hogy máskép is bakafántos, 

érsekea természet szorult belé, mindig sok baja 
volt az ország állapotával, a falu és eklézsia 
dolgaival, adóval, időjárással, másefféle, - - d e 
mindez hagyján, csak az a halál ne volna a 
világon! 

A halál boszantotta ő kigyelmét mód nélkül ; 
avval nem tudott sehogysem kibékülni. 

Hiszen ha már halni kell, hadd haljon, a 
kinek kedve tartja, de a kinek semmi porczi-
kája se kívánja, minek annak meghalni? 

Sokat évődött ezen Yárhágó uram, kivált 

BÖSZÖRMÉNYI LÁSZLÓ. 

mióta a földjét árendába adta és dolog nél¬ 
kül élte a világot. 

Pedig hát, hogy a dolgot jobban megértsük, 
tulajdonkép nem is annyira maga a halál el¬ 
len lett volna kifogása, — nehogy még azt ta¬ 
lálják gondolni, hogy nemes Sarudi Várhágó 
János megijed valamitől, — hanem inkább az 
bántotta, hogy ha az ember föld alá kerül, 
micsoda rettenetes unalmas lehet a sora! 

Ebbéli nézetét kifejtette Makiári koma előtt 
is, a mint egyszer egy öreg szomszéd temeté¬ 
séről ballagtak haza felé : 

— Hiszen komám, — monda - - sehogysem 
szeretem ugyan a halál mivoltát, hanem ha 
egyszer jgy van, hát üsse a kő. De a már 
mégis csak máskép lehetne : az a föld alatt 
lévő nagy magánosság; azt nem tudom, hallja 
kend, hogy birom megszokni! 

Makiári koma azt mondta erre: 
— Mindent megszokik az ember, komám 

uram, ha muszáj. 
Yárhágó uram szemmelláthatólag gondolko¬ 

zóba esett ezen a mondáson : 
- Üm, üm, megszokik? Hűm. Az bizony 

okkal-móddal aligha meg nem lehet . . . 
Többet aztán nem szólott hazáig, hanem 

látszott, hogy nagyon töri a fejét valamin. 
Másnap egyenest kiment a téglaégetőbe s 

alapos vizsgálat alá vette a felhalmozott tégla¬ 
készletet. 

A mester váltig kérdezgette, hogy mi tet¬ 
szik, — Várhágó uram rá sem hallgatott, 
csak próbálgatta, hogy melyik csapat peng 
jobban, a mint a botja végével megütögeti. 

Végre egy csomónál megállapodott: 
- Hogy ennek ezre majiszter úr? 

— Kigyelmednek nem sokra tartom: csak 
:>2 forint. 

- Nagyon sok lesz az, majiszter úr. Ereszsze 
lejjebb, mert kell vagy öt-hatezer darab. 

A majiszter megrázta a fejét: 
- Szabott ára van ennek, nemzetes ,uram, 

aztán hát nem is drága ez, mert nem faltégla, 
hanem valóságos kuttégla. Nem veszi ez be a 
vizet, a földben sem maliik szét, akár pinczé-
nek, akár fundamentomnak nincs ennél jobb a 
világon. 

— Ne is legyen — monda a nemzetes úr. 
Épen ilyen kell nekem. 

Nos, addig alkudoztak, hogy végre a majisz¬ 
ter engedett elveiből s 21 forinton átbocsátotta 
a téglát. 

Innen egyenest Sánta Jankóhoz ment Vár¬ 
hágó uram. Ez a Sánta Jankó kitűnő mester 
hírében állott, csakhogy nagyon részegéé volt 
s ezért is szorult haza a falujába. 

Most is ital volt Jankóban, de azért lehetett 
vele beszélni. Várhágó uram vallatóra fogta: 

- Hallod-e János, mit tudsz te csinálni? 
Számláld elő. 

-— Én, nemzetes uram, mindent, ha komi-
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A PARANCSNOK KISZÁLL A HAJÓBÓL. 

Csakugyan ott is volt már hajnalban. És 
ott volt azután is mindennap, míg a dolog 
folyt. Egy téglát be nem tehetett úgy Sánta 
Jankó, hogy a nemzetes úr szemügyre ne vette 
volna. 

Olykor-olykor szóváltásra is került köztük 
a sor: 

- Keskeny lesz így ez a padka, János • 
szélesebbre csináld, hogy jó fekvés essék rajta.' 

Jankó állította, hogy így szokták, untig elég 
akkora, szélesség. 

- Csak ne okoskodj. Én bizony -nem nya-
valygok olyan szűk helyen. Van tégla elég, 
nem a te pénzed bánja. Csináld, a hogy pa¬ 
rancsolom ! 

Majd meg azt kívánta, hogy vakablak is 
legyen a falban, a hova holmi apróságot el 
lehessen helyezni. 

A kőmíves váltig magyarázta, hogy az sem 
szokás és hogy ügy sincs a halottnak vakablakra 
szüksége. A nemzetes úr nem tágított: 

- Ne járjon a szád, ügy csináld, a hogy 
mondom! 

Végre készen lett a kripta. Kivül-bélől még-
egyszer jól megmustrálta Várhágó uram és 
nagycsodára, semmi kivetni valót nem talált 
benne, de azért, nehogy Sánta Jankó eltalálja 
magát bízni, csak ennyit mondott: 

— Megteszi. 

vés munkának hívják! Akár kastélyt is építek, 
ha parancsolják. Hej, nem fog még ki Sánta 
Jankón egy budapesti hires pallér sem. 

•— Hát pinczét tudsz-e csinálni ? 
— Hogyne tudnék. Akár száz hordóra valót. 
— Ha pinczét tudsz, akkor kriptájt is tudsz. 
— Kriptájt ? Már hogy kriptájt ? Hát ha kell, 

építek én azt is olyat, hogy a gróf is elfekhet 
benne. 

— No, épen olyan kell nekem. 
— Kigyelmednek ? - - kordé csodálkozva a 

kőmíves, mert hát még olyat sohasem hallott, 
hogy gazdaember kriptába kívánkoznék, meg 
szokták azok érni a padmalyos sírral is. 

Várhágó uram a bal szája szélébe igazította 
a pipát s kevélyen így felelt : 

— Nekem is csak olyan jussom van kriptaj-
ban feküdni, mint a grófnak. Semmi közöd 
hozzá. Mennyiért csinálod ? 

Hamarosan megegyeztek. Csak 15 forintot 
alkudott le Várhágó uram, azt ellenben a 
a maga jó szántából megígérte, hogy mig a 
dolog tart, mindennap ad egy verdung pálin¬ 
kát, meg egy itcze bort. 

— Csak aztán jó munkát csinálj, mert más¬ 
különben baj lesz. Most megyek a kurátorhoz, 
hogy mutassa ki a temetőben a helyet, reggel 
pedig állj dologba. Ott leszek magam is. 

A LEGÉNYSÉG PARTBA SZÁLL. 

A «SZAMOS» 

MONITOROK AZ Ó-BUDAI KIKÖTŐBEN. 

Azután a temetőcsősznek egy kulacs bort 
adott: 

- Kaszáljon kend egy kis füvet, szárítsa 
meg, azután hordja be a padkára. 

De hát mire való volt mindez ? Minek épít¬ 
tetett Várhágó uram kriptát s minek szerelte 
azt fel ilyen gondosan? 

Nem egyébért, minthogy méltányolván a 
Makiári koma múltkori mondásának bölcs vol¬ 
tát, az a gondolat érlelődött meg benne, hogy 
ő bizony hozzászoktatja mayát ahoz a halálhoz! 

S a mint a kripta készen lett s a száraz fű 
is benn volt a padkán, késedelem nélkül hoz¬ 
zálátott a megszokás munkájához. 

Kiballagott naponta a temetőbe, végig heve-
redett a padkán, rágyújtott és kényelmesen 
elnyujtózva, csendesen pipázgatott a halottak 
birodalmában. Közben-közben jókat húzott a 
kulacsból, a mit oda állított a vakablakba. 
Lám, mégis csak jó volt azt csináltatni! 

Nem* .sokára arra a meggyőződésre jutott, 
hogy nem olyan kellemetlen az a halotti álla¬ 
pot, mint az ember gondolná. 

Sőt utóbb már épenséggel kellemetesnek 
találta. 

Mikor a nyári forróság bekövetkezett, sehol 
a világon, olyan jó hűvös helyet keresve sem 
lehetett Volna lelni, mint a kriptában. Ha 
mások a rettenetes hőségről panaszkodtak, Vár¬ 
hágó uram csak nevette őket. Mihelyt a har¬ 
mat felszállóit, nyakába kavarította a szere-

ZSIVKOVICS HADÜGYMINISZTER. 

dást, meg a kulacsot és derült ábrázattal sétált 
kifelé a temetőbe. 

És haza se ment estig, hanem kényelmesen 
ott hűsölt a vaczkon, onnan hallgatta, hogy 
fütyül a sárgarigó az akáczfán. Ha megéhe¬ 
zett, kibontotta a szeredást, előszedte belőle 
az ennivalót, jóízűen megfalatozott, nag3Tot ivóit 
rá és megint neki heveredett. Egy darabig 
gyönyörködve nézte: milyen szépen perseg 
pipájában a salétromos szűzdohány, mígnem 
kifordult szájából a készség és ő kigyelme el-
szenderedett. 

Soha életében ilyen édesded déli álomban 
nem volt része, mint itt ezen a csendes, hű¬ 
vös, másvilági tanyán. S csapott is néha olyan 
horkolást, hogy ha holmi ürge, gyík arra a 
tájra vetődött, eszeveszetten kotródott odább. 

Apránként elérkezett az ősz; olykor-olykor 
csipős szelek kezdtek fütyörészni s halom-
számra ontották le az akáczokról a dércsipte, 
hervadt leveleket. A sárgarigók elköltöztek, 
helyettük a varjuk kerültek elő s estenden 
nagy lármát csaptak a kopaszodó gallyakon. 
A kripta kelleténél hűvösebb lett s meg-meg 
fázott a nemzetes uram körme. 

De hát ezen is segített. Kiszállított egy 
szekér gallyat, tüzet rakott s úgy pipázgatott 
mellette. Ha pedig megéhezett, olyan szalonna¬ 
sütéseket rendezett a jó parázs mellett, hogy 
csupa- gyönyörűség volt. 

Azután jól beletakarózva a meleg subába, 
úgy heverészgetett a padkán. Sokszor már 
csak az éjjeli szállásra gyülekező varjuk káro-
gásáról vette észre, hogy itt az este s a kel¬ 
lemesen töltött nap után ideje volna hazafelé 
indulni. 

Szóval, elérte Várhágó uram kitűzött czél-
ját ; tökéletesen megszokta a halált. 

Mikov egyszer megint temetésről ballagott 
haza Máklári komával, ez, - - miközben az 
elhunyt érdemeit magasztalta, - - így végezte 
szavait: 

— No, de hát híjába, bizony neki is csak 
el kellett költözni ez árnyékvilágból... Em¬ 
beri sor, majd elkövetkezik egyszer ma¬ 
gunkra i s . . . 

Várhágó uram így felelt: 
Hát aztán? Hadd következzék! Cséppel 

sem alábbvaló a halott sora, mint az élőé. 
Én mondom! 

PAMFLETEK MÁRIA ANTÓNIÁRÓL. 
A politika évszázados ellentéteket akart meg¬ 

szüntetni, évszázadokon át tartó versengést, 
ellenségeskedést akart szövetséggé és barát¬ 
sággá változtatni azzal, hogy Mária Antóniát, 
a kinek ereiben apai részről franczia vér folyt, 
feleségül vétette XVI. Lajossal. A franczia 
nemzet azonban a tizenhat német császár uno-

NOVAKOVICS MINISZTERELNÖK. 

SZERB MINISZTEREK. 

kaját sohasem fogadta el igaz francziának, 
nem szerette meg soha és ma is, halála után 
annyi idővel, halálos ellenségét látja benne. 
A szimpáthiát a nemzetek közé sem lehet szán¬ 
dékosan elplántálni, a nemzetek között sem 
lehet okszerűen tenyészteni. Hogy azonban 
milyen ádázul gyűlölték csaknem egy egész 
negyedszázadon át, a mig franczia földön élt, 
előbb mint a trónörökös, azután mint a király 
hitvese, arról még azok a gyalázatos pam¬ 
fletek is csak halvány fogalmat adnak, a me¬ 
lyekből D'Almeras: Mária Antónia királyn '•• 
kedvesei a pamfletek tükrében czímű munká¬ 
jában egész könyvtárra valót ismertet. A szeny-
nyes áradatból, a melyet politikai gyülölség 
s más nemtelen szenvedélyek zúdítottak a 
bájos és kedves, de trónra nem termett asz-
szonyra, sok tűnt el nyomtalanul, soknak 
csupán a czíme maradt ránk; de a mi meg¬ 
maradt, az is túlságosan elég az emberben 
lakozó irigy, falánk, pusztító dúvad illusztrá¬ 
lására. Mária Antóniát a politika majdnem 
már bölcsejében feleségül jegyezte el a fran¬ 
czia korona várományosának. Alig volt több 
tiz évesnél, a midőn a franczia udvar egy 
franczia abbét küldött Bécsbe, hogy franczia 
izlés szerint nevelje a szent Lajosok trónjára. 
A kiküldött abbénak gyóntató volt a hivatalos 
czíme : de kötelessége volt fölügyelni a király¬ 
lány oktatására is. Versaillesban és Parisban 
nem tartották elégnek, hogy Mária Antóniát 
tánczra Nővérre, muzsikára Glück, deklamá-

FOGOLY A BELGRÁDI VÁRBAN. 

PASICS KÖZMUNKAMINISZTER. 

lásra egy franczia, olasz nyelvre a költő Me-
tastasio tanítja. A francziák úgy találták, hogy 
ez a nevelés inkább való színésznőnek, opera-
divának, mint királynőnek. Mi pedig, a kik 
ezt a tudósítást olvassuk, elképedünk, hogy a 
francziák mennyire meglátták a más szemé¬ 
ben a szálkát s hogy nem látták meg a ma¬ 
guk szemében a gerendát. Versaillesban s a 
franczia arisztokráczia kastélyaiban sem ne¬ 
veltek komolyabban az életre, a kötelessé¬ 
gekre, mint a bécsi Burgban. Versaillesban 
bizonyára megbotránkozva olvasták Vermond 
abbé tudósítását, hogy a trónörökös mátkájá¬ 
nak H van korához mért ismerete, de termé¬ 
szeténél fogva kissé lusta és könnyűvérű s 
csak a mulatságra van igazi hajlama.* Bizony 
a franczia dinasztia s arisztokráczia csemetéit 
is csak mulatságra nevelték. Lauzun herczeg 
írja, hogy őt egy inas nevelte föl, a ki tudott 
olvasni s egy kicsit írni is. Otthon rongyo¬ 
sán, szennyesen járt s csak olyankor mos¬ 
datták meg és öltöztették föl pompásan, ha 
Versaillesba vitték. És nemcsak ő nevelkedett 
így, a kinek nem volt anyja, hanem az összes 
arisztokrata gyermekek; mert a szülők nem 
értek rá, kedvük sem volt hozzá, hogy gyer¬ 
mekeikkel vesződjenek: az udvari élet gyö¬ 
nyörei, a szerelem s játék minden idejüket 
lefoglalta. A fiú-gyermek fölnőtt a szolgák 
között, megtanult lovagolni és kardot forgatni, 
járt olykor némi iskolát is, aztán a társaság 
pallérozta világüvá. A leányt kolostorba dug¬ 
ták s ott tartották, a míg hajadonná serdült 
s a míg férjhez adhatták. 

Még élt XV. Lajos, még Dubarry grófnó 
uralkodott, a mikor a tizenöt éves Mária An¬ 
tónia (1770-ben) Versaillesba került. Lajos, a 
kihez feleségül adták, esetlen, faragatlan, ne¬ 
veletlen tizenhat éves kamasz, a mint Dubarry 
grófné jellemezte. A kis menyecske lovagról, 
ábrándos troubadurról álmodozott s egy jó 
étvágyú, a bortól sem húzódozó lakatos-legény 
oldalára került, a ki vagy műhelyében verte 
a vasat, vagy vadászott s a ki minden este 
halálra fáradtan a tyúkokkal ment feküdni. 
Jól megtermett legény, de érzéketlen az asz-
szonyi báj iránt s még csak észre sem veszi, 
hogy milyen gyönyörű teremtés a felesége. 
XV. Lajos három fiú unokájáról a kortár¬ 
sak nem tartottak valami sokat s úgy Ítéltek, 
hogy XVI. Lajos jóravaló lakatos, a proven-
cei gróf (utóbb XVIII. Lajos király) kávéházi 
szép szellem, Artois gróf (később X. Károly 
király) boulevárd dandi. Ha Versaillesban Mária 
Antóniában a könnyüvérűség tőkéje, hatalma¬ 
san meggyarapodott, ha csupán mulatságon 
járt az esze, ha csak ledér regényeket olva¬ 
sott, abban környezete van olyan hibás, mint 
ő maga. Férjhez adták gyerekfővel és éveken 
át, jórészt hat évnél tovább, nem volt asszony 
és feleség. «Istenem, könyörülj rajtunk, segíts 
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TISZTEK A KALIMEGDÁN SÉTÁNYON. 

tisztességes, de tehetségtelen ember. XVI. La¬ 
jos uralkodása tehát kezdetben sem népszerű. 
Az arisztokráczia nem becsüli a királyt, mert 
más természet, más erkölcs, más ízlés, nem 
osztozik kedvteléseiben; a nép nem ismeri a 
csupán jó akarattal, a maga takarékoskodásá¬ 
val különben sem igen lendíthetett a nép sa-
nyarúságán. A királynét, bár gyönyörű asz-
szony s nagyon jóságos, könyörületes szivű 
teremtés — a mint az angol Walpole lelkesen 
irja, olyan látvány, hogy megakad rajta a 
szem; Hébe, Flóra, Heléna s a grácziák csak 
szolgálók volnának mellette; a szépség eleven 
szobra, ha ül, ha áll s testbe szökkent grácziá, 
a mikor mozog — nem szeretik, inkább félnek 
tőle és gyűlölik, mert osztrák asszony. Lé¬ 
nyegében azonban XV. Lajos halálával csu¬ 
pán annyi változás történt, hogy nem támadt 
ujabb Dubarryné asszony, bár az udvaronczok, 
mert XVI. Lajos akkor még nem ragaszko¬ 
dott a feleségéhez, csupán hogy elszakítsák 
az osztrák asszonytól, törték magukat a kreá¬ 
lásán ; az erkölcs, a szellem, a divat nem vál¬ 
tozott meg máról-holnapra; mulatság sem volt 
kevesebb, csakhogy a király nem vett bennük 
részt. Abban az időben meglehetősen sűrű és 
barátságos volt az érintkezés Paris és London, 
a franczia s az angol arisztokráczia között. 
Az anglománja akkor szivárgott át a konti¬ 
nensre. Lauzim herozeg, a chartresi herczeg, 

meg, nagyon fiatalok vagyunk," fohászkodó!t 
a tizenkilencz éves Mária Antónia XV. Lajos 
halálakor, a midőn trónra léptek. XVI. Lajos 
egy évvel volt idősebb. A trónváltozással egy¬ 
ben másban megváltozott Versailles képe is; 
de inkább külsőségekben, mint erkölcsben és 
szellemben. Az udvarból eltűnt a királyné jo¬ 
gait bitorló koronázatlan szultána, a királyi 
kedves, de vele nem tűnt el a szerelmeskedés 
s az asszonyi ármány. XVI. Lajos nagyon be¬ 
csületesen fogta föl hivatását, de nem voltak 
királyi képességei és tulajdonságai s az ural¬ 
kodás soha sem töltötte be lelkét annyira, 
mint a lakatos mesterség. Segur azt irja róla, 
hogy igen jó, egyszerű, ízlésben, szokásokban 
kissJ> parasztos ember; ellensége a pompának, 
gőgnek, hizelgésnek; nem udvarának, de né¬ 
pének akar élni; az udvari arisztokrác/iának 
azonban nem tudott imponálni, a nép pedig 
nem ismerte. A trónváltozáskor Mária Antó¬ 
nia bizalmasai ösztönzésére minden áron Choi-
seul herczeget, a kit Dubarry grófné bukta 
tott meg, a ki iránt hálát érzett, hogy a fran¬ 
czia trónra ültette, akarta a kormány élére 
állítani; de a király ez egyszer erős volt s a 
kormányt a hetven éves, huszonöt évig szám¬ 
űzött Maurepasra és Vergennesre bizta. A vá¬ 
lasztás egyáltalán nem volt szerencsés. Mau-
repas frivol, könnyelmű aggastyán, Vergennes UTCZAI KÉP VASÁRNAP DÉLUTÁN. 

A SZÁVA ÉS DUNA ÖSSZEFOLYÁS 

BELGRÁDI KÉPEK. 

az orleánsi herczeg legidősebb fia s mások is 
sűrűn rándultak át Londonba s átplámálták 
az angol divatot, az angol kocsit, az angol 
parkot s a lófuttatást. Franczia földön az első 
lóversenyt 1775 márcziusában és októberében 
tartották s Lauzun herczeg volt a hőse. A ló-
versenynyel egy időbvn divattá vált a fogadás 
is s kezdetben valóságos kórság. A királynak, 
a ki tudott valamit a nép elviselhetetlen nyo¬ 
moráról, nem volt ínyére ez a pénzpoeséko-
lás és eltiltotta. Tilalmának azonban itt sem 
volt több foganatja, mint a kártyajátéknál 
A fogadás s a kártyajáték roppant summákat 
nyelt el ezekben az ínséges napokban. A char¬ 
tresi herczeg, Lauzim s Fritz-James kétszáz 
aranyban fogadnak, hogy gyalog Parisból Ver-
saillesba melyikük ér hamarább; a fogadást 
Fritz-James nyeri meg. A chartresi herczeg és 
Genlis gróf fogadnak, hogy a mig Genlis her¬ 
czeg elmegy Fontainebleauba s onnan visszajő, 
a herczeg gombostűvel papíron nem szúr fél¬ 
millió lyukat s Genlis megnyeri a fogadást. 
Artois gróf, a király legfiatalabb öcscse a ki¬ 
rálynéval fogad százezer frankban, hogy a 
boulognei erdőben hat, hét alatt palotát "épít 
s fogadását megnyeri. A kártyajáték, bárhogy 
üldözte is XVI. Lajos, nemcsak Parisban, de 
nz udvarnál is dühöngött. A királyné szenve¬ 
délyes játékos. Előbb barátnőinél, Guéménée 
és Lamballe herczegnőknél játszott. Aztán ki¬ 
csikarta a királytól, hogy egyetlenegyszer játsz¬ 

hassanak fáraót az udvarnál s hogy a já¬ 
tókra Parisból jöhessenek ki bankárok. Ettől 
kezdve állandóan játszták a fáraót az udvar¬ 
nál s a játékra állandóan Parisból jártak ki 
bankárok. Ezzel a királyi udvarba utat nyi¬ 
tottak a parvenüknek, a kétes exisztencziák-
nak. Egy Smith nevű, Indiában meggazdago¬ 
dott angol, mert kész volt elveszíteni kétszáz¬ 
ezer frankot, játszhatott a királynéval s a ki¬ 
rályi herczegekkel s nemcsak vacsoráit a ki¬ 
rály öcscseivel, de el is nyert tőlük másfél 
millió frankot. A királyi játékasztaloknál tör¬ 
téntek még szégyenletesebb dolgok is. Egyszer 
eltűnt egy pénztárcza, máskor az aranyteker¬ 
cseket cserélték ki hamis aranyakkal. A király 
nem igen tudta, mi történik az udvarában, 
mert esti tizenegy órakor lefeküdt s csak 
azután kezdődött a mulatság. Hogy korábban 
térjen nyugalomra, az órákat nem egyszer 
előbbre igazították. A királyné dominóban 
többször elment az opera álarczos báljára s 
ott szóba állott bárkivel. Azt hitte, nem isme¬ 
rik meg, holott mindig fölismerték, mindig 
lestek rá. Ilyenkor reggel hat órakor ment 
haza. A király egyszer ki is csukatta, a miből 
csinos botrány kerekedett. Ruhára, gyöngyre, 
csipkére sokat költött s ha .nem volt pénze, 

A VAROS A SZÁVA FELÖL. 

A VÁR FELSŐ RÉSZE 

udvarával rendezett Versaillesban s a Trianon¬ 
ban éji sétákat. Még nagyobb bűnéül rótták 
föl, hogy szerette a komédiát, bizalmasan be¬ 
szélgetett színésznőkkel éa színészekkel s di¬ 
vatárusnőjével, a hires Bertin kisasszonynyal 
majdnem barátságban élt. Annak a kornak 
szenvedélye volt a komédiázás; az arisztok¬ 
rata palotákban és kastélyokban rendszerint 
volt színpad, a melyen nem hivatásos komé¬ 
diások, de maguk az arisztokraták játsztak: 
de a királynétól főbenjáró bűnnek vették, hogy 
szintén játszott s hogy a mi különben igaz, 
rósz színésznő volt. A pamfletek ezekből a 
forrásokból táplálkoztak. Mert XVI. Lajosban 
későn ébredt a férfiasság s mert volt egy kis 
testi fogyatkozása is, a min operálással segítet¬ 
tek, megtettek a királyné szeretőjének min¬ 
den férfit, a ki körében megfordult, a kivel 
bizalmasan beszélt, a kire mosolygott. Első 
gyermeke hét évi házasság után született, tehát 
nem lehetett törvényes és minden gyermekének 
más-más apát adott a pletyka. 

Azok a pamfletek, a melyekben Mária An¬ 
tónia Messzalina, a Luxemburg palotából, a 
provencei gróf környezetéből kerültek ki t-s 
szekundált neki öcscse, Artois gróf. A királyi 
pár hat évi meddő házassága, a minek ter¬ 
mészetes oka volt, azzal kecsegtette a király 
öcscsét, hogy trónra jut s erről a remény¬ 
ről kellett lemondani, a mint a királyné egy¬ 
másután több gyermeket szült. Egy pamflet 

hitellel és kölcsönnel élt. Az udvarnál folyó 
pénzpazarlás, hazárdjáték, dőzsölós, a miben 
az unatkozó, a családtalan királyné is részt 
vett, a szükség, a nyomorúság, az éhínség 
idején hatalmasan nevelte az elégületlenséget 
s lábat adott a legsületlenebb mende-mon-
dáknak. 

Azt a tömérdek, aljasnál aljasabb rágalmat 
azonban, a mely a királynéról keringett s a 
melylyel a közvéleményben eláztatták, nem 
pamflet-írók, nem utczai verselők találták ki, 
hanem a dinasztia s az arisztokráczia tagjai, 
a kik gyűlölték a királynét, a kik előbb ki¬ 
használták s mikor már nem használhatták, 
dohogva elvonultak az udvartól. Még nem is 
királyné, a mikor külömböző forrásokból meg¬ 
indult a szennyáradat. Az alkalmat megadta rá 
könnyelműségével, mulatni vágyásával, gyer¬ 
mekes őszinteségével. Mária Antónia nem ta¬ 
kargatott semmit, hisz alapjában nem is volt 
mit takargatnia. A gyűlölség azonban meg¬ 
gyanúsította minden lépését, minden tettét, 
minden szavát. Versben és prózában, drámá¬ 
ban és operettben kipellengérezték. Messzalina 
nem követett el annyi gyalázatosságot, a meny¬ 
nyit rá fogtak, A közönség pedig nemcsak 
mohón falta, a mit eléje tálaltak, de tódí-
totta és terjesztette. Valószínűnek tetszett min¬ 
den gyanúsítás, hisz a királyné, a kivel férje 
nem törődött, udvaroltatott magának s nem 
mint királyné, mint asszony kivánt hódítani; 
a leghíresebb csábítók legyeskedtek körülötte; 
játszott hazárd-játékot, eljárt az opera-bálokba 

KASZÁRNYAK A VÁRBAN. 

BELGRÁDI KÉPEK. 
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névszerint elő is sorolja mindazokat s a név¬ 
sor elég csinos és elég hosszú, a kikkel a ki¬ 
rályné házasságot tört s köztük van egyik 
sógora, Artois gróf is. A hiteles források sze¬ 
rint azonban egyetlen egy ballépést sem lehet 
a királynéra bizonyítani, nem még a Fersen 
esetben sem, pedig abban szive alighanem 
érdekelve volt. A király két öcscséhez, a kik 
közül a provencei gróf a babonát s a kuruzs-
lást is segítségül hívta, hogy a király házas¬ 
ságát meddővé tegye, még sokan szegődtek, 
mint a királyi pár ádáz ellenségei, leginkább 
azok sorából, a kik előbb a királyné bizalma¬ 
sai voltak. Például egy herczegnő, a kivel a 
királyné valamikor nagyon bizalmas lábon éh, 
de a kit kegyéből kitúrt egy más asszonyság. 
Az orleánsi herczeg s maga Lauzun is, pedig 
ő valamikor arra tört, nem is diskréten s nem 
is egészen gavallérosan, hogy a királynét tel¬ 
jesen meghódítsa. A rendőrség nem tudta 
megtalálni a pamflet-áradat forrását s meg¬ 
történt az is, hogy egy rendőrtiszt, hogy a/ 
udvart megzsarolhassa, Íratott és terjesztett 
egy gyalázatos pamfletet. A pamfletek üldö 
zése, forrásainak kikutatása juttatta Beaumar-
chaist az udvarhoz, Mária Antónia szerezte 
meg az engedélyt «.l szevillai borbély* elő¬ 
adására, sőt eljátszták Versaillesban is, a ki¬ 
rályné színpadán, a mikor Eozinát maga a 
királyné, Figarót pedig Artois gróf játszotta. 
A legnagyobb hiba pedig az volt, hogy a ki¬ 
rályi pár nem ismerte a helyzetet. Magán¬ 
életük attól kezdve, a hogy a király él a férj 
jogaival, példás. Mária Antónia lemond sok 
kedvteléséről s a maga személyi költségeiben 
legalább takarékos. De sem ő, sem a király 
nem elég erős, hogy a harácsolásnak véget 
vessen. A szegénység s a nyomorúság növe¬ 
kedésével lépést tart az eszeveszett költekezés. 
Egy pénzügyminiszter azért bukik meg, mert 
Polignac herczegnének, a királyné bizalmasá¬ 
nak, n kivel Mária Antóniát megnevezhetetlen 
módon fogták gyanúba s a ki hálából a for¬ 
radalom első napjaiban a királyi családot cser¬ 
ben hagyta, nem íizetle ki az adósságát. 

A kincstár legszűkösebb napjaiban egy kas¬ 
télyéri iRambouillel) tizennégy, Arlois grófnak 
tizenöt, a provencei grófnak hat millió fran¬ 
kot dobtak ki. Calonnet, a kiről Maurepas 
hallani sem akart s ha szóba hozták, azt 
mondta, hogy lyukas a zsebe, a királyné támo¬ 
gatásával a Polignac-család tette meg pénz¬ 
ügyminiszternek. Calonne nem tagadott meg 
egyetlen kérést sem. Adott a királynénak, a 
király öcscseinek, a királyné meghittjeinek, a 
mennyit csak kértek, legtöbbet Polignacné asz-
szonynak. Ilyen gazdálkodás mellett nem csoda, 
hogy a királynét mint madame Deftcit-et em¬ 
legetik. A trón tekintélye már ingott, a midőn 
XVI. Lajos elfoglalta. XV. Lajos, Pompadour, 
Dubarry, aztán az encyclopedisták és Eousseau 
nagyon megingatták. Azóta tekintélyét még 
jobban aláásta a Luxemburg-palota s a Palais-
EoyaL Amott a • provencei gróf állította pel¬ 
lengérre a királyi pár házaséletét, kürtölte vi¬ 
lággá fáradhatatlanul, hogy Francziaország 
gyermekei, a királyi gyermekek, fattynk, hogy 
a királyné, az osztrák asszony, halálos ellen¬ 
sége Francziaországnak. Az orleánsi herczeg 
palotájában, a Palais-Eoyalban, a társaság, a 
melynek Coigny grófné, Lauzun herczeg bál-
ványa, a lelke, azzal mulatozik, hogy gúnyt 
űz a monarchikus intézményekből, ócsárolja a 
királyságot, demokrácziáról, egyenlőségről, test¬ 
vériségről ábrándozik, Eousseau reczeptje sze¬ 
rint. Természetesen csak komédiáztak. Azt meg 
sem álmodták volna, hogy az ördög, a forra¬ 
dalom, a melynek képét mulatságból a falra 
festegetik, a küszöbön áll s hogy hivatlanul 
is megjelenik. Maga az elégületlen, a királyi 
udvarra dohogó arisztokráczia sürgette a ren¬ 
dek összehívását, persze nem azért, hogy ezzel 
a fát maga s a királyság alatt vágja le. Va¬ 
lami egyebet várt a rendektől, mint a mit ka¬ 
pott. Azt bizonyosan nem várta, hogy vagy 
vándorbotot fogjon, vagy guillotin alá hajtsa 
a fejét. XVI. Lajostól s az osztrák asszony¬ 
tól azonban megszabadult. Mindketten vér¬ 
padra kerültek. XVI. Lajos elmondhatta halá¬ 
los óráján, hogy ártatlanul, elődei és alattvalói 
bűneiért hal meg. A könnyelmű, kissé lusta, 
csupa sziv, de szeleverdi Mária Antónia pedig 
a megpróbáltatás napjaiban átalakult igazi ki¬ 
rálynévá. Méltósággal és büszkén viselte meg-

A BELGRÁDI TISZTI KASZINÓ. 

aláztatását s úgy halt meg, a mint illett a 
királynéhoz, tizenhat császár unokájához. 

Junius. 

A TŰZHELY. 
A Nemzeti Színház bemutatója. 

Mirbcau és Natanson társszerzők « Tűzhely* 
czimű háromfelvonásos színművükben, a mely 
Francziaország első színpadáról került a mi 
Nemzeti Színházunkba, szatírát akartak irni 
azokról a társadalmi oszlopokról, akadémiku¬ 
sokról, szenátorokról, erkölcsbirákról, a kik az 
erény máza alatt léhák s romlottak. A tárgy 
hálás s moliérei tollra lenne méltó. De az új 
párisi szerzőkben nincs meg az a csillogó 
ötletesség, ragyogó kedv, a ferdesógeken is 
kaczagó gall szellemesség, a mely a tárgyat 
vonzóvá tudná tenni. Epés, kesernyés drámát 
írnak, a melyen kaczagni egyáltalán nem le¬ 
het. Jellemző tünete e darab annak a hatás¬ 
nak, a melyet Ibsen "Társadalom támaszai», 
«Vadkacsá»-ja s hasonló moralista művei az 
új franczia szerzőkre is gyakoroltak. Kiveszett 
belőlük a franczia szellemesség, de nem tá¬ 
madt helyébe ibseni morál. Stilérzékük is meg¬ 
szűnt s határozott vígjáték-tárgyat komoly drá¬ 
mának dolgoznak fel. 

Hősük, nz előkelő akadémikus, ki erénydíja¬ 
kat osztogat, erkölcsöket nemesít, leányok meg¬ 
mentésére «Tüzhely» czífnen jótékony men¬ 
házat alapít, voltakép sikkasztó, a ki a jóté¬ 
kony czélra gyűjtött pénzeket tőzsdén el-
játszsza, mialatt menházában a szegény leá¬ 
nyokat nyomorogni és halálra kínozni en¬ 
gedi. Midőn pedig a menhely a végromlás 
szélére jut s az akadémikust börtön fenyegeti, 
úgy menekül meg, hogy nejét egy öreg mil¬ 
liomosnak eladja s az így szerzett pénzen 
helyreállítja a maga - - becsületét. E kietlen 
alak a bukás szélén drámai jelenetet játszik 
el nejével, meg akarja rendíteni és könnyekre 
birni a hallgatóságot, de csak visszataszító 
hatást gyakorol. Ám ő legalább következetes 
a maga jellemtelenségében, míg a cselekmény 
többi alakjai nemcsak hasonló jelleműek, de 
lélektanilag érthetetlenek is. így föl nem fog¬ 
hatjuk az öreg milliomost. A mű végéig ost¬ 
romolja az akadémikus nejét, ki már azelőtt 
kedvese volt, hogy legyen ismét az övé s hagyja 
el új, ifjú imádóját. Végül pedig maga ajánlja 
az asszonynak, hogy az ifjú mellett tűrje meg 
őt is másodiknak, illetve a férj beszámításá¬ 
val, harmadiknak. Mikor az asszony még 
visszautasította, a milliomos nem kívánt az 
ifjúval osztozkodni; mikor pedig az asszony, 
hogy férjét anyagilag,megmentse, maga kínálja 
szerelmét, a milliomos önként javasolja a 
szégyenletes megegyezést. Az asszony teljesen 
az övé lehetne, olthatatlan vágy is hevíti az 
asszonyért, mégis beéri a félboldogsággal. 

Ép ily felfoghatatlan a nő alakja. Férje tel¬ 

jesen közömbös előtte, már azelőtt kedvese is 
volt a milliomosnak s eltartatta magát általa, 
de többé nem akar tudni róla, mert új szere¬ 
lem ébredt lelkében. Eddig még valahogy el-
fogadhatnók s hihetnők, hogy új szerelme 
elemi erővel viszi a javulás útjára. De az már 
csodálatos, hogy a férjéhez annyira hűtlen 
teremtés, férje megmentésére ismét hajlandó 
magát eladni s legérthetetlenebb, hogy mégis 
állítólag szerelmes marad új, ifjú imádójába. 
Midőn pedig utoljára boldogan beleegyezik, 
hogy férjével, a milliomossal s az ifjúval bol¬ 
dog négyesben él tovább, pszichológiai ször¬ 
nyeteg gyanánt áll előttünk. Ezek után az ifjú 
alakjáról valóban fölösleges bővebb jellemkópet 
nyújtani. Az eszményiesen szerelmes, nemes 
ifjú, ki vállalkozik majd arra, hogy ideálja 
mellett a harmadik helyet foglalja el, csak 
méltókép egészíti ki a társaságot. A szerzők 
szatírát akartak irni, de tulajdonképen az is¬ 
mert franczia házassági dráma egy új válto¬ 
zatát nyújtották. A legtöbb ilynemű műben a 
férjen kívül csak egy házibarát szerepel, míg 
ebben a munkában két házibarát is foglal he¬ 
lyet. A szerzők világának anyagias voltát jel¬ 
lemzi, hogy a beteges ösztönöket a művön 
végig folyvást csak a pénz, kizárólag a pénz 
mozgatja, mint a hogy az új drámák, de bizo¬ 
nyos lirai költemények özönében is leggyak¬ 
rabban a pénz szerepel legfőbb motívum gya¬ 
nánt. A Nemzeti Színház szép szalon-díszle¬ 
tekkel s nagyjában sikerült szereposztással 
mutatta be a müvet. Az asszony szerepében 
Márkus Emília a modern, ideges nő számos 
lelki árnyalatát érvényesítette. Ugyanoly sikert 
aratott Gál az akadémikus szerepében. Meg¬ 
lepő volt Odnj, ki eddig szerelmeseket ját¬ 
szott, s most a vén gyáros alakításával iga¬ 
zolta, hogy jellemszinész. Palágyi Lajos. 

MISS RANDOLPH UTAZÁSA. 
REGÉNY. (Folytatás.) 

Irta C. N. és A. M. Williamson. 

Minthogy mindkét hotel ugyanazon igazgató¬ 
ság alatt áll, féltem, hogy turpisságom ki fog 
sülni, ha a Grand Hotelbe valódi minőségem¬ 
ben szállók; tehát óvatosságból helyben ma¬ 
radtam, mint egyszerű Brown és szolga a többi 
szolgák között. Ebédemet cselédleányok és 
inasok társaságában költöttem el, kiknek mo¬ 
dora és társalgása kitűnő anyagot szolgáltatott 
volna, ha mint ujságtudósító teszem őket meg¬ 
figyelés tárgyává. Étkezés után a szabadba me¬ 
nekültem, tisztább levegőt keresni és a csilla¬ 
gos égben gyönyörködni. A terraszon, gondol¬ 
tam, noha azt bizonyára előkelőbbek haszná¬ 
latára építették, mint chauffi úr is járkálhatok, 
különösen mikor az előkelő uraságok a zárt 
levegőjű fogadószobákba, gondosan csukott ab¬ 
lakok mögé bújtak. Felhasználtam az alkal¬ 
mat, mivel a hotelnek terrasza igen szép. Nem 
látva rajta senkit, nyugodtan sétálgattam, fel¬ 
feltekintve a csillagokra és nem ügyelve arra, 
hogy merre lépek, hová jutok. Egyszerre félig 
ijedt, félig bámuló «0h!» felkiáltás hangzott 
és csak ekkor vettem észre, hogy valakibe bele¬ 
ütköztem, ez pedig nem volt senki más, mint 
az én isteni úrnőm, a ki szintén többet nézte 
a csillagokat, mint a földet, melyet lábaival 
taposott, azokkal a lábacskákkal, melyekre -
mellesleg mondva, — igen gyakran gondolok, 
mert csinosabbakat még alig láttam. 

_ Azonnal zsebrevágtam a pipámat, mielőtt 
kiverhettem volna; a pipa pedig boszút állt 
az elhanyagoltatásért és lyukat égetett a bő¬ 
römbe. Bocsánatot kértem úrnőmtől és elhord-
tam volna alázatos clta-uffeur irhámat, de Miss 
Eandolph visszatartóztatott. «Mi ez a csodás, 
messziről érkező hang, Brown ?» - - kérdezte 
abban az ennivaló modorban, melyet velem 
szemben tanúsítani szokott, a mikor valamit 
meg akar tudni és nyilván azt hiszi, hogy én 
mindenről tájékozva vagyok, mintha* valami 
encziklopédia volnék, melyben csak lapoz¬ 
gatnia kell, hogy bármire nézve felvilágosítást 
nyerhessen. 

Visszafojtott lélegzettel hallgatóztam ; szíve¬ 
sen megtenném bármikor az ő kedveért. És 
valóban hallottam hangot, csodás hangot. Meg 
kellett volna hallanom már előbb, csakhogy 

úrnőmre és a csillagokra gondoltam. Az éj¬ 
szaka csendjében mind észrevehetőbbé vált a 
hang és mégis ezt a csendet kiegésziteni lát¬ 
szott vagy - - jobban mondva - feltűnőbbé 
tette'a közeli csendet távoli mély és baljóslatú 
zúgásával, mely a soha nem szelídített haragos 
oroszlánok messziről hallatszó ordítására em¬ 
lékeztetett. Eleinte azt hittem, hogy a hatalmas 
fenyvesen végigzúgó szélroham, de a sötét 
á<mk közül egy sem lengedezett a ragyogó 
csillagokkal borított ég felé, habár maga a 
levegő is gyengén rezegni látszott a szakadat¬ 
lan ünnepélyes zengő hanggal együtt. Egy¬ 
szerre világos lett előttem, honnan ered a 
hang: az Atlanti óczeán partjához csapkodó 
hullámoknak felséges zenéje volt az. De mi 
lehetett istenibb, mint ő vele ott állni szótla¬ 
nul az éj csöndjében? Egy pillanatig nem vol¬ 
tam képes szóhoz jutni, hogy megmagyaráz¬ 
tam a csodás hangot. Gyenge világosság hatolt 
el hozzánk, a csillagok ragyogása, és az abla¬ 
kok függönyein átszűrődő fény. Epén csak ki¬ 
vehettem árczát és gyönyörű nagy szemét, 
melynek tekintete kérdöleg. de teljes bizalom 
kifejezésével csüggött rajtam. Szent Isten, 
mennyire óhajtottam ebben a pillanatban, hogy 
Jack Winston és ne Brown legyek ! Mint Jack 
Winston, a leányt bizonyára nem engedtem 
volna vissza a házba, míg meg nem kértem a 
kezét, hogy még egygyel szaporíthassa «scalp» -
jeinek számát, mint az amerikaiak mondják. 
Ámbár nem is tételezem fel róla, hogy ő az 
ily fajtájú nők közé tartozik. Nem tudom, 
mennyi ideig igyekeztem volna meghosszabbí¬ 
tani a pillanat varázsát; de egyszerre csak 
Mary néni bukkant fel (shawljába burkolva, 
mint valami nagy csomag) a hotel ajtajában 
és azt kiáltotta: «Molly, Molly, ideje már 
visszavonulni a szobába.» 

Molly meg sem mozdult, de Mary néni le¬ 
jött a lépcsőn, kérlelhetetlenül, mint a végzet; 
mire én buzgón magyarázgatni kezdtem és 
egész értekezést adtam elő az arcachoni osztri-
gákról és az osztrigakeresésről, azt remélve, 
hogy ekkép tovább élvezhetem úrnőm társasá¬ 
gát. Szerencsétlenségre azonban azt a meg¬ 
jegyzést szalasztottam ki ajkamon, hogy az 
osztrigakeresés közben- a nők ép oly nadrágot 
viselnek, mint a férfiak; ez pedig annyira 
visszatetszeít Miss Kedisonnak, hogy hamar 
elhurczolta húgát, kit a rhauffeur további tár¬ 
sasága beszennyezett volna. 

Másnap vasárnap volt. Miss Eandolph el¬ 
ment az angol templomba, melynél szebbet 
nem láttam Francziaországban ; istenitisztelet 
után pedig a pappal, ki megbarátkozott vele, 
a nevezetességek megtekintésére indult, mi¬ 
alatt én azt kutattam, milyen módon folytat¬ 
hatjuk legczélszerűbben utunkat. Míg Miss 
Eandolph és Miss Kedison is az imakönyvet 
olvasta, én a becses Les Routes de Francé 
czimű kötetet tanulmányoztam, melyből meg¬ 
tudtam, hogy óvakodnom kell a Landes vidé¬ 
kének járhatatlan utaitól. A most nevezett orá¬ 
kulum szerint csak egy okos dolgot tehettem, 
Bordeauxba visszatérve, nagy vargabetű leírá¬ 
sával Mont de Marsanon át Bayonneba kellett 
tartanom. Tudtam, hogy ez az útiterv nem fog 
tetszeni Miss Eandolphnak, ki nem szeret vala¬ 
hová visszamenni, a mi különben nekem sincs 
Ínyemre. Egyedül, vagy a te társaságodban, ha¬ 
bozás nélkül merészkedtem volna nekimenni 
Bayonne-nak a Landes tiltott területén keresz¬ 
tül és daczolni minden ottani veszélylyel; de 
•visszariadtam attól a gondolattól, hogy úrnő¬ 
met hínárba viszem és hallgatnom kell, a mint 
Mary néni hajtogatja: «Ugy-e megmondtam?*, 
mit soha el nem mulaszt, ha valami baj van. 

Örömömre azonban a bátor lelkű Badcliff 
lelkéaz a város megtekintése közben tényleg 
támogatta azt a tervet, hogy a Landes vidékén 
keresztül folytassuk utunkat, és bájos úrnőm 
vasárnap este egészen fellelkesülve magához 
hivatott. Világért sem akartam az ifjúi 'tüzet.. 
lelohasztani; hétfőn kora reggel már útban 
voltunk azon a vonalon, melyet La Teste, San-
guinet, Paresztis, Ychoux, Liposthey jeleznek, 
csupa oly név, melyet Miss Eandolph Gulliver 
utazásaiból ismert. 

Mindketten, ő és én, pompás hangulatban 
Toltunk, várva a váratlant és készülve a veszé¬ 
lyekkel szembeszállni. Valami titokzatosság fű¬ 
ződött a Landes puszta gondolatához, hisz azt 
a sajátos erdős és homokos sivatagot a benn-

TAFT, AZ AMERIKAI KÖZTÁRSASÁG ÚJ ELNÖKE, A FEHÉRHÁZ ERKÉLYÉN KÖZVETLENÜL AZ ESKÜTÉTELE UTÁN. 

lakókon kívül oly kevesen ismerik. Éreztem a 
titokzatosság varázsát, úgyszintén Miss Ean¬ 
dolph is, ezt észrevettem. Hogyan vettem észre, 
nem tudnám megmagyarázni, de gondolatvilá¬ 
gunkat valami mágnesség fűzi össze, én kitalá¬ 
lom, mit érez ő, és különböző jelekből követ¬ 
keztethetem, hogy ő is kitalálná az én gondo¬ 
lataimat, ha nem. volnék sak fizetett chitiffeur 
az úrnő szolgálatában. 

Egy darabig akadálytalanul haladtunk, de 
egyelőre még csak az előszót olvastuk, az igazi 
Landes csak azután következett. MikoraLoire-
megye és a tulaj donképeni Landes határához 
értünk, az út minőségében olyan hirtelen és 
tökéletes változás állt be, a minőről egyizben 
már szólottam. Ebben a borongós fenyves¬ 
világban haladni annyi volt, mint egy-két szá¬ 
zaddal korábbi múltba visszamerülni. Motor¬ 
kocsi itt anachronismusnak tetszett; csak ma¬ 
gunkat okolhattuk, ha valami baleset ért ben¬ 
nünket. Az utat fű lepte el, a sok kátyú között 
kénytelen voltam lassabban hatolni előre. 
Mindjobban bemélyedtünk az erdőbe és mind¬ 
inkább besüppedtünk a puha talajba. Mary 
néni nagyokat nyögött és vészt jósolt, midőn 
tengelyig kátyúkba sülyedve, szinte másztunk 
az úton. Miss Eandolph azonban velem együtt 
készebb volt — azt hiszem — meghalni, mint 
hátrálni. Én a Napierben bíztam, Miss Ean¬ 
dolph pedig bennem bízott. Egyik helyen az 
útra — javítás czéljából - - nem annyira kö¬ 
veket, mint valóságos sziklákat borítottak; 
zihálva és csikorgatva törtettünk előre, nagy 
bámulatára az útkaparók csoportjának és né¬ 
hány bambaképű parasztnak, kik falábakon 
állva (ezt az ó-divatú eszközt még mindig 
használják itt az erdő- és homoktenger átgá-
zolására), nagy darumadarakhoz hasonlítottak. 
Mi csak előre baktattunk, a gép kissé szenve¬ 
dett ugyan, mint a nagyon próbára tett sziv : 
de ez a sziv jól működött, a gummiabroncsok 
meg épen kitűnőn váltak be. 

Miss Eandolph kijelentette, hogy ő, ha 
gummiabroncs volna és ily kemény munkára 
kárhoztatnák, már mérgében is elhasadna. 
Miss Kedison a pukkadáshoz — azt hiszem -
már közel is állt, de a mi minket illet (fel¬ 
teszem, hogy elképzeled, mily megelégedésére 
szolgál -egy szegény chanffettr-nek, ha zarjel 
közt megmagyarázhatja, hogy «minket» azt 
teszi: úrnőmet és engem), szinte megrészeged¬ 
tünk a nehéz balzsamillattól, mely a terpentin 
nyerése" végett felhasított fák kérgéből szét¬ 
áradt. Minden egyes fa kérgéből fejszével ki¬ 
vágnak .egy nagy darabot és a hézag alá kis 
agyagedényt erősítenek a gyanta összegyűjtése 
végett, mely a megsebesített fa omló véréhez 
hasonlítható. Valami Dante-szerű volt ebben a 
sok vérző sebben és a körülötte levő számos 
régi, alig behegedt forradásban. Ezt a hatást 
még növelte az erdő sűrűjének komor árnyéka 
és a magas, sötétlő ágakat mozgató szakadat¬ 
lan szélfuvalom hangja, mely úgy zúgott, mint 

az ismeretlen tengerparthoz csapkodó hullám¬ 
verés moraja. 

Végtére, mikor már úgy éreztük, mintha a 
fenyves-óczeán hullámai összecsaptak volna 
fejünk felett, a hogy a Veres-tenger vizei el¬ 
nyelték Pharaó szekereit, eljutottunk a szabály¬ 
talanul szétszórt házakból álló Parentis falu¬ 
hoz. Mintha jelezni akarta volna az elől levő 
gummiabroncsok egyike, hogy ime megérkezett 
az első motorkocsi a Landes homályos, Isten¬ 
től, embertől elfelejtett tájékára, szisszenő han¬ 
gokat kezdett kibocsátani. «Lám, előre mond¬ 
tam!" — szólt Mary néni. Osszenéztünk, Miss 
Eandolph és én, és mindketten elnevettük ma¬ 
gunkat. Eészemről nagy merészség volt ez, és 
habár a kaczajtól még életem árán sem tartóz¬ 
kodhattam volna, utána pedig bűnbánat jeléül 
egészen természetfeletti komolyságú arczot öl¬ 
töttem, nem hiszem, hogy az a hölgy, a kiben 
feleségem nagynénjét szeretném tisztelni, va¬ 
laha meg fog nekem bocsátani. Pedig meg kel¬ 
lene bocsátania, mert a Napiernek ez volt leg¬ 
első balesete, míg a kedves kis Miss Eandolph¬ 
nak boldogult tisztelt sárkányán reggelire, 
ebédre és vacsorára mindig új szerencsétlen¬ 
ségben volt részünk. Azonkívül a jeles sárkány 
következetesen akkor bolondult leginkább, mi¬ 
kor emberi segélytől távol voltunk, míg nagy 
béketűrésű Napierem elvitt bennünket a falusi 
vendéglő udvaráig, mielőtt (hogy Miss Ean¬ 
dolph kifejezésével éljek) «leült pihenni». 

A nagyon alkalmatos udvar közepén hozzá¬ 
fogtam a javítómunkához, megerősítettem a 
kocsi srófjait, leszedtem a gummiabroncsot, 
kifoltoztam és ismét felerősítettem. Minden-e 
húsz perez kellett, a mi műkedvelő mécanicien-
től elég szép eredmény volt. A vendéglő egész 
háznépe és számos falusi lakos sereglett kö¬ 
rénk, hogy nézze a nagy látványosságot, és 
Mary néni némi vigaszt talált abban, hogy 
kissé exczentrikus franczia nyelvtudományát 
ragyogtathatta a vendéglősné és háznépe előtt. 

A nézők csoportjában, mint volt alkalmam 
megfigyelni, három nemzedék volt képviselve : 
egy hajlott, ránczosképű öreg hölgy, ennek 
gyászruhás, szomorú arczú, de erőteljes leánya 
és egy aranyhajú unoka, kinél szebb teremtést 
csak egyet láttam. És kedves dolog volt nézni, 
mint igyekezett az én bájos úrnőm mindhár¬ 
muk iránt a legnagyobb szeretetreméltóságot 
tanúsítani. Az ő «egyéniségen - - a gonddal 
nevelt, erős idegzetű, élénk amerikai leányok¬ 
nál az egyéniség a legfőbb — a legfelötlőbb 
ellentétben állt a három falusi nővel, kiknek 
talán egyike sem hagyta még el a szülőföld 
erdős tájékát. Nem hallottam, mit mondott 
nekik Miss Eandolph, de ő a legmeglepőbb 
módon el tudja mindig találni, mivel képes 
megkedveltetni magát -és érdeket kelteni, bár 
sohasem vét az igazság ellen és óvakodik a 
hizelgéstől. Mindhárom új ismerőse gyönyör¬ 
ködve és csodálattal tekintett reá és a Landes 
fiatal szépének lángolt az arcza és felragyogott 
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a szeme. Miss Eandolph modorához egészen 
hasonlót akár a franczia, akár az angol nők¬ 
nél hiába keresnénk, csupán az amerikai nő 
legjobb típusánál található fel és nem tudná 
azt leírni olyan ember, ki nem ismeri tapasz¬ 
talatból. Milyen tüneményes vizió volt ő a 
három falusi nő csendes existencziájában, hir¬ 
telen felvillanó és ép oly gyorsan eltűnő fény¬ 
jelenség, melynek csak emléke kisérendi őket 
sirjokig. 

(Folytatása következik.) 

A HÉTRŐL. 
A tartalékos tiszt alakját a béke évtizedeinek 

egész sora formálta ki nálunk a köztudatban és ez 
a magyarázata, hogy a képe egyáltalában nem fes¬ 
tett valami harcziasan vagy félelmetesen. Körül¬ 
belül olybá tekintették, mint egy urat, a kinek joga 
van hozzá, hogy bizonyos ünnepi alkalmakkor, lég-
kivált esküvőkön magára ölthesse az aranyos uni¬ 
formist és mert a tartalékos tisztek egy nevezetes 
része — könnyen megérthetően — nem is húzódo¬ 
zott ennek a jognak minél sűrűbben való gyakor¬ 
lásától, a «vasárnapi tisztséget" hálás és kiadós 
anyag gyanánt kezelte a maliczia. Az meg épen 
igen természetes, hogy a mi manőver-anekdota 
akadt vagy gyártódott, annak a komikumát mind 
a tartalékos tisztre hárították. A tartalékos tiszt¬ 
ről mindenki mulatságosnak találta, hogy soha 
se volt háborúban, tekintet nélkül arra, hogy jó 
harmincz esztendeje, - - hála Istennek — az ak-
tiv tiszteknek se volt soha módjuk vagy alkalmuk 
ellenséggel verekedni és igen szép katonai karrie¬ 
rek értek meg a nélkül, hogy a háború levegője ér¬ 
lelte volna őket A legutóbbi napok rendkívüli leve¬ 
gőjében sok minden megváltozott, sok dolog és 
fogalom kapott új szint, de aligha változott meg 
annyira bármi is a közfőifogásban, mint a tar¬ 
talékos tiszt képe. Minden tréfás máz és min¬ 
den malicziózus zománcz egyszerre letűnt róla, az 
alakja aczélossá és komorrá változott. Kiderült, hogy 
nem vasárnapi, hanem igenis hétköznapi katona 
abban az értelemben, hogy a mint a hadi mester¬ 
ség munkanapjai elkövetkeznek, egyszerre neki is 
a sorba kell állama, még pedig nem is az utolsó 
sorba. Próbálná meg csak ma valamely színpadi 
szerző mulatságos alaknak szerepeltetni az operett¬ 
jében vagy bohózatában a tartalékos tisztet: bizony 
fölsűlne vele, mert a közönség nem lenne hajlandó 
akczeptálni a komikumát. Akár lesz tehát háború, 
akár nem lesz, a tartalékos tisztek már nyertek egy 
csatát. Az ő katonai hitelük mindenesetre meg¬ 
növekedett. 

A nemzetközi szocziálisták elvi ellenségei minden 
háborúnak. A programmjuknak ez a tétele igen 
szép és igen dicséretre méltó, mert elvben minden 
ember, akár czivil, akár katona, kell, hogy ellen¬ 
sége legyen a háborúnak, a békés munka megakasz-
tásának, a dúlásnak és a verőn tásnak. Azt az em¬ 
bert, a ki ennek az ellenkezőjét hirdetné és propa¬ 
gálná, meg kellene kötözni és mint az emberiség 
megrontóját, mindenkorra ártalmatlanná kellene 
tenni. Ha tehát a szocziálisták izgatnak a háború 
ellen, ez nemcsak a programmjukból folyó, de olyan 
cselekedet is, a melyet minden humánusan gondol¬ 
kodó ember hajlandó teljes elismerésével hono¬ 
rálni. De természetesen minden humánus akczió-
nak egyúttal logikusnak is kell lennie. A halott 
ember például nem éhezik többé. De azért egy éh-
inség ellen való védekezésnek nem az a módja, 
hogy agyonüssük az embereket és így mentsük meg 
az éhség kínjaitól. A vizáradás ellen se azt teszszük, 
hogy átvágjuk a városok és falvak megoltalmazá-
sára épült gátakat, noha ebben az esetben a meg¬ 
dagadt víz csakugyan alacsonyabbra apad. A szo-
cziálistáknak tehát a háború ellen logikusan ott kell 
izgatniuk, a hol akarják a háborút és vele fenye¬ 
getőznek. Ez a hely pedig, mint igen jól láthatják, 

nem minálunk van, hanem odalent Belgrádban és 
Szerbiában. Mi csak gátakat emelünk a háborús 
kedvnek ama féktelen áradása ellen, a mely a hatá¬ 
rainkat csapkodja. Forduljanak tehát a mi derék 
szocziálistáink — azokhoz az elemekhez. A fölada¬ 
tuk és a teendőik iránya soha se lehetett olyan 
világos, mint épen ebben a kérdésben. Győzzék meg 
Pusics urat, meg Zsifkovics urat, meg György urat 
a háború csúf és embertelen voltáról, vagy, ha a 
inegsyőzés szép szerével nem sikerül, szedjék el a 
rácz katonáktól és komitácsiktól az ágyukat meg a 
bombákat, akkor — mér minket is kapaczitáltak. 
Hiszen a halálbüntetést is csúnyának és eltörlen-
dőnek tudja minden ember, de — mint a hogyan 
az a franczia miniszter mondotta — kezdjék meg 
az eltörlését — a gyilkos urak ! 

* 

A belgrádi Baltiguiére-k. Ha jól emlékszem, 
Hugnes le Roux-nak. van egy novellája a híres 
Battiguiére-ról, a ki azzal lett hiressé, hogy egye¬ 
dül menekült meg egy hatalmas tengeri hajóról, a 
mely minden utasával és egész személyzetével 
együtt áldozatává lett a haragos tengernek. Batti-
guiére úr neve bejárja a világot, őt magát, a míg a 
szerencsétlenségnek és az ő csodálatos menekülésé¬ 
nek izgalma tart, úgy ünneplik és dédelgetik, mint 
valami hőst vagy diadalmas hadvezért. A jó ember 
nagyszerűen érzi magát a dicsőségben és mámo¬ 
rossá lesz a saját hírességétől. De a világ nem ér 
rá sokáig időzni a Battiguiére úr szenzácziós esete 
mellett, a dicsőség rohamosan foszlásnak indul: a 
menekültet már nem ünneplik és nem is törődnek 
véle. Battiguiére úgy érzi, hogy véres igazságtalan¬ 
ság történik vele és részben azért, mert meggyűlöli 
a «hálátlan» világot, részben meg azért, hogy ez a 
hálátlan világ kénytelen legyen megint foglalkozni 
vele — a tengerbe ugrik. Úgy gondoljuk,- hogy a 
jó Battiguiére, ha elnyelte is a tenger, nem halt 
meg véglegesen. Föltámadt, sőt megsokszorozódott 
és most több példányban feszít kidüllesztett mel¬ 
lel Belgrád utczáin. A franczia novellában Batti¬ 
guiére úr polgári foglalkozása sajtkereskedés volt, 
a belgrádi Battiguiére-k mestersége némileg más. 
Ők a szerb lapok vezérczikkírói. A iPolilikat, a 
tSamou pravat, a tSrbska Rjecs»,a "Trgovinski 
Glasnikt meg a többi rácz lapocska harsonásai, a 
kik egy szép napon arra ébredtek föl, hogy ők— 
Európa számára írnak. A pibliczisztikai alkotásai¬ 
kat lefordítják angolra, németre, magyarra, olaszra, 
francziára, czitálják őket az összes világlapok. Tel¬ 
jes joggal kifakadhat tehát a lelkűkben a boldog, 
dicsőséges, ünnepi érzés ; hogy az egész emberiség 
lesi a bölcseségük megnyilatkozását. Ekkora dicső¬ 
ségről a derék belgrádi publiczisták idáig aligha 
merészeltek volna még csak álmodni is, épenséggel 

nincs tehát mit csodálkozni rajta, ha a jó fiúk egy¬ 
szerre olyan hangon írnak, mintha az egész világ¬ 
nak diktálnának. Semmi se érthetőbb, mint ha a 
dicsőség a fejükbe száll és akkora kortyokban isz-
szák, a mekkora csak a torkukon lefér. De mi tör¬ 
ténik majd akkor, ha vége lesz ennek a viharos 
farsangnak ?-Ha a «Times» majd épen úgy néni 
fogja tudni megint, hogy a iTrgovintki Glasnikf a 
világon van, mint a hogyan azelőtt nem vett tudo¬ 
mást róla? Hogyan fogják megszokni megint a 
belgrádi publiczisták, hogy egész Európa számára 
adagolt bölcseségüket; csak Belgrád legyen haj¬ 
landó bevenni ? És el fog-e bírni a kis Belgrád 
egymagában ennyi bölcseséget ? 

* 

A hat napos verseny. A berlini hat napos ver¬ 
seny tudvalévőén kerékpárverseny volt 144 órás 
tartammal, úgy hogy minden kerékpárnak két 
«lovasa» volt, a kik két óránként váltották föl egy¬ 
mást. Ezt a rettenetes küzdelmet a sport világszen-
zácziójanak hirdették a porosz fővárosból. Szen-
záczió volta ellen egy szót se szólunk. De már az 
után, hogy ez a rémületes test- és ideggyötrés való¬ 
ban sport lenne-e, kérdőjelet kell tennünk. Az 
embersport sokféle lehet, de minden fajtájának 
általános és kötetes karakterisztikona, hogy az 
egészséget szolgálja, az izmok, a szervek és az ide-
<*ek teherbiró és ellentálló képességét edzze és 
emelje. A sport csak addig sport, a meddig fejlesztő 
a hatása, a mit épen a sport igazi híveinek és 
propagálóinak erősen és sűrűn kellene hangoztat¬ 
niuk, mert a sport neve és fogalma egyre sűrűbben 
válik prédájává olyan vállalkozásoknak, a melyek¬ 
nek a sport igazi lényegéhez csak annyiban van 
közük, hogy meghamisítják és visszaélnek vele. 
A sport fogalma immár közel jutott ahhoz, hogy 
olyan sorsa legyen, mint a milyen lett például a 
bohémség fogalmának. Ez eredetileg a génié és a 
talentum könnyelműségének volt a definicziója, míg 
azután a léhaság és a könnyelműség malaczlopó 
köpönyege lett, minden génié és minden talentum 
elengedésével. Ha az emberi organizmus minden 
közszemlére tett, belépődíjért mutogatott vagy 
pályabérrel jutalmazott czéltalan, de annál ke1-
gyetlenebb megsanyargatása sportnak minősíthető, 
akkor a flagellánsok menete meg az üvöltő dervisek 
táncza a legszebb Olimpiáda és a harmincz napig 
koplaló Succi a legelső és legkiválóbb sportférfiú 
volt a világon. Fajsúly, műfaj vagy sport-érték dol¬ 
gában a berlini hat napos kerékpárverseny aligha 
állt csak egy vonallal is magasabban a Succi-féle 
produkczióknál. Az ilyen embergyötrésnek nincs 
se haszna, se erkölcse, se szépsége. Legföllebb arra 
való, hogy megmutassa : micsoda szenvedés vállalá¬ 
sára képesek és készek az emberek tizenötezer 

A POSTÁSOKAT HELYETTESÍTŐ KATONÁK VÁRJÁK A KÜLDEMÉNYEK SZÉTOSZTÁSÁNAK IDEJÉT. 

márka jutalom reményében. Ez pedig «sport» csak 
azok számára lehet, a kik nézik és gyönyörködni 
tudnak benne. 

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
A frigiai sipka. Hogy mennyire izgatja újabban 

Pékár Gyulát a történelem művészi formában való 
feldolgozásának problémája, annak tanúsága egész 
újabbi munkássága. Magyar történeti tárgyú nagy 
regénye és novellái után most idegenbe tér s a 
franczia forradalmat próbálja szemünk elé állítani 
az irodalom eszközeivel. S tagadhatatlan, hogy 
emberi és írói egyéniségében megvan sok föltótele 
annak, hogy épen ez a téma gazdagon hajtson ki 
tolla alól. Megvan benne a sokféle érdeklődő intel-
lektualitás, a mely a történeti korok felélesztéséhez 
szükséges, megvan az a galantériával elegy roman¬ 
tika, a mely sajátságos módon egyaránt jellemzi 
az ancien rcgime-nek közvetlen a franczia forrada¬ 
lom előtti korát s a forradalom embereit, megvan 
az érzéke a dekoratív szempontok iránt s az a haj¬ 
lam az érzelmes páthoszra, a mely a forradalom 
hőseinek egyik jellemvonása. Az a Danton, a ki 
mialatt nappal a vértörvényszéket lazítja szónok¬ 
lataival, este pedig kis diák módjára térdel egy kis-
hivatalnok csitri leánykájának lába előtt, ép úgy 
megtalálja a rokonvonásokat Pékár lelki dispozi-
cziájában, mint az a daupliin, a ki utálja azt a 
szerelmet, melyet a versaillesi udvar oly bőven 

TELEFONOS KISASSZONYOK A NÉPGYÜLÉSRE MENNEK. 

A P Á R I S I POSTÁSOK S Z T R Á J K J A . 

A ZSÁKOKBAN FÖLHALMOZOTT LEVELEKET É8 TÁVIRATOKAT KATONÁK ŐRZIK A FŐPOSTA PALOTÁJÁBAN. 

A PÁRISI POSTÁSOK SZTRÁJKJA. 

kinálgat neki s végül mégis csak beleesik az udvar 
csapdájába, melybe az érzékiségénél fogva csípik 
bele. Ép ebből folyik a könyvnek tagadhatatlan 
értéke ; a vállalkozás: a forradalom előzményeit és 
lefolyását szines képsorozatban vezetni el az olvasó 
előtt, nagy részben sikerült. A nem annyira tarta¬ 
lom, mint czél és felfogás szerint összefüggő képek 
két részre oszolnak: az első Farsang czím alatt hét 
jellemzetes képben tárja fel az ancien régime lel¬ 
két, a másik Hamvazószerda czim alatt tizenegy 
képben a forradalmat. Mi — talán egyéni ízlés¬ 
ből — az első sorozatot élveztük jobban, erősebben 
éreztük ki belőle a kor lelkét; ez a stilizált világ 
mintha jobb alkalmakat nyújtana az Írónak, a kinek 
erős hajlamai a stilizálásra tudvalevőek. A forra¬ 
dalmi részben inkább az egyes darabok érdekesek, 
nem fogja őket össze olyan biztosan az író czéltu-
datos módszere. 

Petőfi dalai miniatűré kiadásban. Valóságos 
kis művészi jou-jou az a piczi kis könyvecske, a 
melyet most bocsát ki, a Petőfi-ház fölavatásának 
közelgő alkalmára a Franklin-Társulat. Petőfi dalai¬ 
nak szemelvényes gyűjteménye van benne Endrödi 
Sándor finom érzékű és szeretetteljes megválogatá-
sában, azok a dalok, a melyekre legjobban ráillik az 
a jellemzés, melyet a költő maga adott Dalaim 
czímű költeményében. Ennek a versnek a facsimile 
másolata van meg a kötetke elején, az egyes lapo¬ 
kon pedig fejléczszerűen, ugyancsak facsimilében e 
költeményének azok a sorai, a melyek az illető 
dalra legjobban ráillenek. Hat csoportra vannak 
osztva a dalok, mindegyik csoport előtt finom ki¬ 
vitelű, magyaros Ízlésű könyvdísz ; a finom chamois-
színtí papiroson pompásan nyomódnak a szép met-
szésfi betűk (külön e czélra öntött betűk, a kettős 
betűk össze vannak öntve), fénytelen, simítatlan 
bőrkötés, aranyozott szögletek, — igazán a kedves¬ 
kedő szeretet munkája ez a kis könyvecske, a leg¬ 
szebbek egyike, melyek valaha magyar nyomdából 
kikerültek. A ki a költőt nagyon szereti, az meg¬ 
kívánja, hogy műveit ilyen szép kiállításban olvas¬ 
hassa. 

A fehér hegedű. Kulhy Sándort eddig mint biz¬ 
tatóan induló fiatal lírikust ismertük, a ki nagyon 
közel jutott ahhoz a határmesgyéhez, a mely a 
dilettánst az igazi költőtől elválasztja, de még nem 
tudta megtenni azt a lépést, a mely keresztülvezet 
rajta, mert egyénisége még nem izmosodott meg 
annyira, hogy a saját ^hangján, a aaját formáival 
tudja magát kifejezni. Új könyve részben új színben 
mű tatja be: fogékony és puha lelkének hangleme¬ 
zén új hangok hagytak nyomot. De nem a leikéből 
törnek elő ezek a hangok, hanem kívülről jönnek 
bele, a ma körülöttünk tarajosodó irodalmi áramla¬ 
tokból. Ő is belejutott a hatásnak abba a szférájába, 
a melyet csak kevesen, a legtehetségesebbek tudnak 
kikerülni a mai legfiatalabb nemzedékből. Nem 
szívesen látjuk ezt a jelenséget se nála, se mások¬ 
nál, meg is szóltuk nem egy alkalommal; ellenségei 
vagyunk minden költői iskolának, azt kívánjuk a 
költőtől, hogy önmagát énekelje a maga hangján 
s ne járjon a szomszédba se ritmusokért, se for¬ 
mákért. S mennél jobban szeretjük annak a költő¬ 
nek a tehetségét, a kinek bő emlőjéből ezek a köve¬ 
tők táplálkoznak, annál erősebben kell tiltakoz¬ 
nunk az ellen, hogy azt az eredeti szellemet, » 
melyet irodalmunk kétségtelen nyereségének tar¬ 
tunk, ellaposítsák és elközönségesítsék. Nem akarjuk 
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ezzel azt mondani, hogy Kuthy Sándor nem több 
közönséges utánzónál, az eltanult hangok alól ki-
hallatszik a maga hangja is, csak nem elég eró's és 
érczes arra, hogy amazokat elnyomja. Eégebbi 
dolgaihoz képest azonban határozottan haladás ez az 
új könyve s van benne néhány vers, a melyekért 
szívesen megbocsátjuk fogyatékosságait. De fejlődő¬ 
ben lévő tehetségről lévén szó, első sorban épen 
arra a pontra kell rámutatnunk, a honnan a leg¬ 
nagyobb veszély fenyegeti. Különösen könyve két 
utolsó cziklusában találtunk pár olyan verset, a 
melyek erősen biztatnak azzal, hogy ez a ma még 
tévedező fiatal ember előbb-utóbb megtanul bizto¬ 
san járni amaga utján. . . 

Keletiek Nyugaton. Oláh Gábor után most 
Bodor Aladár írj'a;meg — azonos czímmel -7- azt a 
párisi utazást, melyet a két fiatal lírikus együtt tett 
a múlt nyáron. Most másodszor utaztak így együtt — 
először Erdélyben— s másodszor adják ki ilyen 
pendant-képekben üti benyomásaikat. Bodor Ala¬ 
dárnak kárára van, hogy'jóval az Oláh Gábor szo¬ 
katlan zajt ütött kis munkája után jön, pedig az ő 
könyve sem sokat enged az Olábénak. Megvan 
benne is a teljes közvetlenség, a mely miatt a könyv 
szinte a magánlevél hatását teszi, ő is hasonló 
diszpozicziókkal ment Parisba, mint Oláh, de nem 
vesztette el annyira a fejét, több kritikát őrzött 
meg benyomásaival szemben, ura marad tárgyának. 
Ezért a míg az Oláh Gábor könyve sokszor úgy 
kapott meg, mint egy megmámorosodott ember 
szenvedélyes sikongatása, a Bodor Aladáré nyugod¬ 
tabb, fölényesebb — de egyúttal hűvösebb is. Oláh 
Gábor könyvét lehetett szenvedélyesen megszeretni 
és meggyűíölni, a Bodor Aladáré a legjobb esetben 
érdekel. Oláh Gábor tiszta lírával dolgozott, soha¬ 
sem az fogott meg, a mit mondott, hanem a ki 
mondta s a hogyan mondja, Bodor Aladárnak már 
a mondani valóit is bíráljuk, azoknak jut könyve 
értékének megállapításában az első szerep. Most 
már, magában nézve a kis munkát: egy gondolkozó 
ember sokszor nagyon* okos nyilatkozását látjuk 
benne; a szellemeskedés nem mindig illik neki 
nagyon, jobban szeretjük, a mikor elmélyed és gon¬ 
dolatokká alakítja benyomásait, bár el kell ismer¬ 
nünk, sok elmés megjegyzése is van. Kissé talán 
hosszabb a munka a tartalmánál, vagyis terjengős 
részek is akadnak benne, de foglalkozni vele min¬ 
den esetre érdemes, mert értékes tehetség s kemény 
magyar koponya nyilatkozik benne. 

Maderspach Károlyné tragédiája. Maderspach 
Livius bányatanácsos kegyeletes kis könyvben meg¬ 

írta édesanyjának, Maderspach Károlynénak törté¬ 
netét, melyről lapunk más-helyén bővebben is meg¬ 
emlékezünk. A sok gonddal összeállított füzet rész¬ 
letesen mondja el - - a justifikált asszony föl¬ 
jegyzései alapján - - a z 1849-iki eseményeket s 
ezenkívül kiterjeszkedik a Maderspach-család többi 
tagjainak szabadságharczi szereplésére is. Tekintve, 
hogy a Maderspach név szorosan összefügg a Dél¬ 
vidék s különösen Buszkabánya iparának, főleg a 
vasiparnak történetével, Maderspach Livius mun¬ 
kája erre vonatkozólag is sok felvilágosító adatot 
tartalmaz s közli az elmondott főbb eseményékre 
és szereplőikre vonatkozó képeket is. 

Felolvasások az irodalom és szépművészetek 
köréből. Fcrenczy József egy vaskos kötetben ki¬ 
adta a különféle irodalmi és közművelődési társu¬ 
latokban tartott felolvasásait. Huszonnyolcz érteke¬ 
zés van a kötetben, különböző tárgyakról: egyes 
nevezetesebb magyar Írókról, mint pl. Vörösmarty, 
Petőfi, Kossuth, Toldy Ferencz, képzőművészekről, 
mint Van Dyck, Kembrandt, Thorwaldsen, általá¬ 
nos eszthétikai kérdésekről stb. Többnyire elme-
futtatások, melyeknek jellemét épen az adja meg, 
hogy felolvasások czéljára készültek, tehát nem 
annyira mélyen, a gyökerükben akarnak megra¬ 
gadni egy-egy kérdést, hanem csak rámutatnak 
egy-egy szempontjára. 

Új könyvek. 
A frigiai sipka. Irta Pékár Gyula. Budapest, 

Grill Károly könyvkiadóvállalata. 
Petőfi dalai miniatűré kiadásban. Budapest, 

Franklin-Társulat; ára 4 korona. 
A fehér hegedű. Versek, irta Kuíhy Sándor. 

Budapest, Singer és Wolfner kiadása., 
Keletiek Nyugaton. Irta Bodor Aladár. Kapható 

szerzőnél, Losonczon ; ára l korona. 
Maderspach Károlyné tragédiája és adatok 

Euszkabánya történetéhez. Irta Maderspach Livius. 
Zólyom. Kapható Kilián Frigyes könyvkereskedésé¬ 
ben ; ára 2 korona. 

Felolvasások az irodalom és szépmüvészetek köré¬ 
ből. Irta Fcrenczy József. Budapesti Hírlap kiadása; 
ára 4 korona. 

A «VASÁRNAPI ÚJSÁG. 
56-ik évfolyama. 

A "Vasárnapi Újság» a legrégibb magyar 
szépirodalmi és ismeretterjesztő képes hetilap, 
évenként több mint 13O íven, s több 
mint ezer képpel, legjelesebb hazai íróink 
és művészeink közreműködésével jelén meg. 

* 

Előfizetési föltételeink: 
A tVasárnapi Ujság» negyedévre 4 korona, fél¬ 

évre 8 korona. 
A tVasárnapi Újság* a «Világkróniká»-val 

negyedévre 4 korona 80 fillér, félévre 9 korona 
60 fillér. 

Az előfizetések a (Vasárnapi Újság* kiadó* 
hivatalába, Budapest, Egyetem-utcza 4. szám 
küldendők. 

Azon előfizetőinket, kiknek előfizetése márcz. 
hó végén lejár, fölkérjük előfizetéseik mielőbbi 
megújítására, hogy a lap szétküldésében fenn¬ 
akadás ne történjók. 

HALÁLOZÁSOK. 
Elhunytak a közelebbi napokban : SZABÓ KÁROLY 

48-as honvéd 82 éves korában Alattyánban. — 
RÓZSAMEZEY BÉLA volt iparos 18 éves korában Buda¬ 
pesten. Mint 18 éves ifjú végigküzdötte a szabad-
ságharczot és bátorságáért több katonai kitüntetés¬ 
sel jutalmazták. — Zsadányi és törökszenmiklósi 
ALMÁSSY GÉZA cs. és kir. kamarás. Jász-Nagy-Knn-
Szolnok vármegye volt főispánja Budapesten. — 
BUNDSMANN JENŐ nyűg. máv. főellenó'r 49 éves korá¬ 
ban Budapesten. — ZSIVKOVICS ANTAL, államvasuti 
titkár, losonczi állomásfőnök 42 éves korában Lo¬ 
sonczon. — LAKATOS LAJOS m. kir. posta- és távíró-
tiszt 29 éves korában Hatvanban. — VÖLGYI GÉZA 
nyűg. királyi járásbirósági hivatalnok 34 éves korá¬ 
ban Budapesten. — Powachti BOSENZWEIG NÁNDOR 
cs. és kir. 3. vártüzérzászlóaljbeli főhadnagy 35 
éves korában Budapesten. — ZAFEA SIMON főgini-
náziumi rendes tanár 52 éves korában Eózsahe-

vásároljon Svájczi selymet! 
Kérjen mintákat tavaszi és nyári újdonságainkról ru¬ 
hák és blúzok számára : Ottoman, Liberty, Cotolé, 
Crepe de Chine, Louisine, Taffetas, Mousseline 120 
cm. széles méterenként K 1.20 kezdve, fekete, teher szín¬ 
ben egyszínű és több színben, továbbá hímzett blúzok 
és rónak batistból, szövetből, vászon- és selyemből. Csakis 
garantált szolid selyemkelmét árusítunk közvetlen ma¬ 

gánfeleknek bermentve és elvámolva a házhoz. 

ISCHWEIZER & Co., LUZERN U . 2 3 . (Svájcz.) 
Selyemszövet ki\itel. — Királyi udvari szállító. 

--* 

A Bor- és Lithion-urt&lrnu 

Salvator-
forrás 
kitűnő sikerrel használtatok 

vesebajoknál. » húgyhólyag bán 
(almainál M köszvénynél.aczukor-
betegségnél,u emésztési és léleg-

zési szervek hurutjainál. 
Húgyhajtó hatású! 

Uujra taiutkctéi 
Tcl| u ti Hitt* l 
Srütlr Édttlaty L utiL 

Hirdetések felvétetnek Blockner l. hirdető-
irodájában. Bpest, IV.. Sütő-u. 6. 

lörv. védve. 

A jelenkor legtökélete-
:: sebb kézfinomitója. :: 

Elhanyagolt, érdes 
/ . vagy vörös . '. 

kezeket 3 nap alatt 
bársonypuhává ós hahfehérré teszi. Egy üveg ára l korona. 
Kapható minden drogériában 
:: Főszétkiildési hely: :: 
VÖRÖSKERESZT DROGÉRIA 

Arad, Weitzer János-ntcza 2. 

Már a mi ősapáink tudlak azt: 
Ha a nedvek emelkednek és a tagokban a tavasz l>-s/, érezhetővé, akkor 
az egészség különösen nagy veszedelmeknek van kitéve. Tehát nagy elő-
Tigyízaltal kell lennünk és ahhoz szükséges, hogy sétautainkon hébe-hóba 
egy-egy Faj-féle valódi sodeni ásvány-pastillál szopogassunk, hogy Fay-
fi'ln valódi suilcm ásváuy-pastillát használjunk, ha nem érezzük magun¬ 
kat eléggé jól és ha katarrhus kitörésétől félünk, hogy mindenekelőtt a 

és isváiiyvizkeieskedésben. Vezérképvisolnscig Ausztria-Magyarország 
részére : W. Tll. Guntzert , Wien, IV/I, Grosse Ne igasse 27. 

Megvizsgál ta Bool tanár és rendelte a közvetlenül 

' Pétről -Balzsamot 
m*ly 3 üreg elhasználása titán végleg megszüntette a hajhullást, 
korpaképződést ; a hajat bársonysimává és hullámossá tette. Száraz 
és zsiros hajnak. E g y n a g y ü v e g a r a 3 K . — Kapható : 
PETROVITS DROGÉRIA Budapest, IV. kér. 0000 Bécsi-ntcia 2. szám. 0000 

Vesszőparipa-
liliomtejszappan 

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

Újdonság-.' Törv. védve. 

penz-
tárcza 

Vidékre utánvéttel. 
3 darahnil portómentea. 

"REKORD" 
MF~ elszakíthatatlan. ~V8 

Égj darab bőrből 
Apró pénznek kulin mélyedés. 

3.- korona 
kizárólag- csak a készítőnél 

Csángó Henrik bőrdíszműves 
Bpest, Mnzeum-körnt 3. sz. 

CHINA-BOR VASSAL 
Hysrieniktis kiállítás 19O6. l.eg;maffas»b* kit ont. 
Erösitöszer gyengélkedők, vérszegények •» 
laobadozók számára, é tvágygerjesz tő , i d e g -
13666 erősí tő és vér jav i tó szer. 
Kitűnő íz. 5000-nél több orvosi vélemény. 

J. SERRAVALLO, Trieste Harcoló. 
Vásárolható a gyógyszertárakban félliteres üvegekben 

i K 160, egész literei nvtgekben i K 4.8Ü. 

ne tétovázzék, hanem 
= = használjon azonnal 

mely 10 perez alatt a legmakacsabb migraint és fejfájást elmulasztja — Ara 
Készíti B< r«n>&» gyógyszerész K i spes t en . * * * * * * 

Bcrctvás-pastillát 
l korona XO fillér. — Kapható minden gyógysiertárban. 

• Orvosok által ajánlva. - óznál ingyen postai nzállitás. 

gyen. — FBANKÓ GYÖRGY kereskedő, a Turkevei Nép¬ 
bank igazgatója, 38 éves korában Turkevén — 
CSIHÁS ANTAL 30 éves korában Meránban. — BALOGH 
IMBK ügyvéd Budapesten. — Csokalyi és érendrédi 
FÉNYES LAJOS, m. kir. kataszteri mérnök 35 éves 
korában Szegeden. — SZUBDUSZ FERENCZ kórházi 

' gondnok 39 éves korában Budapesten. — ILNICZKY 
MIHÁLY, a temesvári királyi ítélőtábla bírája 51 éves 
korában Budapesten. - - Idősebb bajsai VOJNICH 
JÓZSEF földbirtokos, Bácsmegye törvényhatósági 
bizottsági tagja 55 éves korában Szabadkán. —• 
MEBTSCH JÁNOS máv. felügyelő, ügyosztályvezető, 
59 éves korában Budapesten. - - FODOR KÁLMÁN 
budapesti dobozgyáros és nyomdatulajdonos Buda¬ 
pesten. — Semsei SEMSEY GUSZTÁV ellentengernagy 
Bécsben. — DOMÁNY PÉTER m. kir. államépitészeti 
főmérnök, 48 éves korában Temesvárott. — KOVÁCS 
IONÁCZ, a gyergyói első mezőgazdasági előleg-egye¬ 
sület üzletvezető-igazgatója 37 éves korában Dit-
rón. — HAJNAL ELEK karczagi ref. lelkipásztor, volt 
iskolaszéki elnök, egyházmegyei tanácsbiró és levél¬ 
táros, 64 éves korában Karczagon. — KUBAI HUBERT 
76 éves korában Veszprémben. — Bernáthfalvi és 
földvári FŐLDVÁRY GYÖBGY 50 éves korában Buda¬ 
pesten. — FANOLER MIHÁLY kereskedő, törvény¬ 
hatósági bizottsági tag 61 éves korában Zalaeger¬ 
szegen. — GANG LAJOSKA, Gang Adolf papirkeres-
kedő fia, négy éves korában Budapesten. 

Özvegy altengotterni báró MARSCHALL LEWINNÉ, 
született bernáthfalvi Földváry Laura nyolczvan-
négy éves korában Budapesten. A tiszteletreméltó 
matrónát, kit nagyszámú gyermekein s unokáin 
kívül széleskörű rokonság gyászol, Nógrád-Ber-
czelen a családi sírboltban temették el. — Csömöri 
ZAY IMRÉNK grófné, született dornburgi Hilberth 
Stefánia harminczegy éves korában Budapesten. •— 
Idősb GHIMESSY JÁNOSNÉ, szül. Nagy Julianna 67 
éves korában Léván. — Özv. verőczei PEJACSEVICH 
ABTUBNÉ grófné, szül. hídvégi Mikó Anna grófnő, 
60 éves korában Budapesten. — Özv. pallini INKEY 
ISTVÁNNÉ báróné, szül. vásárosnaményi Eötvös Jolán ta 
bárónő 62 éves korában Iharoson. — Özv. salamon¬ 
fai EÁTKY SÁNDORNÉ, szül. Hochreiter Hedvig, Eátky 
Sándor tábornok özvegye, 62 éves korában Porro-
gon. — Özv. MACHER EEZSŐNÉ, szül. Mayer Paulina, 
56 éves korában Budapesten. — Talpasi KABDEBÓ 
MARÓIT 26 éves korában Budapesten. — Özv. deési 
TÖRÖK ISTVÁNNÉ, szül. Borbás Katalin 66 éves korá¬ 
ban Nyitranémetiben. - - Özv. HORVÁTH JÁNOSNÉ, 
szül. Schneider Mária Budapesten. — Özv. HOFMAN 
JÁNOSNÉ, szül. Csilléry Julianna 75 éves korában 
Küngösön. - - KMOSKÓ SZERÉNKE, Kmoskó József 

A HOHITSCHI k'k nhtnlnthorcót 
•Tempel-forrás. és «Styria-forrás. UÜM»iU UKUC1 
mint dietetikus és gyógyvizekét legjobban dokumen¬ 
tálja a cBohitschi és Karlsbadi források összehasonlító 
grafikai szemléltetésen, a melyet a rohitsch-sauerbrunni 
kutvállalat igazgatósága mindenkinek díjmentesen küld, 
•'• •'. E lapra való hivatkozás kéretik. .'. .'. 

JÓ K O N Y H A a családi boldogság nagy té¬ 
nyezője ! D e j ó étel csak jó fűszerrel készíthető ! 
válogassuk meg tehát fűszereinket, hogy csa-

" életünk boldog legyen! — Páratlanul 
legjobb fűszer a KÁL,MAN-féle szab. 

BIBORPAPÜIKA. 
* nem erős, remekül fest, az ételnek felséges 

zamatot kölcsönöz. Még gyomorbetegek is ehetik. 
í eredeti és védett csomagolásban kapható a 

, , következő árakon: 
l kilós doboz 6.— kor., '/* kilós doboz 3.20 kor., 
V* • « 1.70 . V* . . l.- . 

Minden fűszer- és csemegeüzletbon 'kapható, 
fessék kísérletet tenni l — Számtalan elismerőlevél! 

paprikanagy kér. Szeged, Dugonics-tér 16. 

bán Urm.en.yben. — PÓTFAY KEZSŐNÉ, szül. vaszkai 
és kovalóczi Vietórisz Gizella 44 éves korában 
Pozsonyban. 

leánya, 18 éves korában Zselizen. — Özv. PEIKEBT Lemondás. Nem tehetségtelen dolog, cnak éretlm 
t RIGYESNÉ, szül. Westermuyer Amália 77 éves kora- ''* "ye'-s -D^K; mi meg szoktuk várni a bort, »-míg 
bán IlrmfinvVien — PISTI-ÍT .P«»o^»^ „„,-;i 1._: kiforrjn magát, nem iszsxnk inog must-korában. 

Viharnál, /íagyva sxók, melyeket nem kupcsol (issxe 
' érzés, sem értelein. 

EGYVELEG. 
* A vasutak átlagos menetsebessége 1877-től 

1907-ig 34 kilométerről 63 kilométerre emelkedett. 
Parisból Liliéig 1650-ben 105 óráig, 1782-ben 42 
óráig, 1814-ben 34 óráig, 1834-ben 22 óráig tartott 
az üt, 1908-ban már csak három óráig, 1834-ben 
meg 28 óra alatt ért az ember gyorspostán Parisból 
Nizzába, ma már 13 óra alatt ott lehet. 

Ha hull a haja, használja a uires amerikai 
Brool tanár-féle Petrol-balzsamot. Egyedüli biztos 
szer hajhullás és korpaképződés ellen. Az összes 
amerikai klinikákon állandóan rendelik. Nagy üveg 
ára 3 korona. Silány utánzatoktól óvakodjunk. Kap¬ 
ható Petrovics-drogériában, IV., Bécsi-utcza 2. szám. 

«Molly» a neve a jelenkor legtökéletesebb kéz 
finomítójának. Egy kísérlet meggyőzheti róla; 3 nap 
alatt a legelhanyagoltabb kezet is bársonypuhává és 
hófehérré teszi. Pőszétktildési helye Vöröskereszt 
"Drogéria Arad. Lásd hirdetést. 

Kitüntetések egész sorozata érte a Kálmán-féle 
Biborpaprikát, mert ez a legjobb. Árjegyzéket ingyen 
küld Kálmán József paprikanagykereskedő, Szeged, 
Dugonics-tér 16. 

Szerkesztői üzenetek. 
Színházban. Szép, szép, a mit ír, de annál ke-

vésbbé szép az a laposság, a hogyan írja. Pedig a 
művészetben mindig a hogyan a fődolog. 

Isten veled. Elvált az utunk stb. Egyelőre jobb 
lesz, ha megmarad a «helyi lapok»-nál, mert a nii 
mértékünktől még igen messze esik. 

Szerelem. Mese. Mondanivalója sincs, formái sin¬ 
csenek, — ilyen konvonczionális dolgokkal nem lehet 
éi-deket kelteni. 

Ravatalnál. A fájdalom, melyről szól, lehet teljesen 
őszinte, de a vers mégse teszi az őszinteség benyo¬ 
mását, a mi annak a jele, hogy a mi érzés volt a 
lelkében, az elmaradt azon a hosszú úton, a mely 
az agyból a papirosig visz. 

Reggel. Azok közé a versek közé tartozik, a me¬ 
lyek nem roszak, de nem is jók, egy lépés választja 
el őket attól, hogy igazi versek legyenek, de épen ezt 
a lépést megtenni a legnehezebb dolog a világon: 
csak a született tehetség tudja megtenni. 

SAKKJÁTÉK. 
2634. 6i. feladvány Bclraster Zsigmondtól, Budapesten, 

SÖTÍT. 

Világos indul és a harmadik lépésre mattot ad. 

KÉPTALÁNY. 

A 9-ik számban megjelent képtalány megfej¬ 
tése : Feledékeny gyűjtőt a tél hozza észre. 

Felelőé szerkesztő: Hoitsy Pál. 
Szerkesztőségi iroda : Budapest, IV., Beáltanoda-n. 5. 

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

FOGAK 
Fogorvosi- és fogtechnikai műterem 
Budapest, IV., Károly-kürut 26., I. emelet 

és teljes fog¬ 
sorok száj¬ 
padlás nélk. 

Aranyfogkoronák, aranyhidat és mindennemű kaucsuk 
fogazatok, melyeket a szájbél kivenni nem kell. A gyökerek el¬ 
távolítása fölösleges. .Tartós porcelán- és arany-tö¬ 
mések. Foghúzás teljfs'érzésU'ienitéssel, 10 évi jótállással. Vidé¬ 
kiek l nap alatt kielégittetnek* megvárhatják. — Mérsékelt árak. 
Dr. EDELM ANN JÓZSEF és MÁRFAI 
néhai dr. Nenfcld D. fogorvos volt techn. assístense. (Lift.) 

<$jj$j? 
<l> & 

/».r já^ í̂ . . v* 

OLBRICH L, 
szíjgyártó, nyerges éeTlt>öröii<lös 

Bpest, VI., Térés-körűt 6. Dús raktár lovagló-, hajtó-
vatlász-, utazási és sport-
::: czikkekben. ::: 
Alapítva 1875. Árjegyzék ingy. 

Steckenpferd-
Liliomtejszappan 

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

megtartására legbiztosabb szer 

L v;ujy H1ZSVAJ, 
(törv. védte) 

mely a búrt puhitja, linómmá 
::: és széppé teszi. 

Hatása biztos és gyors. 
A leghirasehh bel- és külföld, 
bwgyótnáuok és kozmetiku¬ 
sok álul kipróbált szer. — 
Sohasem avasodik ; teljesen 
ártalmatlan, mely az éretlen 
r izs tej nemű nedvéből ál¬ 
líttat ik elő. l napy tégely ára 
3.50 K- ügy darab szappan 
1.50 K. 10 koronás megrende¬ 
lési bermentve küM a magyar¬ 
országi főraktár: T ö r ö k J . 
gyógyszertára Budapest. Ki* 
rály-uicza 12. sz., D r . B i r o 
gyógyszertára Kolozsvár. Má¬ 
tyás király-t*r. — Szálkáidé* 
oapooU idístrélfo) < világ 

minden városéba. 
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MARGIT GYÓGY¬ 
FORRÁS 

Beregmegye. 

gyomor, belek, húgyhólyag s különösen a légző¬ 
szervek hnrntos bántalmainál igen jó hatosa még 
.-. .-. akkor is, ha vérzések esete forog fenn. .'. .-. 
Megrendelhető: ÉDESKUTY L.-nél Budapesten és 

a forrás kezelőségénél Munkácson. 

BÚTOR készpénzért és részletre. 
3 szoba telj és berendezés 36O fr t, 
mely áll: l háló, ebédlő és szalonból. 
100 szoba állandóan készen raktáron 
a legegyszerűbb'kiviteltől a legfino-

mabbig. Képes árjegyzék ingyen. Album 50 fill. bélyegekben. 
NAGY I M R E lakberendezési vállalata, 
Budapest, Váczi-körut 9. sz. (Szerecsen-u. sarok.) 

Mőst jelent meg! 

1908. évi törvénycikkek 
Gór pás Juris Hangadói - Teljes magyar törvénytár 

> rjailleni'umi emlékkiadásában. -

Jegyzetekkel ellátta 
Dr. MÁRKUS DEZSŐ 

a m. kir. Cnria kisegítő bírája. 

Ára fűzve 30 korona, félbó'rkötésben 34 korona. 

Kiadja « Franklin-Társulat Budapesten. 
Kapható: 

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

Budapest, "VX kér., Andrásey-út 21. szám 
és minden könyvkereskedésben. 

+Soványság. + 
Szép telt alakot, gyönyörű keh¬ 
let 6—8 hét alatt érhetni el a 
törv. védett -Bnsterim nevű 
arany éremmel (Paris 1900, 
Hamburg 1901, Berlin 1903) ki¬ 
tüntetett orientális eröporunk 
használata által. 30 fontnyi lii-
zás biztosítva. Ártalmatlan. Fel¬ 
tétlen reális, nem szédelgés. 
Sok elismerőlevél. Dob^z hasz¬ 

nálati utasítással 2 niarka. 
Postautalványon v. utánvéttel 
(portó külön) Hyg-ientschei 
Instltnt D. Frani Steiner 
k Co Berlin 57. Königgratzer-
strasse66. Budapesten kapható: 
Török Józsefnél, Király-u. 12. 

IOHR MÁRIA 
* * * * Ezelőtti KKONFU82. * * + * 

Fiúküzletek: IV., EskO-út 6, VI 
VIII, Jónef-könU 2, IX, l 9 ' 3, VI, Teréz-kOrút 89. 

FIGYELEM!!! 
:: 50,000 pár oiipfi! :: 
4 pár czipő csak K 7.5O 
Több nagyobb gyár fizetésképte¬ 
lensége következtében mezbizauam 
nagyobb mennyiség árának eladá¬ 
sára mélyen elolállitási áron alul. 
Eladok tehát 2 pár úri. 2 pár női 
fűzős czipőt jól elkészítve, elegán¬ 
san kiállítva összesen 7 K 50 iill.-
ért. — Nagyság czentiméterekben 
adandó meg. — Küldés utánvéttel. 
S. Ú R B A C H czipő - kivitel 
K r a k a n 8 8 . Kicserélés meg¬ 
engedve, vagy a pénzt visszaadom. 

HERZ EMMA 
Ő. ei. és kir. Fensége József főher-
cMg kamarai szállítója. Román ki¬ 
rályi Jubileumi érem tulajdonosa. 
Grand Prix nagy aranyérme és ke¬ 
resztje. Kitüntetve Orsi. iparegye¬ 
sület diizérmével, továbbá London, 
Bécs, Budapest, Péos, Milánó, Ba¬ 

karest stb. Btb. 

EIsS magyar aranyhimzo telepe 
Bpest, Deák Perencz-u. 17. 
Ajánlkozik legművésziesebb kivitelű, 
mindennemű arany, . ezüst, én 
selyemhimiéB»k, különösen 

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

Szigyártó Naixy Mihály 
Felsősegesd (Somogy-megye). 

Vas- Réz- Kertibutor 

zásil o szalag-ok é a templomi 
berendezések készítésére stb. 

Rajzokkal díjmentesen ssolgál. 

Állandó dús választék modern rézbntorokban, vasbntorokban, sodrony- agy-
betétekben, rnganymatraczokban, kerti vasbntorokban, gyermekkocsik¬ 
ban stb. stb. .•. .'. / . /. .-. Képes árjegyzéket ingyen és bérmentve küldünk. 

PAPAI és NÁTHÁN 

/V\I A PULMOGEN? 
Kiválóan hasznos gyógyító módszer asztma és a légzőszervek idült (krónikus) hurutja ellen. 
Magyar szabad, 43.775. sz,, Osztrák szabad. 37.053. sz., Angol szabad. 18.770. sz., Franczia szabad. 389.702. sz. stb. 

A Pulmogeii belégző-késziilék és a Pulmogen-gyó-
egy orvos találmánya, a ki hosszú ideig asthmában és 

idült légzőszerv! hu¬ 
rutban szenvedett. Be¬ 
tegségének megszűnte 
tése erdekében az ösz-
szes létező gyógyitó-
módszerekhez folyamo¬ 
dott, eredmény nélkül. 
Végre sok évi gondos, 
beható és fáradságos ta¬ 
nulmányozás után fel¬ 
találta a Pulmogen-
készii léket és Pul-
mogen-gyóffyitóiiió-
dot, melynek segítsé¬ 
gével nemcsak önmagát 
gyógyította ki kinzó be¬ 
tegségéből, de egyszer¬ 
smind a szenvedő em¬ 
beriségnek is nagy szol¬ 
gálatot tett feltétlenül 
segítő gyógykezelési 
módszerével. 

A mélyebb légutak, a hová ai orvosságok csakis 
P u l m o g e n belégzéssel juthatnak el. a) gége, 6} lég-
nő, e—dl jobb és bal bronrlms (hörg), e) a bronchusok 
vékony elágazásai (horgocskák), / / tiidöhólyagocskák. 

Az orvosok jól tudják, hogy abból a sokféle teából, szalmiák-
és egyéb czukorkából, kanalas orvosságból, porból vagy pilulából, 
melyeket asthma és idült légzőszervi hurutok ellen használ a beteg, 
lényegtelenül kevés jut a gyomorból a betegség tényleges helyére 
és igy az orvosság nem fejthet ki kellő gyógyító hatást. Pedig az 
idolt (chronikns) orr-, gége- és légcsőhurut, valamint a bronchialis 
asthma és az ideges (száraz) agthma csakis úgy kezelhetők ered¬ 
ményesen, ha az orvosság a megbetegedett részekkel direkt érintke¬ 
zésbe jnt. De bármily kóros elváltozás legyen iá a légutakban, ki¬ 
elégítő eredmény csakis olyképen érhető el, ha a gyógyszereket a 
légutakba juttathatják, tehát oda, ahol a betegség fesziéi. 

Ez azonban nem' oly egyszerű dolog, a mint azt első tekin¬ 
tetre hinni véljük. Számtalan akadály állja útját annak, hogy a gyógy¬ 
szer a mélyebb légutakba juthasson. Ennek elérése szempontjából 
két módszer volt használatos. Vagy hideg oldatban levő gyógysze¬ 
reket, vagy pedig forró vízgőz kőié kevert orvosságokat lélegeztet¬ 
tek be a beteggel. E két különbötö_ eljárás egyike »em vezetett a kí¬ 
vánt eredményre, mert ügy a hideg vizcseppek (bár-mily finomul 
legyenek is elporlasztva), mint a mzgfarészecskek — a bennük levő 
orvosságokkal együtt — legfeljebb a garatig juthatnak el; tehát már 
a felsőbb légutakban lecsapódnak és köhögés által újra eltávolíttat¬ 
nak onnan, vagyis: a beteg kiköpi azokat. Ezt igen sok tekintélyes 
orvos, többek között Stoerk és Fournié, minden kétséget kizáró ala-
possággalmár régen bebizonyította. 

Pedig az asthma és légzőuervi idült hurutok gyógykexe-
le («oél az a legelemibb, de egyben legfontoiabb követelmény, 

° P aí.. ?P7??sAe 1"ÍmSf1
ak a JFel»«°'' légntakba, hanem a gégébe, légcsőbe, hörgőkbe, »6t lég a tndőhólyagoeskákba vagyis a mélyebb légntakba is eljnsson. És éppen ez az amit Pnlmoiren-beléírzfissfil liatáT.n™tta„ 1̂ l„i,„+ i__ , , ., *_¥ _ n t 

ho 
mé nsson. s pp 
t i «fe g e n JÍ e í é ? l é 8 , ' ' e l h a t * P ? z , o t t a n e l l e h e t é r n i - a z o n egyszerű okból, mert a Pulmogen-
késznlék segítségével szemmel latható, fnstszertt, száraz éshideg gázok alakjában - tehát 

aemn állapotban - jnt el az orvosság a légntak legrejtettebb és legfinomabb részecs¬ 
kéibe is és ennélfogva közvetlenül fejtheti ki gyógyító hatását. 

Ezt számos tekintélyes orvos klinikákon végzett kísérletei által, megczáfolhatatlanul bebizo¬ 
nyította. De e mellett bizonyít sok száz PnlmOgen-keieléSSel meggyógyult beteg is. 

A Pnlmogen-nek tökéletes használhatósága mellett az az előnye is megvan, hogy a kezelése a 
lehető legegyszerűbb. Nem kell hozzá sem porlasztó-készülék (spray), sem fáradságos és veszélyes víz-
forralás mert a készülék 2—3 perez alattmegtölthető és 24-36 órán át zavartalanul működik. Sőt 
olyan előnye is van, mely egyaránt kedveltté teszi azt minden beteg ember előtt, t. i. a PulmOgOB-

légiesnél betegségének kezelése nincsen helyhez kötve, miután a megtöltött és használatra kész 
Pnlmogen-í egy erre a czélra szolgáló kis dobozban zsebre téve, minden útjára magával viheti. 
i. -t • Ja!?*a? ,ne™csoda> ha, az asthma és idült (chronikus) hurutoktól agyonkinzott beteg, a ki 
kétségbeejtő helyzetében mindenféle létező gyógyítási módot, — még pedig a legtöbb esetben ered-
meny nélkül megpróbált, - elveszti bizalmát; ha azonban a Pnlmogen-beléglést csak egyetlenegy¬ 
szer t« alkalmazza, akkor egész életében örömmel fog visszaemlékezni arra a napra, a mikor azt 

nerte, éppen ügy mint azon orvos, a ki a PnlmOgen gyógykezelést feltalálta és éppen ügy, mint 
az a sok száz beteg, a kit már a Pnlmogen-kezelés meggyógyított 

BELEGZE 

Orvosilag, ajánlott kiválóin hasznos gyógyKö-
módszer • s t n m a- ás • légzőszervek i d ü l t 
(c h ró n l c u «) h u r u»| a ellen. A készülék hasz 
nél«|r; kaszán zsebben hordható. Használati 
utacttá* mellékelve van. Ara: 0 . - kor.,teljewn 

felszerelve. 

Főraktárak Budapesten: Török József, Király-utcza 12. és Andrássv-ut 26 Dr. Eeger Leó és 
* o 'a f°Z! , rUt 1 ? " T h a l l m a y e r e s Seitz, Zrinyi-ntcza 3., Kochmeister FriWes utódai, Hold-

utcza 8., balvator kötszer- és gnmmi árugyár, Nagymező-utcza 4. Árusítják azonkívül Lux Mihály, 
uzeum-korut 7., Megváltó gyógszertár, Bákóczi-nt 12. Főraktárak Aradon: Vojtek és Weisz. Sít 

geden: \ajda Imre es Társa. Kolomáran: Burger Frigyes. Kapható BTÓCTsmtárakban drogériák 
tan és uakfliletekben. i hol esetleg nem volni, tessék a kóvetkexocKeii fordulni: 

Pnlmogen-vállalat, Budapest, VII., Dohány-otcza 7. szám. 
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BLÚZOK*!? RUHÁK 
costum és pongyolák — 

PA T I m i I A 6 7 1 A BPeBt' V I - Andrássy-út 48. 
FALUlll l lJidi l l lU Divatlap ingyen!! 

Legolcsóbb bevásárlási forrás 
saját készitményü 

nap-és esernyőkben; 
!egnagyobb választék eredeti íranczia 

r9form-f űzőkben, 
melyekel mérték szerint is készítek. 

uap- és esernyőgyár Budapest, Ki-
rá lyn. 16. <- Deák Ferenc-ú, 18. 

A „Titania" 
gyorsgőzmosógép 

i . i ^ i » n l minden mosóeé-
felnlmUl pet,bármelykon-
kurrencziához tartozzék (olya¬ 
nokat is, melyek nagy lármával 
és piaczi reklámmal hirdet-
tetnek); 

_ hófehérre harmad annyi 
DIÓS jdüben, mint azelőtt; 

nli " fehérneműt eddig 
C« el nem ért módon ; 

megtakarít L5 V £ 
OLCSÓ de jó. 
Sok ezeráll üzemben és ugyan-
:: ennnyi az elismerőlevél. :: 
tf Próbára is. ~~9H 
T i t a n i a - m á n g o r l ó . 

17-féle 
nagyság¬ 

ban 2—3 
keményfa-

KWIZDA 
féi« 

E FLUID i 
Kígyó -védjegy. 

Turista-
fluid, 

minden ár-
fokozatban 
35 K-tól 

feljebb. Öt 
évi jótállás 

Ti t an ia- for rófa c s á r ó. 
elsőrendű paragummi henger¬ 
rel. Prospektusok, plakátok és 
referencziák ingyen. Képvise¬ 

lők kerestetnek... 
TITANIA-MÜVE K 
Wels , Felső-Ausztria 20. sz. 
Gyártanak különlegességek 
gyanánt: mosógépeket, takar-
mány-gyorspárolo vetó'gépe-
ket, szénagereblyéket, szegecs-
fícskendó'ket. kíilönzőket, stb. 
Riszletfizetések szívesen en¬ 

gedtetnek. 

Rég bevál t aromatikus 
bedörzsölés az inak és iz¬ 
mok erősítésére és edzésére. 
Turisták, kerékpározók, va¬ 
dászok és lovasok által siker¬ 
rel használva elS- és ntó-
erősitésre nagyobb túrák után. 

Egész üveg ára K 2. 
Fél üveg ára K 1.20. 

Kwizda-féle FLUID 
Valódian kapható a gyógyszerti¬ 

rakban. — Főraktár: 
T ö r ö k Józse f gyógyszerész¬ 
nél, Budapest. Király-utcza 12, 

Andrássy-út V2(i. G 

A jelenkor legkiválóbb börfinomitó 
találmánya a 

növényekből készült 
kristályszerü 

oxidálja és nem tár-
gitja, mint a zairog ken5-

csök. Ellenben fehéríti, üdére és 
báraony^imívá váltoítatja. Kapható min¬ 

den drogóriálian. Próbatégely 50 f. n. ÜTegdoboz 
Bzappan l ,púder l K. Förakt. Bp. BaroBts-utcza 91. 

% A • • ^ _ ^ ^ — r ^S lemiéaeteíígrínjfe 
AVANYÜVÍZ. 

A legszebb húsvéti ajándék a Draiie-íéie 
Gyöngyvirág Illusiő 

a ivilágitótorony«-ban. 
Virágcseppek alkohol nélkül. Elragadó, megtévesz¬ 
tőén természethű illat. — Eddig utolérhetetlen! 

Nagybani lerakat: 

M.Hoílmaim&Co.,Tetschena.E. 
Kapható minden szakmábavágó üzletben. 

= Ibolya illat = 
(Grasseból, Délfrancziaország) leg¬ 
jobb a világon. Ki egyszer veszi, 
mindig veszi. Üvegje t> kor. posta¬ 
költség (M) lillér utánvétlel. 'A üveg 
18 korona bérmentve. Maatz, Wien 

IX., Alserstrasse 6/V. 

Szenvedő és urak ne mnlaBszák el legújabb árjegyzékem ingyen 
és bérmentes küldetése uránt hozzám fordulni. 
E felettébb hasznos, mintegy 3000 természethű 
ábrát tartalmazó könyvben mindennemű kötszer 
pontos leírása feltalálható. Minden altesti be¬ 
tegség ellen szolgáló haskötő, mely köldök és 
has-sérv, vándorvese és hájasodás ellen előnyö¬ 
sen alkalmazható. Hölgyek számára pedig ki¬ 
tűnően beválik az altest támasztékául szülés 

előtti és utáni időszakokban. 
V a r r á s né lkü l i gummihar isnya görcsér, 
eres csomók, viszértágnlásnál, valamint dagadt 
és egyébként szenvedő lábakra a legradikálisabb 
hatálya szer. Mérték szerinti elkészítését leg-

jutányosabban eszközli: 
orvosi műszer és testegyenesitő gépek 

• gyára Bpest, IV. , Koronaner -
ntcza 17. Alapittatou 1878. Telefon 13—76. 

J. 

KNUTH KAROLY 
mérnök e. gyaroi HOKI 

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

Budapest, VII. kér., Garay-utcza IO. 
Központi víz- és gőzfűtések, légszesz- és vízvezetékek, csatorná¬ 

zások, szellőztetések, szivattyúk, vizerömüvi emelőgépek stb. 
Tenek, költségvetések, jövedelmi előirányzatok gyorsan készíttetnek. 

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZÁLLODA 
jjadapert. IV. . Egye tem-uto ia 5 . Elsőrendű családi ház a belváros központján, 75 szoba. 
S berendezés, vili, vüáfritás. Fürdők. Pengje, kitűnő étterem. Jutányos árak. Smafcó Imre tulajd. 

Sz ü cs m e s t e r 
SCHWARTZ MÁRTON 

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

Dús választék 
szőrme árukban. 
Mérték utáni rendelések. 

BOTOR Ízlésen és szolid kivitelben, 
teljes lakberendezések kész¬ 
pénz vagy részletre kapható 

Sárkány I. 
butoriparosnál, Budapest, 
VII., Erisébet-körnt 26. sí. 

műhely és raktár. 

Előkelő hölgyeink 
sohasem látogatnak színházat, hangversenyt vapy nyilvános 
helyet, a nélkül, hogy előbb ne gondoskodtak volna az arczbőr 
szépségének oly nagyon ártalmas külső behatások távoltar¬ 
tásáról. Elismert tény, hogy előkelő hölgyeink és művész¬ 

nőink legkedveltebb loalettczikke a szabadalmazott 

Créme de Marguerite, 
Az elismerő-levelek egész tömege igazolja, hogy használata 
mellett az arczbőr zsíros tapintata megszűnik, nem fényes, a 
nap, levegő,szél és hideg nem tehetnek benne kárt Az arcz 
üde, bársonypuhaságu lesz tőle bőrhámlás, kiütés, májfolt, 

boratka, izeplő nem éktelenkedik rajta. 
A Kriegner-féle Créme de Marguerite 
a legideálisabb szépitöszer és a mellett teljesen 
ártalmatlan, miről alábbi hivatalos bizonyilv. tanúskodik : 
M. tir. áll. vegyti«*rleti állomja Budaperten. 

Hivatalos bizonyítvány. 
A budapesti m. kir. vegykisérleti állomás részéről ezennel 
hivatalosan bizony ittalik.hogy a Krtegner György gyógyszer¬ 
tára által gyártott Créme de Marguerite arczkenöcs fém¬ 
alkatrészeket, festékanyagot vagy egyáltalában a szerve¬ 

zetre ártalmas hatású anyagot nem tartalmaz. 
Liebermann dr.,a m. k. áll vegykisérL állomás vezetője. 
A Kriegner féle Créme de Marguerite 
kizárólag a KORONA-gyógyszertárbai t 
kapható , Budapest , Ká lv in - t é r (Baross-utcza 
sarok). Egy tégely ára 4 K. Postai szétküldés naponta. 

engedélyezett 
Minthogy Korouahereyfg-iilrzai lióknzleUintei április haviban 
végleg feloszlatjuk, a még raktáron levő gazdagánikésxletilnlet 
mélyen leszállított arakon, beszerzési áron alul is 
bocsátjuk eladásra. — Ezen ritka előnyös alkalmat müipari 
czikkek, díszműáruk, útitáskák s egyéb liuus- és használati 
tárgyak beszerzésére bitrak vagyunk a t. közönség becses 
ügyeimébe ajánlani. :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: 

MARTON ALAJOS és FIA 
Budapest, IV., Koronaherczeg-utcza IO. 
Váczi-utczai főüzletünk változatlanul tovább fennáll. 

Akar-e Akkor ne hasz¬ 
náljon mást, 

mint a legjobb¬ 
nak általában 

elismeri — szép lenni? ™ 
Rogátsf-féle magyar pipere-boraxot, 
a melytől rózsás, üde, selymes arozbőrt nyer, eltünteti 
» ránczokat, szeplfit, májfoltot, pattanásokat, stb. 
l\Jllfll»fl l/í<£t*fí1 nem nélkülözhetjük, mert 

J.1 yUl UlUSllUl a legkeményebb talaj¬ 
vizet is megpnhitja. Kiváló háziszer torok-, szemgyul¬ 
ladás, izzadáa és szájbűz ellen. A fogak fehérítése és 
épentartása tekintetében bámulatos hatással bír. Mint 
univerzális háziszer gyermekápolásnál és háztartás¬ 

ban a legjobb lelkiismerettel ajánlható. 
— Egy dobom ára 30 és 75 fillér. — 
Rogatsy-féle borax-orém l K, Tjorax-siappan 8O f. 
borax-ponder l K 2O f., borttx-fogkrem 6O tlllér, 

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

Dávid Károly és Fia 
doboz-, papíráru- és szabad, fémkapocagyara 

Budapesten, L, Mészáros-utcza 58. 
Telelőn K.: tí-tS. Sürgönyczim: Cartonage. 

Gőzerőre berendezve. . 
A magyar kir. dohányjövedók szállítója. 

gyártás 150,000 dobói. 
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B E R K E T Z ISTVÁN UTÓDA 
* * * kelmelestő és vegy tiszti tó gyára * * * 

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

Kitüntetve: Parii, Béos, 
- Budapest, Szeged. -

Alapittatott 1864. 
Telefon 63-36. 

Vidéki me 
san 

ivmií *»tj—w. 
megbízások ponto-
i teljesittetnek. 

= = Gyüjtötelepek: 
Andrássy-út 5O. 
Lipót-kőrút 16. M 
I«abella-ntoza 66 
RAkóoai-út 78. sz 
Ullől-út 3O. szám. 
Váozi-ntoza 51. szám 

AB előkeld hölgyek csak a 

CREME :: :: 
ILLAT :: :: :: 
POUDER :: 
SZAPPANT 

.hawnalják. Főr.klár B A Y E R A N T A L gyógylára Buda¬ 
pest, Andrássy-új HÍ. sz. - - Kapható izonfelül KartschmarolT. 
— Lm, Neruda, Molnár és Moser és Utasi utóda drogueriáltban. — 

ÉKSZEREK 
EZÜSTNEMÜEK 
•gyhaii nerek, órák, ang-ol.francla 
í» kinaeiöst dísztárgyak gyári 
Áron a leffnj abb ang-ol rendsiar 

u:»<n.bt*6k részletfizetésre 
Sárga lános ékszergyárostól 
Kolossvártt. - Képei 
nagy árjegyzék ingy. 

^ 

Rozsnyay Pepsin bora. 
Kellemes iztt, kiváló jó hatású szer 

étvágytalanság, rendet¬ 
len emésztés és gyomor¬ 

gyengeség ellen. 
Étkezés közben véve, megóv a jryo-
morterbeléstől. Egy üveg ára 

3 kor. 2O HU. 

19293 Kapható: 

minden g yóg yszertárban 
valamint 

ROZSNYAY MÁTYÁS 
gyógyszertárában 

ARAD, Szabadság-tér. 

C/z művészet 
és költészet 

batáfainak kéáziilt miniatüt-kiadáá 

Dalaim 
a Petőfi-ház 1'cLwatáAa alkalmából 

öíózcállitotta 
EXDRŐDI SÁNDOR 

A kellő kéziratának kicsinyített wo-uíri//. 
Miiíji'itr ncpművéAzéti nio f ivü inaiéból, rc\./i 
iniiíjyiir himzfAekfSl ke.t-iilt ,>-;'/jf.í A-o/rí/c-
di.izckkel c*.> fejléczekkel. Finom, maayar 
t/rt/r/J.t/í chamoÍApapiron.Deadbuffleafher 
(ftuy(eleii, óimitatlan) bőrkötésben; ara¬ 
nyozva, tokkal. [ Ára 4 korona. 

Kiadja a Franklin-Társulat magyar írod. intézet és könyvnyomda 
Budapest, IV., Egyetem-uícza 4. 

Páratlan és csodás hatású arczszépltő és 
finomító a Földes-féle • 

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

OlbZFfllSKOlfl-TUWJDO 
BÉMR5ME6VEREN 
UOflPESr-MEUETT 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiniiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiitt iiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiniiiiiiiiiiiiuniiiiniiiiiiüii 

egyi tisztítás, ruha- ~=~ 
festés, gözmosás 

ozimtt ismertető füzetet bárkinek bérmentve 
küld Haltenberger Béla, Kassa. .A.A.A..A.A. A. 
V 
HARISNYAHÁZ! 
KARDOS és STEIIEB VI., Andrássy-nt 50. (Oktogon). 

Harisnyák, keztyük, trikók, áruk, övek, 
színházi és sport különlegességi czikkek. 

A kebel fejlődése. 
A művészet, melylyc! szép keblet lehet elérni, Pa¬ 
ris asszonyai és minden ország elegáns hölgyei 
előtt, a kik a P i l u l e s - O r i e n t a l e s - t (keleti 
pihilákat) használják—jól ismert. Csak a b e l s ő 
kwelés fejt ki előnyös befolyást a kebel fejlődé¬ 
sére és erősítésére és ebben a tekintetben a P i -
I n l e s - O r i e n t a l e s oly hírnévre teltek szert, 
a mely kizárja, ho^y ezeket más preparátumok¬ 
kal, mint: púder, liszt stb. hasonló megkisérlett 
szerrel összehasonlitani lehelne. Kiviilröl alkal¬ 
mazott szerek, mint: balzsam, pomádé, frottiro-

. zás és mindennemű készülékek hatástalanoknak 
i bizonyultak ; a szükséges ingert elő nem idézték 

mert a köbei fejlődése egyes-egyedül a tépsejtek különös belső ínnktió-
jától'függ. A P i l n l e » - O r i « n t a l e » használata által, — ezeknek 
sajátszerú növényanyaguk köretkeztében. a melyet tartalmaznak, «..en 
funktíó csak annál erősebb lösz. erősebb vér kering a kéből környékén, 
a mely a kcbf l fejlődésiét és keménységéi előidézi. A fiatal leánynak tehát 
módjában van keble természetes fejlődését előmozdítani, az asszonyok¬ 
nak pedig, hogy keblük icltsé^ét mcsszciozzck. vagy visszaszerezhessék. 
A P i l u l e s - O r i e n t a l o s különös hálással vannak í kebel szép for¬ 
májának előidézésére és teljesen eltiinletik a váll- vagy nyak csontelő-
ugrásokat, melyek graciózus teltséggeJ beiakartatnak. 30 évi tapaszta¬ 
lásra támaszkodva kijelenthetjük, bogy ezen pilulák teljesen értalmaila-
nok és hogy azokat az egészség legcsekélyebb veszélyeztetése nélkul \<-~ 
hét Alkalmazni. Könnyű, diszkrét kezelés Egy iivegecskc használati uta-
_sitással ti kor. 45 611. franco ; utánvéttel 6 kor. 75 MII. J . R A T I E , 
gyógyszerész. 3 l'assage Verdeau, Paris, l'lánzatoktól megkimélendő. 
kérjünk határozottan franczia bélyegzővel«Union d e s f a b r i c a n t s 
ellátott dobozt Budapesti raktár: Török József gyógyszerész Király-
:: utcia. Prágai raktár: Fr. Witek & Co., Waasergasse 19. ; : : 

BAGARIA.MOLYPAPIR 
legjobb és legtisztább molyóvszer 

120 cm. széles méterenként (5, 10 méter) 50 f 
: : darabonként (10, 25, 50 darab) 5 fillér. ; •' 

DETS1NYI FRIGYES drogéria«a fekete kutyához. 
Budapest, V. kér., Marokkói-utcza 2. szám. 

Gallérok és fehérnemUek 
legszebben tisztittatnak a 

„K i lós" Nagygó'zmosodában 
Weinberger Aladár 

Budapest, Rottenbiller-utca 30. 
Gyűjtőknek és viszonttisztitóknak nagy árengedmény. 

Ha öszUI a haja. 
ne használjon mást, mint a 

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

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

•árkán. 

selyemárnháza, IV., Bécsi-utcza 4. 

: TAVASZI 1DÉIY: 
Royal Sergc ruhára.... 
Trininpliaiito — 
Shantnng nni . .._ _ 
Shantung Cotele „ _ 
Shantnng Decroné _ 
Crepe Meteor — 
Charmense 
Flear de sóié Imprimé 
Crepe Martelé _ 
Twill sóié Imprimé .,„ 
Crepe Shantnng _ _ 
Cachmire de sóié 

— 70 cm. széles 
_ 70 • » 
.... 70 » » 
_ 85 
- 85 
- 110 
_ 110 
„ 110 
~ 110 
_ 110 
- 110 
.... 110 

Nehéz minőségű nyersselyem írt 1.10 
Xehéz ininiiságü aramra Irt —.95 
Suhogó reclaintaffota minden 

színben „ • l.K) 
BengalinedesoiellOcm. széles • 3.25 
Hímzett svájczi batiszt -.90 feljebb 
2 m. hossza utazó-fátyol min¬ 

den színben l írttól kezdve. 

Minták vidékre bérmentve. 

Budapest, IV., Bécsi-ntcza 4. 

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

HÓIT S Y PÁL. MIKSZÁTH KÁLMÁN. BUDAPEST, ÁPRILIS 4. 
Szerkesztőségi iroda : IV. Beáltanoda-utcza 5. 
Kiadóhivatal: IV. Egyetem-ntcza 4. 

Egyes szám 
ára 40 fillér. 

KIX«,.H • t Egész évre _ „ 16 korona. A «V//do*rom'Jíd>-val 
.lOfizt sí F é l é v r e __ _ _ s korona, negyedévenként 80 fillérrel 

teltételek: ( Negyedévre _ „ 4 korona. több. 

Külföldi előfizetésekhez a poatailag meg¬ 
batározott viteldíj is csatolandó. 

KAUFFMANN ANGELICA. 
KAUFFMANN Angelica halála napjának száza¬ 

dik fordulója alkalmával a művésznő 
emlékét az egész művelt világ meg¬ 

ünnepelte. De nem csupán a kegyelet eleve¬ 
nítette föl az ő szeretetreméltó egyéniségét 
és művészetét, hanem sokkal inkább az az 
érdeklődés, a mely jelenleg betölti lelkünket 
a XVIII. század második fele és a XIX. szá¬ 
zad eleje iránt. És mert az ő műveiben az 
egész korszak foglalatát látjuk: igyekszünk 
magunkat minél inkább beléjük élni. Művészi 
képessége egyedül asszonyi mivolta miatt is 
érdekes és kivételes jelenséggé teszi. S min¬ 
denféle szerencsés körülmények segítették elő, 
hogy talentuma már igen korán kifejlődhes¬ 
sék. Mikor 1752-ben, 11 éves korában, édes 
atyjával Svájczból Comóba költözik, festi az 
első arczkópet Neoroni Cappuecino püspökről. 
Később Milanóban, mint 13 éves leányka, a 
régi lombard iskola alkotásaiban merül el s 
másolja ezek legkiválóbb darabjait és készít 
ezenkívül egy sereg arczképet; így lefesti 
Massa-Carrara herczegnőt és az egész udvart. 
Miután még több olasz városban tartózkodott, 
1763-ban Kómába ment, a hol akkoriban a 
nagy Winckelmann állott működése tetőpont¬ 
ján. Az ő hálása csakhamar dönlő fontosságú 
lett Kauffmann Angelica fejlődésére; ő volt 
az, a ki a klasszikus idők szeretetét szivébe 
oltotta. Angelica hálából megfesté a kiváló 
tudós arczképet és rézkarczot is készített róla, 
még pedig oly mesteri módon, hogy szinte 
elképzelhetetlen, miként volt képes erre ilyen 
fiatal korban. Ha Kauffmann Angelica Rómá-
ban marad, úgy élete valószínűleg nyugodl 
mederben folyt volna le. Angliában, hová 
1766-ban a befolyásos Lady Wentworth kísé¬ 
retében utazott, sok megtiszteltetés várakozott 
reá. Egyik megrendelést a másik után kapta 
és pedig nemcsak arczképeket akartak tőle, 
hanem történeti és mythologiai tárgyú fest¬ 
ményeket is. Eövid időn belül tagja lett a 
Royal Academynek. Sir Joshua Eeynolds ak¬ 
kor volt hírneve teljében s Angelica arcz-
képein világosan fölismerhető az ő erős egyéni¬ 
ségének befolyása. Állítólag a jeles mester pá¬ 
lyázott művésznőnk kezére, de kosarat kapott. 
Helyette egy csaló nyerte el azt,. egy komor-
nyik, ki magát Hóm svéd grófnak hazudva, 
nagy szerepet játszott a londoni előkelő tár-

sanágban. Csak későn jött rá Angelica, hogy 
megcsalatott, és csak nagy pénzáldozat árán 
és befolyásos barátai segélyével tudta felbon¬ 
tani a szerencsétlen házasságot. 1781-ben egy 
velenczei festő, Antonio Zucchi felesége lett, 
kivel szép, harmonikus együttlétben élt, egé¬ 
szen annak 1795-ben bekövetkezett haláláig. 
Eóma, hová nem sokkal második férjhez¬ 

menetele után visszaköltözött, egy sereg új 
tennivalót adott művésznőnknek. Ez időben 
festett képeinek sorát alig lehet végig tekin¬ 
teni. A nápolyi királyi család csoportképén 
kívül rengeteg egyéb arczképet készített a leg¬ 
magasabb társadalmi körökhöz tartozókról, így 
pl. Amália weimári herczegnőről, kivel szoros 
barátságban élt. Művészeti felfogásában volt 

KAUFFMANN ANGELICA ÖNARCZKÉPE. 
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