
780 VASÁENAPI ÚJSÁG. 37. SZÍM. 1910. 57. ÉVFOLYAM. 

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

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

A Rozsnyay-féle 
vasas cíiina bor 

egyike a legelterjedtebb és leg¬ 
hatásosabb gyógyboroknak. 

A külföldi készítményeket felül¬ 
múlja. Vérszegényeknek különö¬ 

sen ajánlható 12475 

Kapható: 
minden gyógyszer tá rban . 

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

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

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

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

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

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

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

R A T I O N A L I S 

HOMOKÉRTÉKESITÉS 
hez szállítunk munkaképes 

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

Dr. GÁSPÁRT & Co. 
Markranstadt (Németország). 

228. számú brosúra ingyen. 

MARGIT 
Beregmegye. 

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

• forrás keaelöeégénél Munkaoson. 

Vadászfegyverek II 
Pisztolyok 
kényelmes havi lefizetésre. 

Kívánatra kimerítő fegyverárjegyzék ingyen. 

Aufrecht és Goldschmied utóda 

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

Fiiertek 
Látcsövek 

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

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

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

nilatkozatok 

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

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

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

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

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

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

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

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

Egyedüli készítő: 

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

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

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

Dr. M. B . 

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

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

Egyes szám 
ara 40 fillér. 

Előfizetési í 
leltételek : | Negedévre 

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

. 4 korona. több. 

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

HÁROM ÚJ KULTURÁLIS INTÉZMÉNY 
GYŐRÖTT. 

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

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

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

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

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

l ' H l IMI 

i l Ül II 11 

AZ ÉPÜLET A DUNA FELŐL NÉZVE. 

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

A SZEMINÁRIUM FŐHOMLOKZATA A PÜSPÖKVÁRRAL. 

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

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

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

A felsőbb osztályú theologusok részére 32 
külön szobácska készült, mely térfogatával, 
egyszerű, de megfelelő berendezésével akár¬ 
hány káplánszobát megszégyenít. E 32 szoba 
egyes lakói áldják a nemes gondolatot és nagy 
szivet, mely őket már kora ifjúságukban a 
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kedvező alkalomhoz juttatta, hogy a folyto¬ 
nos, közvetetten felügyelet híjával önmagok 
jószándékú elhatározásaira hagyatva, végezhe¬ 
tik feladataikat, élvezhetik jövő életük előízét, 
a sokszor megfizethetetlen magányt, - - fej¬ 
leszthetik jellemeket s a maguk egyéni tulaj¬ 
donságaik felhasználásával készülhetnek jö¬ 
vendő hivatásukra. 

A felséges kápolnában s a középiskolai 
növendékpapságnak szánt oratóriumban vég¬ 
zik az ifjak közös vallási gyakorlataikat. 
A nagy kápolna hármas oltárképét, melynek 
középső része hazánk Nagyasszonyát, két ol¬ 
dalképe pedig az ifjúság két védőszentjét : 
Szt. Imre herczeget és Szt. Alajost ábrázolja, — 
a püspök nőtestvére, gróf Erdődy Gyuláné, 
szül. Széchenyi Emília grófnő festette. Az ol¬ 
tárkép szivet-lelket emelő művészi alkotás. 

A konyhában és betegszobákban a szolgá¬ 
latot jólelkü irgalmas nővérek látják el. 

A második intézmény, mely megbővített 
alakjában ugyanazon alkalommal nyílik meg: 
a középiskolai kath. internátus. Harmincz 
növendékkel már 1906. év óta működik, -
és most 100 növendéknek szánva, 100 apának¬ 
anyának szivéről távolítja el a fekete gondot, 
hogy kinek kezére bízzák édes drága gyerme¬ 
küket. 

Széchenyi püspök, dr. Fehér Ipoly főapáttal, 
mint a győri főgymnasium kegyurával karöltve, 
cselekvésre szólították a győri és a szomszédos 
megyék társadalmát, úgy, hogy csakhamar több 
mint 100,000 korona gyűlt össze, melyhez 
Frigyes királyi herczeg, Esterházy Miklós her-
czeg, gróf Széchenyi Miklós püspök, Fehér Ipoly 
főapát, gróf Wenckheim Frigyes, a győri szé¬ 
keskáptalan tagjai együtt 10—10,000, grófEsz-
terházy Miklós Móricz és Lévay Henrikné báróné 
5—5000 koronával járultak. Ez alap folyton 
növekedve, elégséges volt az építkezések be¬ 
fejezésére. Az intézet fentartását az internátusi 
bennlakók évi 600 koronás tartásdíja biztosítja. 
Ez aránylag csekély összegért az ifjak minden 
anyagi és szellemi szükségleteiről gondoskodik 
az intézet. Lakó-, tanuló- és hálóhelyiségeíken 
kívül a tornaszerekkel ellátott nagy udvar a 
növendékek egészséges, vidám kedvét folyton 
ébren tartja, — a jólelkü, gondos elöljárók 
szeme pedig folyton őrködik, hogy az ifjak 
tanulásukban szorgalmasak, társalgásukban 
műveltek, leikökben vallásosak, életükben 
erkölcsösek, — minden ízökben magyarok 
legyenek. 

* 

A harmadik új intézmény, a püspök költ¬ 
ségén fentartott tanítóképző-intézet (praepa-
randia) növendékeinek, a tanítójelölteknek egy 
régi épületbe helyezett internátusa, melyben 
az ifjak lakást és teljes ellátást nyernek 34 
korona csekély havi díjért A tanítójelöltek 
eddig elszórva a város különböző részeiben, — 
szegénységük folytán bizony nem a megfele¬ 
lőbb helyeken lakhattak, s most bevonultak az 
új szemináriumba átköltözött középiskolai nö¬ 
vendékpapok nagyarányú házába, mely ter¬ 
meivel, udvarával, felügyeletével igazi isten-
áldás a jövő tanítók testi-lelki nevelésére. 

Ugyanebbe az épületbe költözött a már régibb 
keletű, de újabban rendkívül keresett püspöki 
tápintézet, melyben a város minden rangú és 
rendű iskoláinak férfinövendékei (most 210-en) 
kapnak havi 14 koronáért tisztességes ebédet 
és vacsorát. 

Ezeket az intézeteket és intézményeket al¬ 
kotta Győr püspöke az arra szánt alapok fel¬ 
használásával, a maga, egyházmegyéje, részben 
a keresztény társadalom kikért áldozatkészségé¬ 
ből. Méltó elismerés száll mindazok felé, kik 
a magyar tanulóifjúság bármely részének hasz¬ 
nára munkálkodnak, mert e munkájuk ereje 
édes magyar hazánk üdvére szolgál. 

AZ ELSÖTÉTÜLT UTCZÁN. 
A híres Vénség utczán, 
Hol ifjúságom lakott, 
Most vonszolt öregséggpl 
Keresem a sok régi, 
Váró, fényes ablakot. 

Böjtök utczája volt ez, 
Minden háza egy világ, 
Minden ablaka szent tűz, 
Mely előtt váltva mondtam 
El az éjféli imát. 

• 

Csak láttam, néztem, vártam, 
Csak távolról vert a fény, 
Ezer ablaknak fénye, 
Enyém, dünnyögtem gőggel, 
Ha akarnám, az enyém. 

Ha bárhol bekopognék, 
Kitódulna a meleg 
És reám virradnának 
Megifjító csókokkal 
A legforróbb reggelek. 

És most járom az utczát 
S a mit eddig nem kívánt, 
Sorbán-sorban elalszik 
Gúnyosan ellobogva, 
Szememtől, a régi láng. 

Talán elunta várni 
Késő merszem és erőm 
A sok ezernyi ablak, 
Honnan hívások jöttek 
Ezernyi hajnal-élőn? 

Itt-ott még világolnak 
Gyér, hű, bús utcza-szemek, 
De már az utcza alszik, 
Mintha már nem is volnék 
S nem bánja, -merre megyek. 

Ady Endre. 

MERT SZENT A SZÉPSÉG. 
A földbevesző messze, kék hegyek 
Sok fátyolos szépséget rejtegetnek, 
S megnyílnak mind szomjas és kereső, 
Titokbontó, nagy, szomorú szemeknek. 

És a féktelen képzelet előtt 
Határ eltűnik, korlátok ledőlnek ; 
Sehol sincs szépség, mi nem az enyém : 
Vonalak, színek, bánatok és könnyek. 

Két nagy háló két álmodó szemem: 
Mi szépet nyújt az élet: fölszedem 
S lelkembe hull, e feneketlen tóba. 

Ez életem minden vigasztalója. — 
Mert szent a szépség mindenek felett: 
S a pénz — nem adhat mást, csak kenyeret... 

Elek Alfréd. 

VICZA REGÉNYE. 
KEQÉNY. (Folytatás.) 

Irta Zsoldos László. 

XV. FEJEZET. 
Veszélyes fanatizmus. 

Nem is tudom, hogy követhettem el akkora 
könnyelműséget, hogy beteg édesanyámat úgy¬ 
szólván magára hagyva, egy czigányasszony, 
meg egy sunyin vigyorgó cseléd biztatására 
lebújjak a föld alá, egy sötét sikátorba, hogy 
majd onnan hozok ki valamit — de ilyen 
ostobaság! - - a mivel megmentem a mama 
életét. Budapesti s ráadásul olyan budapesti 
lány létemre, aki elvégre nem is esett a feje 
lágyára, bizonyára semmi szín alatt sem lett 
volna szabad megkoczkáztatnom ilyen egy-
ügyűséget. De viszont az utóbbi napok izgal¬ 
mai, legkivált pedig a szegény anyuskám vá¬ 
ratlan roszullétén érzett félelem s valljuk meg 
őszintén, az ápolással és virrasztással járó 
álmatlanság és ideges kimerültség annyira meg¬ 
bénították bennem a józan ítélőképességet, meg 
az akaraterőt, hogy annak a ravasz kuruzslónak 
éppen csak a mama halála gondolatát kellett 
beleedzenie a túlcsigázott képzelődésembe s én 
egy sor életmentő klárisért nemcsak Fatia 
Negra alagútjának a megjárására, de talán 
még sokkal nagyobb esztelenségekre is kész 
lettem volna. 

Alig múlhatott el fél öt. Gábris bácsiék háza¬ 
tája még egészen kihaltnak látszott. Csupán az 
istállóból hangzott ki a kocsis káromkodása, 
a hogy a lovakat akarta megpatkolni, vagy be¬ 
fogni, vagy micsoda; meg a baromfiak csipog¬ 
tak a felső udvaron. 

Fatia Negrának ez a rablófészke tudniillik 
úgy feküdt, hogy csupán az alsó udvar, tehát 
a falu felé eső homlokzat volt emeletes (itt ké¬ 
szült építkezni Gábris bácsi), míg a ház túlsó 
felén (miként az Budapesten is látható például 
az Albrecht-úti házakon) az emelet már föld¬ 
szintté törpült, lóvén a teleknek az a része 
meredek emelkedésben fölkapaszkodó fensík. 
Csupasz és köves, amelyen csak az épülettől 
alig ötszáz lépésnyire zöldelő, szép, sűrű fenyves 
nyugtatja meg a szemedet, ha kitekintesz a 
kúriának arra felé néző vasrostélyos ablakán. 

A czigányasszony körülszimatolt az udvaron. 
Kárörvendőn szólt valamit oláhul Flórához, a 
miből én csupán annyit értettem meg, hogy a 
pujiakról beszél. Alkalmasint Jákob Áron puji 
munkásairól, akiknek ezen a napon kellett meg-
kezdeniök az ásatást az alagúlban, és a kik -
ezt magam is láttam, — még nem voltak itten. 

Ép a tornácz alatt álltunk az alacsony vas¬ 
ajtó előtt. Flóra kihúzta a kebléből az ajtónak 
a kulcsát, a melyet alkalmasint most lopott el 
Gábris bácsiéktól s a jósnő, a kinek, úgylátszik, 
már volt némi gyakorlata ebben a mesterségben, 
meglehetősen könnyen kinyitotta vele az ajtót. 
(Valószínű különben, hogy a két némber már 
készült erre a munkára, s jó eleve megolajozta 
a zárt, meg a nehézkes ajtósarkokat.) Hűvös, 
dohos levegő csapott ki a sötét, szűk sikátorból. 

— Ide kell bemennem? — kérdeztem elszán¬ 
tan, bár ugyanekkor úgy éreztem, mintha gyík 
szaladt volna végig a hátamon. 

— Ide, drágalátosoni. Flóra, gyújtsd meg a 
lámpást! 

Nyilvánvaló, hogy itt mindent előkészítettek. 
Bent az üregben ugyanis mindjárt a bejáratnál 
jókora gyertyabelű kézilámpás volt a földön. 
A kuruzsló Mara hirtelen behúzta magunk 
mögött a vasajtót, elővett valahonnan egy cso¬ 
mag kénes gyufát, s azzal világosságot rög¬ 
tönzött a lámpában. 

- No, most vegye a kezébe a lámpást, ara¬ 
nyoskám ; és csak menjen bátran előre hetven¬ 
hét lépést. De pontosan számlálja ám a lépése¬ 
ket, és vissza ne nézzen ám a világért se, mert 
akkor rögtön megtörik a varázslat, kedveském, 
és sohasem leli meg a klárist! 

Keresztet vont a homlokomra, s mialatt Flóra 
megcsókolta mindakét kezemet, áhitatosan mor¬ 
mogta : 

- Most aztán előre, kedveském, a mi Urunk 
Jézus Krisztusnak a nevében. Ámen. 

Én, mint az alvajáró, lassú, bizonytalan lé¬ 
pésben megindultam a nyirkos, földalatti fo¬ 
lyosóban. Lámpám, a melyet magam elé tar¬ 
tottam, halvány, sárgás sávot világított be 
előttem; s én mentem, lassan, valósággal meg¬ 
bénult idegzettel, csupán a lépteimet számlálva 
gondos figyelemmel, míg a szemem merőn ta¬ 
padt rá az előttem húzódó kísérteties fénycsíkra. 

— Egy. . . kettő.. . három négy.. . t íz . . . 
tizenkettő... 

Megálltam. A sárga sávon, a melyet a bizony¬ 
talan gyertyaláng vetett elém, mintha egy sápadt 
szép arcz rezdült volna meg a földön. 

- Az anyuska! - - szólaltam meg önkén¬ 
telenül s hangom félelmesen verődött vissza a 
kongó falakon. Fogvaczogva indultam tovább. 

- Tizenhárom . . . tizennégy... tizenöt.. . 
tizenkilencz . . . húsz . . . huszonegy... 

Éppen a hatvanötödik lépést számláltam, a 
mikor egyszerre gyanús neszt hallottam meg 
a hátam mögött, s én megfelejtkezvén a jósnő 
tilalmáról, ösztönszerüleg is magasra emeltem 
a lámpámat és hátrafordultam. A lábam szinte 
a földbe gyökeredzett a rémülettől. Alig húsz¬ 
huszonöt lépésnyire mögöttem, vagyis így hátra-
fordnlvást velem szemközt, Flóra meg a czi¬ 
gányasszony settenkedő alakját pillantottam 
meg a félhomályban. Mara kezében hosszú kés 
pengéje villogott. 

— Mit akarnak ? - - sikoltottam rájuk az 
iszonyat vadságával, s aztán meg sem várván 
a válaszukat, megfordultam és lámpámat ma¬ 
gam elé tartva, rémült segélyrikoltozás közt el 
kezdtem rohanni be, az alagút belseje felé. 
A nyirkos falon ijesztő árnyak suhantak előt¬ 
tem a gyertyafény tánczában, s én halálos ret-
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tegés közt vergődve gondoltam futtomban 
anyámra, a kit otthagytam és a kit most már 
nem láthatok viszont többé soha-soha. Hallot¬ 
tam, a mint a két bestia gyors dobajjal szalad 
utánam, miközben vérfagyasztón süvöltött a 
fülembe Mara vijjogása: 

— Ne félj aranyoskám! Nem bántjuk a drága 
életedet!... Csak egy rézgyűszűre valót fogok... 
csapolni a szép, piros véredből... hogy be¬ 
itassuk vele a földet.. . az ajtó előt t . . . hogy 
eltaszítsa innen a pnjiakat... ha ki akarnák 
ásni előlünk... a falu kincsét!. . . 

Egyszerre csak az ajtó felől hatalmas "Meg¬ 
állj! »-kiáltás dörgött végig a sikátoron. Hátra¬ 
pillantottam, s az alacsony vasajtón, a mint most 
épen kitárták, a szabadból bekandikáló reggeli 

G Y Ő R I K É P E K . — Jelfy Gyula fö1vételei. 

fényben a pují medve hatalmas alakját láttáin 
betoppanni Fatia Negra földalatti odvába. 

— Segítség! — kiáltottam futás közben 
magasra emelvén a lámpámat, és ugyanekkor 
úgy belevágtam a fejemet valami kőomladékba, 
hogy a fájdalomtól majdnem összerogytam. 

És Jákob? 
Nem ircm le, mint érte utói néhány ugrás¬ 

sal [a két megvadult ne'mbert; minek jegyez¬ 
ném föl, hogy csavarta ki Mara kezéből egy 
pillanat alatt a konyhakést, minő féktelen düh¬ 
vei kapta föl pehelyként a levegőbe a boszor¬ 
kány módjára visongó bestiát, hogy a követ¬ 
kező perczben rettenetes erővel vágia hozzá, 
oh, nem a falhoz, vagy a földhöz, hanem az 
eljárás egyszerűsítése czéljából («két legyet egy 

Csapásra*) mindjárt á rémülten menekülni 
akaró Flórához; csupán azt az el nem felejt¬ 
hető jelenetet idézem vissza az emlékezetembe, 
a mikor, még egy utolsót rúgván a földön fet-
rengő hitvány két teremtésen, engem, mint 
valami gyereket, a karján czipelt ki a veszedel¬ 
mes odúból a szabad levegőre, és — már a 
hogy a félkezében a késsel együtt magasra 
emelt lámpásom halvány világánál láthattam, 
gyöngyöző homlokkal, nagyokat fújva lihegte: 

— No, még ilyet! . . . Kérem, így még nem 
ijedtem meg . . . mióta az eszemet tudom . . . 
Inkább kiálltam volna. . . tessék elhinni, Vicza 
nagysám . . . egy száj- é» körömfájást... a birr 
kaimon... Pfüh . . . és ráadásul. . . egy sertés-
vészt ! . 
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A hogy révetegen ráfordítottam a szememet, 
úgy láttam, mintha még mondani akarna vala¬ 
mit, mert mozgott az ajka. Még azt is láttam, 
hogy a tornácz fa-lépcsőjén lekukkant Tilda 
rémült és mégis kárörvendő (mindenekfölött 
azonban álmos és szinte ijesztő) arcza. Hanem 
azután többet nem láttam és nem hallottam 
semmit. Az erős ütéstől-e, vagy a túlfeszített 
izgalmaktól, de ájultán roskadtam a megmen-
tőm karjába. 

XVI. FEJEZET. 
Ébredés. 

Azt álmodtam, hogy Flóra meg a czigány-
asszony keresztre feszített engem is, meg az 
anyuskát is. A fejemre vasból koronát tüzesí-
tettek, a véremet pedig megcsapolták. Alattunk 
tenger nép tolongott; köztük Matild néni, a 
puji oláhok, a libák, a puji gyógyszerész, a 
borbátvizi postás, újabb távirattal a kezében, 
valamint Gábris bácsi, csendőrök, meg a tanító 
anyja. És valamennyien vihogva üvöltöttek, 
csúfondáros képpel mutogatva reánk : 

- Ni, a sikkasztó Vitáliszné ! 
— Ni, a «Herr Major* szeretői! 

- Né, milyen piros vére van ennek a Vi-
czának!. . . 

- Jaj Istenem, vájjon nem látja-e meg a 
véremet Jákob? — töprengtem magamban. -
Nem, nem, Jákob nincsen itten. - - É s a jó 
Isten tudja, vagy csak az álom tette-e, de olyan 
nyomasztó érzés vett erőt rajtam, hogy csak¬ 
nem fulladozni kezdettem. 

- Jákob, — tépelődtem a kínjaim közben, 
mialatt folytonosan csöpögött a vérem, — hol 
lehet vájjon Jákob? Miért nincs itt, a mikor 
úgy szenvedek ? Miért bujkál előlem ? Hát olyan 
nagy bűn az, Istenkém, hogy megcsókolt a puji 
mulatságon ? 

— Vagy igaz, - - vigasztaltam magamat, s 
most már szinte jól esett, hogy nem látom az 
üvöltő tömeg között, — hiszen Jákob most a 
nagykendőnk rojtját rágja a tanítóék torná-
czán. Minden rojt egy fűszál, minden fűszál 
egy élet, és minden élet, hahaha, száz, oh, 
száz halál annak, a kit elkap a rágalom izzó 
kereke! 

. . . A vérem csak csurgott-csurgott; és csur-
gott, a hogyan félszemmel láttam, a mamáé 
is; mindaddig, a míg egyszer csak oda nem 
toppant elénk Jákob Áron és izmos karjával 
szét nem ütött a gyalázkodó tömeg között, a 
mely erre rémült vigyorgással hanyatt-homlok 
szétszaladt, mint a hogy szétpereg a kosárból 
kiborított borsó az asztalon. Hirtelen vakító 
fény támadt s ebben a csodás világosságban 
mennyei szózat zendült meg a fülemben: 

- Mit csüggedtek, kicsinyhitűek ? Avagy 
nem tudjátok, hogy keresztre feszíttetni di¬ 
csőség ? 

A fény lassacskán halványulni kezdett, s a 
hogy nézem-nézem merőn a félig lehunyt sze¬ 
mem alól, hát, uramfia, látom, hogy biz az 
lámpa. Sárgás a lángja, zöld az ernyője. S kö¬ 
rülötte, jó Isten, a derék Jákob, meg, — nini, 
ni! — ki az a kiberetvált képű öreg ? Olyan 
ránczos a csupasz ajka, akár a tepedt szőlő. 
Nagy ég! Hiszen ez Kramolin bácsi! De hol a 
mama? Most is álmodom talán? 

Bársonysima kéz siklott végig az orczámon. 
- Viczuskám... Fáj még a homlokod, t e . . . 

te . . . (s szinte sírásba fojtódott a hang) te 
édes ! . . . 

Fölültem az ágyban, mint valami bábu, a 
melyiken megnyomnak egy gombot, s attól de¬ 
rékig fölpattan. A hosszú, mély alvás után még 
kissé hunyorgó szemmel bámultam anyámra, 
a kinek halvány arcza rajongón mosolygott rám 
az ágy mellőL 

— Mama! — Azután széttártam a karomat, 
mint szárnyát a fecske, s most már túláradó 
sziwel sikoltottam : 

- Anyuskám! Hát . . . h á t . . . itt vagy ?! 
Nem tudtam többet szólni a ziháló zoko¬ 

gástól. 
— Ne izgasd magadat, drágám, — hallottam 

újra az anyuska csitító suttogását, — látod, 
már én sem vagyok beteg, és most a kis tacskó-
nénak is egy-kettőre meg kell gyógyulnia. 

(Vége következik.) 

A HAJÓHINTÁN. 
Elbeszélés. — Irta Majthényi György. 

I. 
Mint minden nyáron, úgy ezen is megláto¬ 

gatták a kis várost és a főtér mögött, vagy 
száz lépésnyire a folyóparttól állították föl a 
hintát. A folyó túlsó partjáról nagy nyári 
szépségükben átmosolyogtak a hegyek a hin-
tázó legényekre, a kik vidáman forgolódtak az 
állványok és a csónakok körül. A kemény 
derekú, széles vállú ficzkók fürgén kúsztak a 
fényes sárga rézköteleken, a melyeket most 
erősítettek a csónakokra s a mikor az utolsó 
szöget is pontosan a helyére illesztették, végig¬ 
próbálták valamennyit és nevetve lóbálták a 
nehéz alkotmányokat a levegőben. 

Estére készen állott a hinta. A lámpákat 
meggyujtották, a női nevekre keresztelt csó¬ 
nakok vígan himbálództak a levegőben, a 
zongora-verkli nagyszerű valczereket muzsi¬ 
kált a hintázók fülébe és az álldogáló, bámész¬ 
kodni szerető népek ismerősként üdvözölték az 
egész látványosságot, a valczereket és a mesz-
szire ragyogó, kivilágított fölir'ást: özv. Eifram 
Jánosné hajóhintája. 

A hinta egyik oldalán hosszúkás sárgás-zöld 
kocsi állott, a melynek végén egy léczekre 
feszített ponyva kis sátrat képezett. Ez alatt 
állott a verkli. Egy sovány, 12—13 éves kis 
leány ült előtte magas, háromlábú széken. 
Olykor, ha a jobb keze kifáradt a forgatástól, 
megfordult a dülöngő széken és a bal kezével 
hajtotta tovább a forgattyút. Sápadt volt a 
szegény kis leány s a szemében állandóan 
valami nedves tűz égett, mintha sírna és ha 
valamelyik csónakba magakorabeli gyerekek 
ültek, akkor szinte eltorzult az arcza a harag¬ 
tól. Egyáltalában gyűlölte a hintát és a gyere¬ 
keket, a kik kéjesen ringatták magukat a le¬ 
vegőben, gyűlölte a vihánczoló cselédlányokat 
és parasztlegényeket, a kik egymással paj-
koskodtak, míg ő neki a verklit kellett for¬ 
gatni. 

Néhány lépésnyire tőle, a kocsi előtt üres 
ládákból valami pénztárfélét tákoltak össze az 
édesanyja számára. Ez egy nagyon kedves 
arczú, harminczhat évesnek látszó nő volt, a 
ki állandóan beszélgetett az emberekkel. Min¬ 
denkit megszólított és úgy látszik, hogy az 
egész várost alaposan ismerte, mert oly érdek¬ 
lődve kérdezgette az egyes családokban tör¬ 
tént változásokat, mintha mindig csak ebben 
a városkában lakott volna. Akikkel beszélge¬ 
tett, azok mindnyájan igen szívesek voltak 
hozzá és nagyokat nevettek tréfás biztatásain, 
a melyekkel a hintázást, mint nagyszerű és 
egészséges dolgot ajánlotta. Az asszony ki¬ 
fogyhatatlannak látszott e kedélyes tréfálko¬ 
zásokban és az öt krajczárosok egyre szapo¬ 
rodtak a pénztárban. Olykor hátraszólt a 
leányának: 

- Valami vígabbat, Milike, hátha a Greiner 
úrnak is megjön a kedve ? 

A kis leány haragosan nézett az anyjára, a 
Greiner úr pedig, egy tizennyolcz éves su-
hancz fiú, sietve szúrta le az öt krajczárt és 
beleült a hintába. 

Szombat este volt. Az emberek, a kik ilyen¬ 
kor a főtéren sétáltak, befordultak a kis ut-
czába, a mely a hintához vezetett, hogy meg¬ 
tekintsék a mulatságot. Annyian voltak már 
a hinta körül, hogy a legelöl állókat egészen 
a korlátig nyomta a tömeg s az özvegy öröm¬ 
mel gondolt arra, hogy most kétszer annyi 
csónak is elkellene, mint a mennyi van és 
vigan dörzsölte a kezeit, a míg az emberek¬ 
kel beszélgetett. A verkli jókedvű, vidám nótá¬ 
kat muzsikált, a csónakok magasra repültek, 
míg a bennük ülők ruháját és haját erősen 
lobogtatta a szél. Csak olykor hallatszott egy-
egy félénk cselédleány sikongása, mikor a hinta 
túlságosan magasra libbent. 

Ezen az estén jókedvű volt mindenki. Az 
arczok megszélesedtek a nevetéstől s az öröm¬ 
től, az ég is mosolygott jóságosán, derűsen s 
a közeli hegyek is; egy a közeli folyóparton 
rohanó gyorsvonat pedig többször és vi¬ 
dáman füttyentgetett s a fölötte húzódó 
szikra-felhő, mint piros kendő integetett a 
hintázók felé. 

II. 
A főtér elején, nem messzire a saroktól, a 

honnan a hintához lehetett menni, állott a 
jegyző háza. Földszintes, kicsiny, szürke házikó 
volt, mint a legtöbb ezen a soron s a kapuja 
előtt rövid pad állott. Ezen a padon szokott 
a jegyző - - egy körülbelül negyven éves, kis 
termetű, deres fejű ember - - estónkint pipáz-
gatni. Hosszú, kutyafej-formájú pipájából szé¬ 
lesen törtek föl a füstszalagok, a felesége buz¬ 
gón hessegette őket, s a jegyző a járókelők¬ 
kel beszélgetett. Az emberek mind köszönget-
tek neki és levették a kalapjukat, míg ő csak 
a két ujját emelgette fekete selyemsipkájához. 
De azért mindenki tisztelte őt s nem volt 
senki a kis városban, a ki valami roszat tudott 
volna felelőié mondani. Ezen az estén is kiült 
a feleségével, meg a leányaival a kapu elé s 
a mint ott csendesen pipázgatott, feltűnt előtte, 
hogy az emberek mindnyájan a kis utczába 
fordulnak és nem sétálnak előtte vissza. Végre 
megkérdezte valakitől ennek az okát. 

- Megjött a tavalyi hintásné, — felelte ez. 
S ugyanakkor megszólalt a zongora-verkli 

is. A jegyző zavarba jött, levette a selyem¬ 
sipkát a fejéről és úgy köszönt a kérdezettnek, 
a ki egyszerű lakatosmester volt. Aztán el¬ 
küldte a feleségét és leányait, hogy nézzék 
meg ők is a hintát és kezet fogott velük, a 
mikor visszajöttek, pedig ezt csak kivételes 
esetekben szokta tenni. A vacsoránál alig 
evett valamit és nagyon különösnek találta 
a felesége kérdezősködéseit. 

Alig várta, hogy egyedül maradhasson a 
szobájában. Idegesen sétált föl-alá és a pipá¬ 
ját, bár jól szeleit, több ízben piszkálta és 
nyomkodta ujjaival. Aztán megállóit a nyitott 
ablak előtt. A tér felől hársfaillatot hajtott 
be a szél, és ez az illat összekeveredett a 
fehér kérgü platánok nedves, buja és nehéz 
szagával. A Dunári-valczer hangjai is be¬ 
tolakodtak a szobába, s a széles, régi melódiák 
ráfeküdtek az agyára és elébe hozták a hin¬ 
tát, az embereket s a hintásnét a maga szelíd 
arczával. 

— Milyen nagy lehet már a Milike, — gon¬ 
dolta ekkor és úgy érezte, hogy a Dunári-
valczer a legszebb nóta a világon és ezért 
van az, hogy a lélekzete most nehéz lesz s a 
szemeiből valami nedvesség gurul a deres ba¬ 
juszra. 

Körülötte egyre sötétedett, de benne, mintha 
valami titkos lámpa gyulladt volna ki, ,egy-
szerre tavaszi napsütések ragyogtak föl. És az 
édes, sárga sugarak csókolgatták a kicsi vá¬ 
rost, az utczákat, a folyópartot s ő ott állott 
tintafoltos kabátban, de hetykén és fiatalon 
a kis téren, a hol a hintát állították föl. 
A sárgás-zöld kocsiból, a mely akkor még 
egészen új volt, egy fiatal, gyönyörű, szelid-
arczú menyecske kiabált a legényekre s ő meg 
nem állottá mosoly nélkül ezt a szelidhangú 
parancsolgatást. Később megszólította az asz-
szonykát és egyszer este a kedvéért bele is 
ült a hintába. Ragyogó képek szaladtak el 
most előtte, ifjúságának legtitkosabb és leg¬ 
szebb emlékei, a melyek minden évben meg¬ 
újultak és megerősödtek, a mikor a hinta a 
kis városba érkezett s a verkli a Dunári-val-
czert muzsikálta. 

A verkli most elhallgatott. - - Eövid idő 
múlva csoportosan mentek el az ablaka alatt 
az emberek, a kik a mulatságot befejezték. 
A jegyző visszahúzódott a szobájába és el¬ 
oltotta a lámpát. Az utcza mindig csendesebb 
lett s csak messziről hangzott néha egy han¬ 
gosabb kiáltás, a melylyel a hazatérők egy¬ 
mástól búcsúztak. Azután ezek a kiáltások is 
elhaltak, csend lett, a házak lehunyták piros 
ablakszemeiket s a kis város elaludt. 

III. 
A jegyző óvatosan csukta be maga után a 

nyikorgó kerti ajtót s a házak árnyékáka bújva 
dobogó szívvel lopakodott a hintához. A kis 
hajók szelíden és álmosan pihentek egy magas 
tűzfal árnyékában s ő megilletődve állott meg 
előttük. Az éjszaka annyira világos volt, hogy 
még az árnyékban is le tudta olvasni a csó¬ 
nakok neveit. 

- Ilona, Margit, Etelka, — olvasta róluk. -
Még mindig a régiek, — gondolta. Aztán meg¬ 
állt az egyiknél. - - Ebben ültem először, -
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mondta magában és megsimogatta, mintha 
valami finom, kedves asszonyi fej lenne. 

- És ebben ültem ő vele annyiszor, -
sóhajtotta azután. 

Megkerülte a hintát és a kocsi eleje felé 
tartott. A lépcsőknél megállott és szótlanul 
nyújtotta kezét az asszonynak, a ki már elébe 
jött. Aztán leült ő is a lépcsőre, de nem 
szólt semmit. Csak nézték egymást és hall¬ 
gattak, mintha minden beszélnivalójuk a hosszú, 
remegő kézszorításban gyúródott volna el. 
Végre is a férfi kérdezte: 

- Miért nem irt Eiframné? 
- Tudtam, hogy így is eljön. Látja, vár¬ 

tam is. 
A férfi hálásan nézett az asszonyra. Újra 

csend lett. 
- Hogy van a Milike ? — kérdezte később. 

— Kicsit soványodik most. Hirtelen nő. És 
sokszor durczáskodik, a miért neki kell a 
verklit játszatni, - - mondta szelídén az asz-
szony. — Dehát ezen nem tudok másként 
segíteni. Most bizonyosan ébren lesz még, 
mert ő is várta a - - jegyző urat. Csodálom 
is, hogy még nem jött ki. Bizony sokat kér¬ 
dezősködik maga felől, s ha ő rajta állana, 
hát itt kellene maradnunk mindig. 

— Istenem, istenem ! — sóhajtotta a jegyző, 
hogy ennek így kell lenni . . . 

- Bizonyos, hogy ébren van még? - - kér¬ 
dezte aztán. 

- Majdnem bizonyos, - - mondta az asz-
szony mosolyogva és fölment t\, kocsiba. 

Nemsokára megjelent a kis lány. Kis álmos 
arcza ragyogott most az örömtől és minden 
harag hiányzott a boldog redőkből, a milior 
ruháját igazgatva leszaladt a lépcsőn. 

- Édes bácsi, - - kiáltotta, — csakhogy 
eljött. Úgy vártam. Tudtam, hogy el fog jönni 
és most mégis elaludtam egy perczre . . . 

A férfi magához emelte a lányt és boldogan 
erősen megcsókolta. Az asszony szelíden, ra¬ 
gyogó szemmel nézett reájuk az ajtóból. 

Alig győzték egymást kérdezni. Már vitat¬ 
koztak is és a kis lány a jegyző ölében ülve, 
a deres bajuszt czibálta és szeretettel simo¬ 
gatta a derűs, széles homlokot. Mint a gyerekek, 
úgy játszottak egymással. 

Később, mikor a kis lány szétbomlott, dús 
haját fonta, így szólt hozzá: 

• Nézd kicsikém, mi olyan régen nem 
hintáztunk együtt, nem ülnél be velem a mi 
régi csónakunkba? 

A kis leány elkomolyodott egy perczre. 
- A bácsi tudja, hogy én gyűlölöm a hin¬ 

tát, de a bácsi kedvéért szívesen beleülök, ha 
megígéri, hogy most is olyan jól fogunk mu¬ 
latni, mint tavaly és hogy minden este meg 
fog látogatni... 

A jegyző ölbe kapta a kis leányt, meg-
lóbázta a levegőben, úgy, hogy a kicsike éle¬ 
sen kaczagott a gyönyörűségtől, aztán magá¬ 
hoz szorította és megcsókolta. 

— Te édes, te! Hát veled se tudnék már 
mulatni?! Persze, hogy jó ICBZ és minden este 
lejövök hozzád! 

A kis leánynyal az ölében szinte rohant a 
hinta felé. Ott letette a földre és bemászott a 
csónakba. A kis leány utána. 

A hinta lassan indult eleinte és szelíden 
himbálódzott. A férfi jól széjjelvetette a lábát 
benne és erős lökésekkel hajtotta mind maga¬ 
sabbra. A csónak már kiért a tűzfal árnyéká¬ 
ból, végül pedig már elérte az állvány magas¬ 
ságát is. A kis leány boldogan sikongott, a 
férfi a rézköteleket átölelve, állva lóbálta ma¬ 
gát a hintában. Közben a Dunári-keringöt 
dudolta s a szél erősen lobogtatta a ruháját. 
Sokáig hintáztak így. Később egymás mellé 
ültek és boldogan fecsegtek. A kék ég nevetve 
nézett rájuk. 

Mikor kiszálltak a csónakból, a jegyző újból 
megcsókolta a kis leányt és aludni küldte, aztán 
kezet szorított az asszonynyal és eltűnt a kis 
utcza árnyékában. 

Az asszony még sokáig nézett utána a zöl¬ 
des-sárga, öreg kocsiból, s a kis leány róla 
álmodott már. 

EGY VILÁGTÖRTÉNETI POFON. 
Az emsi távirat. 

Emilé Ollivier, III. Napóleon császár volt 
miniszterelnöke, 85 év terhével a vállán, 
nemrég fejezte be emlékiratait életének az-
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zal a végzetterhes évével, mely ki¬ 
törni látta a porosz-franczia hábo¬ 
rút s előkészítette Francziaország 
összeomlását — az ő hibájából. 
Mert ő volt az az államférfiú, ki — 
saját históriaivá vált mondása sze¬ 
rint — könnyű szívvel, d'un coeur 
leger, vitte neki hazáját e ka¬ 
tasztrófának, épen negyven évvel 
ezelőtt. Most enyhíteni és men¬ 
teni igyekszik szerepét a törté¬ 
nelem itélőszéke előtt, szeretné 
elhárítani magáról a felelősséget 
a történtekért, vagy legalább má¬ 
sokkal megosztani. E mások alatt 
értendők : Eugénia császárné, a 
franczia háború-párt feje s maga 
a császár, ki nem tudta kivonni 
magát feleségének hatása alól, 
aztán Grammont, a háború fran¬ 
czia külügyminisztere, — másrész¬ 
ről pedig Vilmos porosz király és 
főképen Bismarck. 

A mit Ollivier elmond résíletei-
ben, az eddig nem ismert tények roppant gaz¬ 

SÉTAHAJÓZÁS A DUNÁN. 

VASÚTIGAZGATÓK KONGEESSZUSA BUDAPESTEN. 
Jelfi/ Gyula fölvétuM. 

kérdésére. A miniszterek Ferencz József király-
dagságát tárja fel. E tények az ő kezében azt nak s az olasz királynak 1869 szeptemberében 
a hivatást szolgálják, hogy igazolják a világ 
előtt ez egykor oly könnyű szivű férfiút, de 
az elfogulatlanul nézőnek szögletéből tekintve 
végig, megdöbbentő képpé tömörülnek a téve¬ 
déseknek abban a szörnyű rendszerében, mely 

kelt leveleiből, melyeket a császár előmutatott, 
azt a benyomást merítették, hogy Franczia¬ 
ország a Poroszországgal megvívandó háború¬ 
ban számot tarthat Ausztria-Magyarország és 
Olaszország szövetségére. A minisztertanács 

feldöntött egy császári trónt és megalázott egy végezetül megállapította a szövegét annak a 
nemes nemzetet. 

A történet egy új ságjelentéssel kezdődik, 
melyet Grammont herczeg külügyminiszter su-

válasznak/melyet a törvényhozó testületben 
másnap beterjesztendő megrendelt interpellá-
czióra fog adni Grammont herczeg külügy-

galmazására a párisi Havas ügynökség közölt miniszter. Ezt a választ, melynek az volt a fog¬ 
1870 július 3-án a lapokkal. Ez az Ollivier 
előzetes tudtával készült kis jelentés így szólt : 
•Prirn tábornok (a spanyol miniszterelnök) 
küldöttséget indított Poroszországba, hogy fel¬ 

lalatja, hogy a kormány bízva a törvényhozás 
és a franczia nemzet támogatásában, nem fogja 
tűrni, hogy'egy idegen hatalom herczegeinek 
egyikét ültesse V. Károly trónjára s ezzel 

ajánlja Lipót herczegnek a spanyol koronát; Francziaország rovására billentse meg az erők 
a herczeg elfogadta a trónjelöltséget.* 

Ez újság-kommüniké hátterében az egész 
franczia udvar és minisztérium roppant meg¬ 
döbbenése áll. Mert a Hohenzollern trón¬ 
jelöltsége előkészület nélkül találta a franczia 
politikát. « Nagyon komoly esemény ez, irja 
Grammont herczeg külügyminiszter Ollivier-
nek. Porosz herczeg Madridban ! Már beszél¬ 
tem a császárral : nagyon roszkedvű. Holnap 
óvatos, de hathatós hadjáratot fogunk meg¬ 
indítani a sajtóban.* A mi Olliviert illeti, ő 
e levél olvastára még jobban felindult, mint 

európai egyensúlyát. A Ház többsége lelkesen 
tapsolt, csak a baloldalról kiáltották: «Ez had¬ 
üzenet !» 

A mi a császárt illeti, ő érezte a helyzet sú¬ 
lyát és latba vetve minden befolyását, minisz¬ 
tereinek s a barátságos udvaroknak segítségé¬ 
vel megmozgatott minden követ, hogy a porosz 
herczeg visszalépjen a trónjelöltségtől s el¬ 
hárítsa ezzel a háború veszedelmét. Ez végre 
nagy erőfeszítés után sikerült is, és Lipót 
herczeg atyjának, Hohenzollern Antal herczeg¬ 
nek - - mint mondják, szinte brutális — kész-

Grammont, midőn megírta e levelet. (Elfogott tetésére, július 11-én este végérvényesen ki¬ 
a harag és a kétségbeesés heves indulata.* 

Ollivier azt irja, hogy ő mégis a háború 
ellen volt. Kettegett borzalmaitól. Kereste az 
érintkezést Poroszországgal, de mindhiába, 

jelentette, hogy visszautasítja a spanyol ko¬ 
ronát. 

Francziaország tehát elérte czélját Hogyan 
van az, hogy még sem kerülhette el a hábo¬ 

nek levelet kézbesítenek a császár¬ 
tól, mely a többi közt azt mondja, 
hogy «ha közöljük az eseményt a 
kamarával, lehetőleg nagy hasz¬ 
not kell húzni belőle és azt kell 
gyaníttatni, hogy a jelöltséget a 
porosz király parancsára vonták 
vissza. » 

Ollivier nem fogadott szót a 
császárnak, mert észrevette, hogy 
az udvarnál meg akarják alázni 
Poroszországot. ((Bismarck nyom¬ 
ban goromba czáfolattal felelne s 
kiújulna az ügy, melyet már be¬ 
fejezettnek hittünk,* — mondotta 
a császárnak. - - « Aztán meg a 
porosz király még nem is felelt 
követeléseinkre!* — Napóleon, -
beszéli Ollivier - - helyesnek is¬ 
merte el megjegyzésemet s a had¬ 
ügyminiszter megkapta a rendel¬ 
kezést, hogy készüljön a leszere¬ 
lésre. 

És ekkor veszi át végzetes szere¬ 
pét Benedetti gróf, Francziaország követe a 
berlini udvarnál. Kormánya már előbb Emsbe, 
Vilmos király üdülőhelyére rendelte azzal a 
megbízással, hogy Vilmos királylyal igyekez¬ 
zék megoldani a spanyol trón foglalás kérdését, 
mert Bismarckot megközelíteni nem lehetett. 
«Igaz, tudtuk, - - irja Ollivier - - hogy nem 
felel meg az etiquettenek, megzavarni egy 
uralkodó üdülését, de a dolog - - nem a mi 
hibánk folytán - - sürgőssé vált, s minthogy 
nem volt más módunk, elhárítani a konflik¬ 
tust, kénytelenek voltunk figyelmen kívül 
hagyni az illendőségnek ezt a kérdését. » 

Benedetti most, épen, midőn Ollivier meg¬ 
mentve látja a békét és a császár leszereltetni 
készül, utasítást kap Grammont herczegtől, 
hogy vesse latba minden ügyességét, hogy 
magától a porosz királytól vagy kormányá¬ 
tól szerezze meg a kijelentést, hogy Lipót 
herczeg visszalépett a jelöltségtől. Ez fontos. 

De St. Cloudban, a császári udvarnál is nagy 
nehézségek gördültek a béke útjába. Eugé¬ 
nia császárnét az a meggyőződés tartotta 
fogva, hogy Francziaország Sadowa óta beteg, 
s ennélfogva szívesen állt azoknak pártjára, 
kik győztes háborúval biztatták. Már pedig 
Bourbaki tábornok, a porosz hadsereg jó 
ismerője, azt mondotta neki, hogy «tiz eshető¬ 
ségből nyolcz a mi részünkön van. » Midőn 
a császár belépett, Eugénia azzal a kérdés¬ 
sel fordult hozzá, hogy mi történt, vége 
van-e már a konfliktusnak? A császár el¬ 
mondotta, hogy a porosz herczeg csakugyan 
lemondott a trón jelöltségéről. A császárné 

mert Bismarck elzárkózott Varzinban, Thiele, rút? E kérdésre Ollivier az események dráma- kétséggel hallgatta és az mondotta neki. «Az 
a helyettese pedig váltig csak azt ismételgette, 
hogy a porosz kormány semmiről sem tud 
semmit. 

országot ez nem fogja kielégíteni.* A palotá¬ 
ban is elterjedt az esemény hire s az emberek 

tikus egymásutánjával adja meg a választ. 
Július 12-én megérkezett Parisba a távirat 

Lipót herczeg lemondásáról. Ez szerencsés összesúgtak: «A császárság elveszett.* 
Július 6-án minisztertanács volt St. Cloud- megoldásnak látszott. De a kamarában még A császárné pedig felkiáltott: «Ez gyalázat! 

bán, a császár elnöklésével. Az első kérdés, aznap interpelláczió hangzott el, hogy «minő A császárság üljön a rokka mellé!* - És 
melyet tárgyaltak, az volt, hogy készen áll-e biztosítékot szerzett vagy fog szerezni a minisz- Bourbaki, a ki még izgatottabb volt, mint 
Francziaország a háborúra ? A tábornagyok és térium arra nézve, hogy Poroszországgal többé bárki más az udvarnál, kirántotta kardját s 
tábornokok azt mondották, hogy készen. A mi- ily bonyodalom ne támadhasson?* Az inter- így szólt: «Ha így van, akkor meg fogom 
nisztertanács ezek után áttért a szövetségek pelláló éppen befejezte szavait, midőn Ollivier- tagadni a szolgálatot!* 
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É3 ekkor Grammont herczeg, miniszter¬ 
társainak tudtán kívül, táviratozott Emsbe 
Benedetti grófnak, értesítve, hogy Lipót her¬ 
czeg lemondásának azzal kell még megadni a 
nyomatékot, hogy járuljon hozzá a porosz ki¬ 
rály is, és jelentse ki nekünk kötelezőleg, 
hogy nem fogja még egyszer jóváhagyni ezt 
& jelöltséget. 

Olliviert Grammont minderről csak aznap, 
július 12-én este értesítette, midőn a távirat 
már elment. Ugyanakkor levél jött a császár¬ 
tól, ki újabb utasításokat ad Gramm ont her-
czegnek. Ez utasítások közül a két leglényege¬ 
sebb így szól: «Benedettinek utasítása sze¬ 
rint, sürgetnie kell, hogy félreérthetetlen vá¬ 
laszt kapjon abban a tekintetben, hogy a ki¬ 
rály kötelezi magát a jövőre nézve, hogy nem 
engedi meg a herczegnek, hogy testvérének, a 
(a román fejedelemnek) példája szerint egy 
szép napon Spanyolországba utazzék», és «á 
míg meg nem kapjuk Emsből ezt a választ, 
folytatni fogjuk hadi készületeinket.» 

Most már gyorsan közeledett a katasztrófa. 
Benedetti másnap, július 13-án, kihallgatást 
kért Vilmos királytól. Ez már elment hazul¬ 
ról s a parkban találkozva a franczia követ¬ 
tel, megszólította őt, és Benedetti előadta 
Grammont herczeg követelését. Megütközve és 
hidegen felelte Vilmos király: «Még nem 
ismerem Lipót herczeg elhatározását; nem 
szolgálhatok önnek semmiféle felvilágosítással 
s nem hatalmazhatom fel, hogy megtegye 
kormánya előtt a kért nyilatkozatot.* 

Benedetti most, megsértve minden kötelező 
tekintetet, sürgeti a király válaszát. 

- Nem vállalok és nem vállalhatok ily kö¬ 
telezettséget, — felelte ez. — Ismerem rokonai¬ 
mat, Antal herczeget és fiát; becsületes embe¬ 
rek ők, s ha most lemondanak a már elfoga¬ 
dott jelöltségről, bizonyára nem azzal a hátsó 
gondolattal teszik, hogy utóbb ismét vissza¬ 
térjenek reá. 
r- És Benedetti most harmadszor is visszatér 

Kurzíven balatonfüredi fölvétele. 
A HATVANÉVES BLAHÁNÉ. 

megbizására. A király végre türelmét veszti. 
Meg nem feledkezve az udvariasságról, de 
szigorú hangon így szól: 

- Követ úr, már megadtam önnek vála¬ 

szomat s minthogy nincs mit hozzá tennem, 
engedjen visszavonulnom. 

Két lépéssel hátrál, köszön, áthalad a tö¬ 
meg sorai közt és a kastélyba vonul. 

Benedetti mindamellett újabb kihallgatást 
kér. A király most már Bismarckhoz fordul. 
És másnap megjelent az emsi távirat a franczia 
követről, ki túllépve a diplomácziai érintkezés 
szabályait, odáig ragadtatta magát, hogy a 
királyt a sétája közben interpellálta meg s 
úgy akart tőle nyilatkozatot kierőszakolni, s 
kit aztán Vilmos király vonakodott fogadni. 

Vasárnap, július 14-én, Ollivier dolgozó 
szobájában ült - - Parisban még nem tudtak 
semmit az emsi jelenetről - - midőn az ajtón¬ 
álló bejelentette a külügyminiszter érkezését. 
«Grammont herczeg, még szinte a küszöbön 
állva, ezzel a kiáltással köszönt be hozzám: 
(•Kedvesem, olyan embert lát maga előtt, kit 
épen most ütöttek pofon.»- - Felállók : «Nein 
értem, magyarázza ki magát.» - - Ekkor ő egy 
sárga kis papírlapot nyújt felém. Lesourd 
távirata volt, mely július 13-án éjfélkor Ber¬ 
linben adatva fel, közölte a Bismarck fogal¬ 
mazta emsi távirat szövegét.» 

És a franczia kamara másnap, Ollivier 
harczias nyilatkozatainak hatása alatt, meg¬ 
szavazta a hadsereg mozgósítására kért hitelt, 
három nap múlva átadták Berlinben a franczia 
hadüzenetet és kitört a háború. 

—a. 

JÁTÉKSZEREK. 
Több már száz esztendejénél, hogy egyszer 

volt, hol nem volt, Parisban volt egy mecha¬ 
nikus, bizonyos Maelzel nevű és annak volt 
egy piszkos lakatos-műhelye. Volt abban a 
lakatos műhelyben mindenféle feszítő-, csípő-, 
fúró- és vésőszerszám, korom, salak, forrasztó-
kemencze és egy ablakmélyedésben egy csomó 
pufók, meztelen babakisasszony és katona-

Molnár Viktor államtitkár megnyitja a kiállítást. 2. Közönség a megnyitási ünnepélyen. 3. Részlet a kiállításból. 4. Egri leányok ünnepi ruhában. 
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ifiur is. A. baba-urak és hölgyek kissé bután 
néztek bele a világba, a szemük olyan édes 
révedezéssel nézte a plafont, mint a kocsonyás 
halé és unntkoztak szörnyű módon. Az egész 
társaság tudniillik siketnéma volt. De egy szép 
reggelen - - úgy karácsony táján - - lejött a 
Jézuska a földre, súgott valamit ennek a Maé'l-
zel bácsinak a fülébe, az a homlokára ütött 
és így szólt hibátlan francziasággal: Megvan! 
Azzal felfeszítette egy kóczhajú Juliettnek a 
kipárnázott gyomrát, belédugott a veséje tájé¬ 
kára egy kis bádogsípot és egypár drótot, 
aztán elkezdte csavargatni szegénynek a bal¬ 
kezét tőben. A baba egy darabig lűrte a dol¬ 
got, de egyszerre csak elsírta magát vékony, 
pólyás hangon, hogy: «papa». Majd egy sovány 
és didergő gavallér is megigazította a monok¬ 
liját és így szólt elhaló hangon: <(mama». 
Minek folytassam a történetet, hisz úgy is 
tudják; csakhamar az egész társaság élénk 
eszmecserét folytatott egymással. Ki a pa¬ 
páját, ki a mamáját emlegette, a szerint, a 
mint jobb vagy balkarját ficzamítgatták és volt 
olyan is, a ki szépen, tisztán megvallotta, ha 
a gyomrát nyomkodták, hogy ő egy «pioú-
pioú»-ról ábrándozik. A franczia babák, a szép, 
lenhajú, kékszemű kisasszonyok akkor kezdtek 
el beszélni és huszonöt év sem telt bele, már 
megtanultak ülni és járni is. Sőt azt is meg¬ 
tanulták, — a mit bárcsak minden gyermek 
megtanulna tőlük - - hogy a mikor vízszint 
fektetik, szépen be kell hunyni a szemet. 

A franczia babák ezután elkezdtek gyara¬ 
podni, nőni, hízni, koszorúba fonták a gyönyörű 
igazi hajukat, mindenféle színésznőkhöz és 
princzesszekhez hasonló pofácskát kezdtek öl¬ 
teni és olyan tüll-ruhákba, mantillokba és 
capuchonokba bújtak bele, hogy a szegény 
gyermekek máig sem győzik bámulni őket, 
hóban-fagyban dideregve a boltkirakat előtt. 
Olykor-olykor aztán jön egy igazi kevély, gaz¬ 
dag bácsi vagy néni és beemeli azt a baba¬ 
csodát a hintójába vagy az automobiljába, 
vagy jön egy szerény hivatalnok bácsi és el¬ 
kezd rá alkudozni a boltossal és karácsony 
előtt két nappal szerencsésen meg is egyeznek 
tíz pengő forintban. A babáknak pedig két-
három napig örül egynéhány százezer gyerek, 
de azután a sarokba vagy a szekrénybe kerül¬ 
nek és ott alusznak vagy harmincz esztendeig. 

A míg egy kis unoka fel nem kelti őket. 
Játszani azonban a gyerek nem igen játszik 

velük, mert egy ruhakefével, a melyet szal¬ 
vétába pakol és úgy altatgat, édesebben el 
lehet játszani. Hasonlóképen egy Bleriot-féle 
repülőgéppel is jobb mulatni, ha az ember 
maga vágj a ki pappendekliből és gyújtó skatulyá¬ 
ból, mintha gummira és rugókra jár. Ezen csak 
a felnőtt csodálkozik, de a gyerek nem, mert 
az tudja, hogy a játéknak primitívnek kell len¬ 
nie. Minél egyszerűbb, minél darabosabb, minél 
bambább pofájú - - annál kedvesebb. Mert a 

KIÁLLÍTÁSI TEREM. 

tökéletes, kikent, fényes, és ezer fortélylyal, 
kapocscsal, rugóval élethűséggel felszerelt já¬ 
tékok unalmasak a gyermeki elmének, a mely 
nem tehet hozzájuk a saját képzelőtehetségé-
ből semmit. Katonák, a kiket a katonaszaból 
ruháznak fel előírás szerint, gőzgépek, a me¬ 
lyek fütyülnek, járnak, akár az igazi gőzgép, 
füszeresboltok, a melyekben még a kisasszony 
is ott ül a kasszánál - - semmivel sem érde¬ 
kesebbek és semmivel sem adnak több munkát 
a gyermekfantáziának, mint az igazi katona, 
az igazi gőzgép és az igazi füszeresbolt. 

Az volt tehát a valódi gyermeköröm, mikor 
Németországban — először talán Drezdában, 
majd Münchenben — úgy tiz-tizenkét eszten¬ 
dővel ezelőtt elkezdték gyártani az igazán gyer¬ 
meknek való játékokat. Kutyát, lovat, a mely 
egy darab fából van faragva, de olyan erős, 
hogy baltával sem igen lehet agyonütni. 
Kocsit, a mely olyan masszív és olyan piszkos, 
mint egy parasztszekér, bárányokat, a melye¬ 
ket ködmönös nagybotú juhász legeltet, tyúk¬ 
kosarat, a mely fűzfából van fonva és a tyúkja, 
csirkéje nemcsak kis asztalon áll meg, hanem 
a kertben is. Ezek a drezdai játékok, a melyek 
világszerte elterjedtek már és a melyeket a mi 
iparművészeti kiállításainkon is sokszor be¬ 
mutatott a szélaknai műhely — egy darab 
igazi életet visznek a gyermek szeme elé. Ma 
még talán nem, de egypár év múlva bizonyo¬ 

san ki fogják szorítani azt a sok édes, ragyogó 
és kényes hazugságot, a melyet a gyermek¬ 
szobába szokás csempészni, a princzesszeket, a 
dandyket, a bádog-malmokat és óraszerkezetű 
gőzvasutakat. A felnőtt, mikor a boltban, vagy 
a kiállításon eléje kerülnek ezek az újfajta 
játékok, első pillanatra bizarrnak és szokatlan¬ 
nak látja az otromba figurákat. Semmi sincs 
bennük az eddigi nippekből, semmi sincs a 
természet hazug, félig plasztikus utánzásából. 
Lovak ezek, a melyeknek esetleg egyenest a 
törzsükből nő ki a birkasajthoz hasonló fejük 
és olyan juhászok ezek, hogy esetleg elnöki 
csengőnek is lehetne őket nézni. A felnőtt el¬ 
neveti magát és «szeczessz)ónak» találja az 
ilyen ötletet. De a ki ismeri a naiv gyermek-
leiek sejtéseit, ismeri rajzaikat, ügyetlen ákom-
bákomjaikat, félig mesébe mosódó, félig az élet 
vonalait egyszerűsítő látásukat - - egyszerre 
megérti, hogy a kik e játékokat kigondolták, 
a gyermek szemével, sejtéseivel, tapogatózásá¬ 
val és kedves bambaságával nézték a világot. 
Itt egy ház, a melyből boszorka néz ki, amott 
egy vár, a melynek csapóhidján büszkén lova¬ 
gol be fekete seregével Hollós Mátyás - - é s 
minden olyan nagyvonalú, olyan merész és a 
mellett csöppet sem félelmetes, mint maga a 
meseképzelet szelíd országútja, a melyen sal-
langok nélkül, pusztán jellemző vonalaikkal 
élnek és hemzsegnek. 

Ferenczy Valér: Két leány zongoránál. Joachim Ferencz : Himzőnő. 
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A SZENT GYÖRGY-CZÉH MŰVÉSZETI AUKCZIÓJÁRÓL. 

Eégi, kezdetleges nürnbergi parasztjátékok bábjai, 
állatai, mézeskalács-figurái adták e művészetnek a 
formákat. És a ki maga is gyermekes kedélylyel odaül 
e játékok közé, lassanként mintha vidéki vásárok, 
rég elszállt falusi emlékek zsongása elevenedne meg 
előtte. A mi érettségünk, befejezettségünk, értelmi 
életünk mellett jóleső érzés fog el ebben a 
világban, melyben még ösztöneikkel éreznek és 
még illúzióikkal gondolkoznak a gyermekek. 
Ezek a fák, ezek a különös állatok egészen az ő 
kedélyvilágukból sarjadzanak. Heine írja vala¬ 
hol a gyermekekről, hogy ők még emlékszenek 
rá, mikor maguk is madarak és fácskák vol¬ 
tak, tehát meg is értik azokat; mi öregek 
azonban elszoktunk a beszédüktől. A mi fejünk 
tele van gondokkal, jogtudománynyal és rósz 
versekkel. 

Maélzel mester tehát, a ki egy pár esztendő 
erőlködései árán jutott ahhoz az örömhöz, hogy 
akevély porczellánbabákat megszólalásra bírja, 
csak hideg és múló gyönyöröket adott a gyer¬ 
mekeknek cserébe. Az igazi gyenneklélek min¬ 
dig a kezdetleges, a kevésvonalú, a szerény 
technikájú játék felé hajolt. A British-múzeum¬ 
ban tuczatszámra vannak a régi művelt né¬ 
pek és mai exotikus népfajok gyermekjátékai 
s mindezek a drezdai játékokhoz hasonló 
kezdetleges nyelven szólnak. Van egy ó-egyip¬ 
tomi őrlő asszony, a mint a kő fölött szét¬ 
morzsolja a rozsot s a hajlása, a tagjai moz-
gathatósága, az egésznek egy darabból szabott 
idoma olyan pompás és modern játék, hogy 
szinte érdemes volna sokszorosítani. Mert 
bizonyos, hogy a gyermek minden kortan és 
mindenféle éghajlat alatt egyformán látta azt 
a világot, a mely őt körülveszi, a melyet meg¬ 
jelenít és életrekelt játékaiban s a melybe 

egy darabot belevisz az ő naiv lelkivilágá¬ 
ból is. 

Vallomások ezek a játékok, vagy ha úgy 
tetszik, a nagyvilág képei, de gyermekszem¬ 
mel nézve. S épen az a becses, az az izgató, 
az a művészileg gyönyörködtető bennük, a 
mivel a valóságnál tökéletlenebbek s a mivel a 
gyermek kénytelen megtoldani a maga kép¬ 
zeletéből. A valóság elfut a gyekmekszoba előtt 
s a mi megmarad belőle, az testet ölt a játék¬ 
ban. A gyermekek is látják az életet, az ő 
számukra is csinálják és illusztrálják a Dread-
noughtokat, a repülőgépeket, egy új technikai 
ügyesség, vagy egy nagy háború legelső és 
legmélyebb benyomást az ő szűk világukban 
kelt és a döntő nap után millió kis kéz moz¬ 
dul meg, hogy a nagyvilág erejét egy darab 
fában, kartonban összesürítse. Ó is egy világot 
akar magának teremteni, de a maga hason¬ 
latosságára. 

A nagyok ezt a világot csak ritkán értik 
meg és csak tökéletlenül. Megmosolyogják, vagy 
hallgatagon megcsodálják, de korántsem érzik 
meg az élettevékenységnek azt a komolyságát, 
a mi a gyermek játékában van. Parisban pár 
esztendővel ezelőtt régi gyermekjátékokból ki¬ 
állítást rendeztek. És egy kis világtörténet 

bán, kardokban, vallásosán nyugalmas kor¬ 
szakoké betlehemes jászolokban, technikára 
lendült koroké gépekben és szerszámokban. 
Történet hullámzott itt, a melyben az anyag, 
az érdeklődés iránya, a korszakok szimbóluma 
évszázadonként változott, de egy örökösen egy 
maradt: a gyermekszem viszonya a világhoz. 

Épen ezért csak a játék minősége, meg¬ 
nyilatkozási formája váltakozhatik a korral, a 
gazdagsággal, a világrészszel, de a szem, a mely 
készíti, a művészet, a melyben először meg¬ 
villannak a körvonalai, kell, hogy mindig a 
gyermeki gondolatvilágnak egy darabkáját 
őrizze meg magában. Minden gyermek művész 
és minden művész gyermek egy kicsit s nem 
is játék az olyan játék, a mely mellett gondo¬ 
latok nélkül halad el a gyermek s a mely 
mellett valami hirtelen melegség, egy óvatos 
mosoly be nem futja a komoly felnőtt szivét. 

Nádai PáL 

A SZENT-GYÖRGY-CZÉH MŰVÉSZETI AUKCZIÓJA. 
A Szent-György-Czéh, Magyar Amatőrök és 

Gyűjtők Egyesülete e hó 23-án és 24-én ren¬ 
dezi harmadik művészeti aukczióját a~Nem-

leztek. Jis egy kis világtörténet zeti Szalon termeiben. A kalapács alá kerülő 
tárult a nézők elé, korszakok képe, gyermek- gyűjtemény megelőzőleg az egész héten át 
játékban elbeszélve. Harczias koroké puskák¬ 

gyűjtemény megelőzőleg az egész héten át 
megtekinthető. 
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AZ ERDÉLYI HADTEST GYAKORLATAIRÓL. — Adler fényképei. 

Az egyesület első aukcziója április hónap¬ 
ban volt s arról a «Vasárnapi Ujság» is meg¬ 
emlékezett Ezt nyomon követte a második 
június hónap második felében. A fővárosnak 
ekkor voltak legmelegebb napjai, de ez nem 
riasztotta vissza amatőrjeinkét, hogy heves 
harczra ne keljenek egymással. A váratlan 
siker, úgy látszik, felbátorította a fiatal egye¬ 
sületet, hogy most, a szezon elején, előálljon 
harmadik aukcziójával. 

És helyesen teszi, hogy a művészeti auk-
cziók ügyét nem hagyja elaludni. Illetve most 
már múlt időben is mondhatjuk: helyesen 
tette, hogy a művészeti aukcziók ügyét meg¬ 
valósította. Gazdasági viszonyaink rendezett¬ 
ségével, közállapotaink fellendülésével ugyanis 
párhuzamosan haladt művészeti szükségleteink 
intenzivitása. A «gyűjtés* nem várt mérték¬ 
ben terjedt el. Középosztályunk még az arisz-
tokrácziánkon is túltesz. Mágnásaink nagy része 
megelégszik az öröklött kincsek megőrzésével, 
a jómódú középosztályban ellenben egyre-
másra keletkeznek a kisebb-nagyobb gyűjte¬ 
mények ; tessék meggyőződni: mindenki gyűjt 
valamit: ki nagy tudással, ki szerencséjében 
bizakodva, ki számításból, ki humorizálva, ki 
fanatikusán, vagy épensóggel beteges szenve-
délylyel. 

így állván a dolog, nem árt a gyűjtés, az 
amatőrködós dolgába nyilvánosságot és vilá¬ 
gosságot bevinni. Mindkettőt megtaláljuk egy 
jól szervezett aukcziónál. A kalapács alá ke¬ 
rülő tárgyak előbb szakértők kezén mennek 
át, kik meghatározzák azokat és megállapít¬ 
ják kikiáltási árukat, a melyen, mint mini¬ 
mális becsáron alul a tárgyak nem lesznek 
eladók. A szakértői meghatározás alapján ka¬ 
talógus készül, a mely megbízható kalauzul 
szolgál az érdeklődőknek, a tárgyak nyilvános 
kiállításán. De kiki megteheti azt is, hogy 
nem nyugszik meg a katalógus meghatáro¬ 
zásaiban, maga is vizsgálat alá veszi a tár¬ 
gyat, szakmunkákat^ szakembereket kérdez 
meg s így kellően felfegyverkezve jön el az 
aukczióra, a mely szintén a teljes nyilvános¬ 
ság előtt megy végbe. 

így aztán teljesítheti az aukczió két nagy 
hivatását: az árszabályozást és a hamisítvá¬ 
nyok kiküszöbölését. 

Nézzük egyenként a kettőt. Az árszabályozó 
hatás szembeszökő. Az aukczió a kereslet és 
kínálat találkozása folytán végbemenő termé¬ 
szetes árkialakulásnak iskolai példája. És mi¬ 
helyt egy nyilvános aukczió-intézményen bi¬ 
zonyos irányban kialakult az ár, ennek hatása 
alól a kereskedelem sem zárkózhatik eL 

Hozzájárul ehhez még az, hogy az aukczió 
az a közömbös hely, a hol a kereső a kiná-
lóval, a vevő az eladóval találkozhatik. Ha 
pedig itt találkoznak, jórészben feleslegessé 
teszik a közvetítő kereskedelmet, a mely vajmi 
kevéssé járul hozzá a művészeti tárgyak for¬ 
galmának őszinteségéhez. Tudjuk jól: állig 
felfegyverkezünk óvatossággal és szaktudással, 
ha régiségkereskedővel — tisztelet a kivételek¬ 
nek - - szóba állunk s ha végül meg is va¬ 
gyunk győződve arról, hogy azt vettünk, a 
mit venni véltünk, tisztában lehetünk azzal 
is, hogy olyan óriási kereskedői hasznot fizet¬ 
tünk meg - - s ezt az üzlet természete hozza 
magával, - - a milyenre a kereskedelem más 
ágában példa nincs. Ezzel szemben az aukczió 
rendezésének költségei eltörpülnek; a végső 
eredmény tehát az, hogy a közvetítési költsé¬ 
gek a minimumra szorulnak s az eladó jobban 
adhat el, a vevő jobban vásárolhat, szóval 
mindkettő részére reális ár alakul ki. 

A mi a kérdés második részét illeti, azt 
tudniillik, hogy mi garancziát nyújt az auk¬ 
czió az ellen, hogy hamis műtárgyak ne adas¬ 
sanak el valódi gyanánt, erre vonatkozólag 
említettük már a szakértői szemlét. Ha pél¬ 
dául a mostani árverés katalógusát kinyitjuk, 
a legjobb neveket látjuk megnevezve, mint 
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olyanokat, a kik a tárgyak szakértői becsüjében 
részt vettek. Természetesen itt is áll a tétel: 
ad impossibile nemo tenetnr: senkitől sem 
kivámmk lehetetlenséget. Egyes dolgokra vo¬ 
natkozólag lehetetlen határozott véleményt 
adni. Épen ezért helyes a katalógusnak az a 
kijelentése, hogy a katalógus adatainak való¬ 
diságáért — az élő művészek műveinek szer¬ 
zőségére vonatkozók kivételével — felelőssé¬ 
get nem vállal. Nem egyéb ez, mint a jogi 
szavatosság kizárása, épúgy, mint a hogy ezt 
a külföldi nagy intézetek teszik. Nem jelent 
ez mást, mint azt, hogy nem csalhatatlan Íté¬ 
leteket látunk, hanem jóhiszemű szakemberek 
megbízható, őszinte véleményeit, a melyek alap¬ 
ján bátran elindulhatunk. 

Nagyban segítségünkre van a katalógus az¬ 
zal is, hogy a tárgyak eredetéről tájékoztat. 
Már az első, a czímlapon megtudjuk, hogy fő-
képen néhai Bugsch Gusztáv fővárosi orvos 
gyűjteményével állunk szemben. Ezzel meg¬ 
kapjuk a tárgyak ú. n. proveniencziáját. És 
itt az általános tapasztalat segítségünkre van 
a részleteknél. Egy finom érzésű, öntudatos 
ember gyűjtését látjuk itt. Az által, hogy va¬ 
lamit ő megvásárolt, az a tárgy már átment 
az első próbán. Nincs itt semmi haszontalan¬ 
ság, semmi ízléstelenség. De azt a szárazsá¬ 
got sem érezzük, a mely az olyan gyűjtemé¬ 
nyekből árad ki, a melyek muzeumot akarnak 
beilleszteni egy magánlakásba. Nem, itt egy 
előkelő ízléssel díszített lakással van dolgunk. 
Autentikus régi bútorok felett régi és modern 
mesterek képei függöttek: nem öles vásznak, 
de kisebb méretű intim dolgok. Az üvegszek¬ 
rényben szép bécsi és herendi porczellán és 
köszörült üveg, a polczokon eredeti apró¬ 
bronzok. 

Általában véve iskolának kitűnő az ilyen 
aukczió. A ki elmegy és végig mustrálja ezt 
a kiállított 600 darab tárgyat és részt vesz 
az aukczión, csekély pénzért hozhat magának 
haza elég szép tárgyat, de tanulságot még 
sokkal többet. 

Dr. Siklóssy László. 

ZSÜRIMENTES^KIÁLLÍTÁS A MŰYÉSZHÁZBAN. 
Mindazok, kik ettől a kiállítástól holmi mű¬ 

vészeti botrányfélét vártak, csalódtak, de nem 
kevésbbé csalódtak azok is, kik a zsürimen-
tességtől ismeretlen tehetségek meglepő szabad 
megnyilvánulását várták. Egyik sem következett 
be. Legfeljebb arról tanúskodik ez a kiállítás, 
hogy a zsürimentes kiállításra nálunk ezidő-
szerint nem igen van szükség. A régebbi 
irányokat kultiválók s a modernek művészeti 
életünkben meglehetősen egyensúlyban vannak 
a nyilvánosság elé léphetés szempontjából s 
mivel egyik sem képvisel lefelé valami magas 
szinvonalat, mivel, sajnos, művészi ifjúságunk 
sorait épen nem tarkítják félreismert üldözött 
géniek, de annál több a dilettáns mindkét 
oldalon, a zsürimentesség az utóbbiakat jut¬ 
tatja csak szóhoz. Szerencsére a kiállítás ren¬ 
dezése ügyesen a roszul világított mellék¬ 
termekbe helyezte műveiket, a nagyterem a 
komoly művészetnek maradt. 

Az itt látható komoly igényű alkotások 
részben szabadon, részben pedig az igazgató¬ 
ság választása alapján kerültek össze, s bizony 
gyakran a zsürimentes kép a jobbik. Mi értelme 
van viszont annak, hogy Ferenczy Valér, Glatz 
Oszkár igen jó képei a zsürimentesség pikáns 
aj ánlólevelét viselj ék ? 

A fiatalok közül meglepő Jaschih Álmos 
nagy decorativ tehetsége. Fantáziája számtalan 
díszítő elemet termel, melyeket teljesen mo¬ 
dernül stilizált motívumokból arabeszkszerü 
gazdagsággal ont. Van egy kis képe a grafikai 
szobában, a Quadrill, melyet bátran a legjobb 
decorativ rajzok mellé lehet állítani. Szép 
Mesevilág czímü képe is, ám a hol hatalma¬ 
sabb lelki tartalmat akar nyújtani, mint nagy 
gobelin tervezetén, ott gyöngébb, a tárgy ki¬ 
siklik kezéből. 

Egfy József-neí már inkább sikerül a mo¬ 
numentális lelki tartalom megrögzítése. Fenn 
és lenn czímü képe a tárlat legimpozánsabb, 
legnagyobb igényű alkotása, szép allegóriája 
az életöröm és a nirvána mélységes ellentété¬ 
nek. Hogy intimebb hangulatok ábrázolására 
is képes, azt bájos Idyll-je tanúsítja. 

Joachim Ferencz-nek violaszín symphoniái 
is sok megértőre fognak találni, különösen 
ügyes tájképe. 

Gulácsy Lajos asketikus-álmodozó, majd 
bizarr látomásaival egy társaságban láthatók 
Fáy Dezső sok tekintetben rokon hangulatú, 
hasonló technikájú képei. Mintha Fáy erő¬ 
sebben, művésziesebben tudná megmarkolni 
ezeket az elmosódó hangulatokat, míg Gulácsy 
nem ritkán bizarr, Fáy inkább édeskés. 

Bornemissza Géza képei erősen magukon 
viselik még mesterének, az impresszionisták 
kiállításán látott Mathissenak hatását. Tájké¬ 
pei, nemkülönben képeinél sokkal jobb akt¬ 
tanulmányai a legmodernebb művészi irányo¬ 
kat kedvelők tetszésére számíthatnak. 

A pleinairizmust sikerült portrátjával jól 
képviseli Plányi Ervin. A pointillizmus techni¬ 
kája Némethy Miklós ügyes tájképén figyel¬ 
hető meg. 

A grafikai alkotások között Tuszkay Márton 
gouache-ai tűnnek ki és Hindi Szabó Kata 
rajzai, melyek mesterének, Eodinnak hatalmas, 
gazdag, monumentális egyéniségét sugározzák, 
legtöbbje plasztikus, megrajzolt szoborálom. 

Legyen szabad végül megtennünk azt, a 
mit önkéntelenül megtesz mindenki, ki egyen¬ 
súlyba szereti állítani impressziói ingó mérle¬ 
gét, legyen szabad azt jósolnunk, hogy ezt a 
kiállítást, ha nem is elégített ki «Épater le 
bourgeoisi)-szerű vágyakat, ha nem is nyújt 
rendkívüli meglepetéseket, sikerültnek fogják 
találni a látogatók, különösen, ha nem nézik 
meg oldalsó termeit. 

Farkas Zoltán. 

Dr. MAYWALD JÓZSEF 
PIARISTA ÁLDOZÓPAP. 

A ('Budapesti Közlöny» pár nap előtt tette 
közzé, hogy a király dr. Maywald Józse¬ 
fet azzal tüntette ki, hogy neki a közok¬ 
tatás terén sok éven át kifejtett buzgó és 
eredményes szolgálatai elismeréséül a Ferencz 
József-rend lovag-keresztjét adományozta. Eb¬ 
ből az alkalomból adjuk az érdemes férfiú 
arczképét s írjuk felőle a következőkei 

Született 1849-ben Budapesten a Ferencz-
városban, hol akkoriban jóformán csak néme¬ 
tül beszéltek. Magyar anyja azonban magyar 
szóra fogta a fiát. így aztán a német elemi 
iskola nem ártott meg neki. Később a piaris¬ 
ták gimnáziumába került, hol Szepesi Imre 
volt rá legnagyobb befolyással, ki a latin 
nyelvre tanította. A negyedik osztályt elvé¬ 
gezve a piaristák rendjébe lépett. Az ujonczévet 
Váczon töltötte. Innét Kecskemétre került, hol 
a gimnáziumot elvégezte. Innen Magyaróvárra, 
majd Kanizsára ment tanárnak. 1871-ben lett 
áldozópap s mint ilyen került Szegedre s 
legutóbb Budapestre, hol aztán 40 évi tanár¬ 
kodás után nyugalomba vonult. Legkiválóbb 
munkája Görög nyelvtan-a, melyet görög ol¬ 
vasókönyvei egészítenek ki. Sajtó alá rendezte 
Goethe Iphigeniáját, melyet a Franklin-Tár¬ 
sulat adott ki. Ebben is nagy hasznát vette 
alapos görög tudásának. Ezen épül fel a latin 
nyelvben való tudománya is. Igazi filológus. 
Fővárosszerte a szigoráról volt ismeretes, mely 
igazságossággal párosult. Bátran elmondhatja 
magáról: Conscia mens recti famae mendacia 
ridet. Maywald József a piarista-rend törté¬ 
netében számottevő alak. Nem hiába ünne¬ 
pelték volt tanítványai nyugalomba vonulása 
alkalmából s a gyorsírók is. Még a gyorsírást 
is sikerrel tanította. 

EGY MAGYAR HAZAFI ÉLETE. 
Hazánknak és lapunknak ismert nevű angol 

barátja, Shrubsole Vilmos küldte be szerkesztő¬ 
ségünknek Brunner Vilmos arczképét és élet¬ 
rajzát, Brunner néhány emlékezésével egye¬ 
temben. 

Brunner 1830-ban született Pozsonyban né¬ 
met szülőktől. Lutheránus papnak készült, de 
1848-ban, a hazafiúi kötelesség hívó szavára 
beállott mint önkéntes a 4. honvédezredbe, 
mely előbb Horvátország területén, utóbb pe¬ 
dig Erdélyben működött Bem alatt. 

Utolsó csatájában a főhadnagyi rangot vívta 
ki, de közvetlenül ezután Oláhországon keresz¬ 

tül Viddinbe volt kénytelen menekülni. Tizen-
nyolcz hónapi fogság után Schumla várá¬ 
ban, ő is egyike volt ama 2600 fogolynak, kit 
a török kormány Angliába küldött. 

1857 márcziusában kötött ki Liverpoolban. 
Megnősült és felolvasásokból próbálta fen-
tartani magát. Felesége korai halála megtörte 
és anyagi helyzete is még roszabbra fordult, 
úgy hogy egy üzletben volt kénytelen igen 
alárendelt állást vállalni. Tizenöt évvel ezelőtt 
valami nyugdijfélét kért a magyar kormánytól, 
de mint külföldi honpolgár nem nyerhette el. 
1907-ben újra folyamodott s ekkor sikerrel: 
1000 K évi kegydijat kapott, melyet azóta is 
élvez s mely saját vallomása szerint is nyu¬ 
galmas öregséget biztosított számára. 

Agg korában fő örömét a visszaemlékezés 
nyújtja s különösen büszke arra, hogy Kossuth 
közelében tölthette fiatalságát, kinek Angliába 
való diadalmas bevonulásánál is jelen volt. ' 

EGY HERCZEGI NAGYIPAROSRÓL. 
Henckel Guidó gróf, Donnersmarck első herczege. 

Ibsen mondja a Trónkövetelők-ben: «Az a 
nagy ember, kinek agyát fáklyaként világítja 
meg a kor szükséglete.)) Ez a meghatározás 
találóan jelöli meg helyét az újabbkori német 
fellendülés történetében annak a nevezetes 
aggastyánnak, ki az egész német közvélemény 
érdeklődésétől kisérve, most érte meg életének 
nyolczvanadik esztendejét. Ez az aggastyán 
Henckel Guidó gróf, Donnersmarck első her¬ 
czege. Eredete, élményei s a kor, melyben 
élt, mindenképen szinte predesztinálták kivé¬ 
teles hivatására ezt a szokatlanul erős elméjű 
és akaratú férfiút. Családja magyarországi, 
szepességi eredetű s átszármazás és vérkeve¬ 
redés által évszázadok óta porosz. Műveltsége 
franczia. Parisban és franczia földön élte át 
férfikorának legszebb éveit, ott is házasodott 
meg először. Munkaereje, szorgalma és munka¬ 
bírása német. 

Az első Henckel, kiről hiteles okirat szól, 
Petrus Henckel de Quintoforo. Quintoforum, 
melyet utóbb Szent László-falvának, németül 
Donnersmarcknak neveztek, a szepesvármegyei 
Csütörtökhely. Ez a kis németek (most tótok)-
lakta község volt a Henckelek székhelye, a 
donnersmarcki, a csütörtökhelyi Henckeleké. 
Úgy mondja a hagyomány, hogy ez a csü¬ 
törtökhelyi Henckel Péter egy Thurzótól és 
a fiágon magvaszakadt Henckel - család női 
örökösétől származott. Tehát Thurzó-vér, jó 
kereskedő-vér. Az ipar és a kereskedés, főkép 
a bányászat és a pénzüzletek mindig nagyon 
érdekelték a Thurzókat, bizonyság reá a Fug-
gerekkel közös történetük. Csütörtökhely a 
Henckelek ősi székhelye. De van egy hagyo¬ 
mány, mely e család ősi fészkét a szepes-
megyei Betlenfalvára teszi. Úgy látszik, -maga 
Guidó herczeg is ehhez a hagyományhoz tartja 
magát, s lehet, hogy innen ered szimpátiája e 
község neve iránt, melyről a Donnersmarck-
Hütte részvénytársaság egyik porosz-sziléziai 
nagy vas- és aczélművét «Bethlenfalva» névre 
keresztelte el. 

A Henckel-családot, úgy látszik, az a csü¬ 
törtökhelyi Henckel János vitte közelebb a 
nagynémetséghez, ki a tizenhatodik században 
Mária özvegy magyar királynéval Bécsbe ke¬ 
rült és császári tanácsossá lett. Ennek köz¬ 
vetlen utóda, talán fia, Lázár, szerezte meg 
családjának a német bárói rangot és sziléziai 
hitbizományait, mert ő már nagyon gazdag 
ember volt, hitelezője Rudolf, Mátyás és II. Fer¬ 
dinánd császároknak. Ez utóbbi császártól kapta 
és tartotta meg zálogul a Beuthen és Oder-
berg uradalmakat. 

Látnivaló, hogy a Thurzó-vérrel felfrissített 
csütörtökhelyi Henckelek már jó korán ott¬ 
honosak voltak az üzleti életben, s ha Don¬ 
nersmarck nyolczvanéves herczegéről méltán 
mondják el, hogy ő az első a német hercze-
gek közt, ki nagyszabású ipari és kereske¬ 
delmi vállalkozásokra adta magát, hozzá lehet 
tenni, hogy az üzleti szellemet első sorban 
magyarországi őseitől örökölhette. Ő maga 
1830 augusztus tizenharmadikán Boroszlóban 
született s a tizenharmadik báró a Henckelek 
közt, kiknek egészséges vérére vall, hogy a 
család tagjai jobbára nagy kort érnek meg: 
Guidó herczeg atyja, a Ternowitz-Neudeck 
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hitbizomány ura is kilenczvenkét évet élt. 
Guidó herczeg, mint mondottam. Parisban 
élte át férfikorának legszebb éveit. Ott is háza¬ 
sodott meg, feleségül véve a második császár¬ 
ság egyik legünnepeltebb szép asszonyát. Er¬ 
ről a házasságról annak idején nagyon sokat 
beszéltek, mert a szép Paiva marquisnó ko¬ 
rántsem tartozott azok közé az asszonyok közé, 
kit ifjú feudális német urak ősanyjukul kíván¬ 
nának. A szép Paiváné egy Lachmann nevű 
szegény moszkvai iparos-család leánya volt. 
Első férje egy Villoing nevű párisi szabómes¬ 
ter volt, attól elvált és Herz Henri zongora¬ 
művész barátnője, majd a londoni Covent-
Garden színház ünnepelt dívája lett, ki fő-
képen bámulatos szépségével ragadta el az 
angolokat. Aztán visszatért Parisba s kényez¬ 
tetett kedvencze lett a párisi előkelő társaság¬ 
nak. Mondják, a császár is gyakrabban meg¬ 
fordult nála. Ebben az időben vette feleségül 
Paiva vicomte, Portugália párisi követe, s e 
férfiú öngyilkossága után a nálánál négy évvel 
fiatalabb Henckel Guidó gróf felesége lett. 

Henckel grófnak mindig javára és előnyére 
szolgált a franczia viszonyok közt való nagy 
otthonossága. A porosz-franczia háború idején 
Bismarck Metz prefektusává nevezte ki s a 
német kormányok utóbb is nem egyszer kér¬ 
ték ki tanácsát és közbenjárását a Franczia-
országgal felmerült ügyekben. Nagy része volt 
neki abban is, hogy 1905-ben - - Delcassénak 
a franczia kabinetből való kiválásával - - el¬ 
hárult a Német- és Francziaország közt kitörés¬ 
sel fenyegető háború veszdelme. 

De Henckelnél, a politikusnál, sokkal érde¬ 
kesebb és tanulságosabb pályája van Henckel¬ 
nek, az üzletembernek. A család birtokainak 
legnagyobb része, körülbelül huszonkétezer 
hektárnyi föld, Porosz-Sziléziában van s ott 
alapította Guidó herczeg (a herczegi ranggal 
II. Vilmos császár a huszadik század küszö¬ 
bén tüntette ki) roppant bánya- és kohóműveit, 
melyek az amúgy is roppant családi vagyont 

' üzleti szellemmel s bátor és okos vállalko¬ 
zással hatszázmillió korona értékre emelték. 
Bányabirtokainak és kohóműveinek egy részét 
már hosszú évtizedekkel ezelőtt részvénytársa¬ 
sági alapra fektette, de legfőbb alapításait, 
minők a Stettinben 1898-ban alapított «Kraft» 
nevű vasmű, a «Sziléziai bánya- és czinkkohó-
művek részvénytársaságai) és a «Donners-
marck-kohó», valamint az évente hétnegyed 
millió tonna szenet termelő sziléziai kőszén¬ 
bányák, közvetetlen felügyelete alatt tartotta. 
Ily nagyszabású üzleti tevékenységgel mindig 
megtartotta elsőségét a német rajnavidéki szen¬ 
es vasmágnások közt, minők a Stinnes, a 
Thyssen (egyik utóduk nemrég alapította meg 
a Thyssen-Bornemisza-ágat), a Kirdorf, a Krupp, 
a Haniel stb. családok. S akaratereje és munka¬ 
kedve nem csökkent késő vénségében sem. Két 
évvel ezelőtt, hetvennyolcz éves korában még 
elég bátorsága és harczi kedve volt arra. hogy 
megüzenje (és győztesen be is fejezze) a há¬ 

borút oly hatalomnak, minő a német vas-szin¬ 
dikátus volt. Vállalkozásainak körébe esnek 
még más nagyszabású német gyáripari alko¬ 
tások is, minők az altdammi papíripari, 8 a 
stettini műselyemgyári részvénytársaságok s a 
német fegyver- és hadfelszerelési gyárak szö¬ 
vetsége, s az üzleti élet minden terére kiter¬ 
jedő figyelme vetette meg alapját aimak a 
messze jövőt tekintő nagy vállalkozásának is, 
mely Nagy-Berlin külső telkei nagyon jelen¬ 
tékeny részének urává tette. 

Donnersmarck herczege, a inily nagy iparos 
és kereskedő, ép oly nagy úr. Kastélyai közül 
a neudecki családi ház, melyet franczia re-
naissance-stilusban híres párisi építőművész¬ 
szel építtetett, a legkiválóbb és legnagyobb 
német nagyúri kastélyok közül való, mely a 
művészet kincseiben sem szegény. Vadászter¬ 
mének pompás Diana-kandallója mellett igen 
sokszor pihente ki a vadászat fáradalmait a 
házigazda gyakori vendége, II. Vilmos császár 
is. A herczegnek két fia van: Guidotto gróf, 
ki huszonkét éves és egy Sayn-Wittgenstein-
Berleburg herczegnőt vett feleségül, és Kraft 
Pál gróf, ki 1890-ben született s még nőtlen 
ember. Főképen első • szülött fiára vár az a 
nem csekély rendeltetés, hogy megőrizze ere¬ 
deti jellegét annak az új nemesi típusnak, me¬ 
lyet Donnersmarck első herczege alapított meg: 
az iparos herczeg típusának. 

ÉGI ÉS FÖLDI SZERELEM. 
REGÉNY. (Folytatás:) 

Irta N e e r á . — Olaszból fordította B a l l á I g n á c z. 

- Eagyog a hold? 
- A hold ? — kérdezte az emberke a meny-

nyezet felé nézve. 
- Azt kérdezem tőled. Még ki se nyitottad 

SVASTICS JÁNOS HEGEDŰMŰVÉSZ ; 
SVASTICS BENŐ ATYJA. 

SVASTICS BENŐ, VOLT ZALAMEGYEI FŐISPÁN. 

HENCKEL-DONNERSMARCK GUIDÓ HERCZEG. 

a szájadat. Ez aztán gyönyörűséges élet! Egész 
nap esik, az a fráter egész nap az ágyban fek¬ 
szik és te, mint valami úr, sétálgatsz és ha 
haza jösz, még sem mesélsz el semmit. 

- Ha tudnám, Eomolo, hogy érdekemének 
téged az én napi dolgaim, hát elmondanám 
neked, hogy a legközelebbi félévben még két 
újabb gyereket kapok az iskolámba, hogy ott 
már nincs is több hely és hogy ma Bergamó-
ban voltam, hogy megkérjem a tanfelügyelő 
urat, hogy adjon számomra egy másik tanító-
termet. 

- Minden tanító egyforma. Elhitetik ma¬ 
gukkal, hogy az egész világ csak az ő iskoláikon 
nyugszik és hogy a világnak nincs egyéb dolga, 
mint az ő kölykeikkel törődni! 

- Az ember megteszi, a mi tőle telik. 
- De sohasem azt, a mit tennie kellene! 

Mit hozott neked ez a negyven évi tanítósko¬ 
dás ? Milyen ember, hangsúlyozom, milyen em¬ 
ber került ki a te iskoládból? Ha évenként 
csak harmincz növendéket számítok, ez máris 
ezerkétszáz tanítvány; de a magántanulókat 
is számítva, meg a többieket, a kiket te készí¬ 
tettél elő a vizsgákra, vehetjük, hogy ezerötszáz 
gyermek nyert szellemi táplálékot tőled. És mi 
lett belőlük? Hol maradt a te Cásarod? A te 
Danted ? A te Galileid ? A te ötödik Sixtusod ? 
A te Napóleonod? Igen, hol maradt a te Na¬ 
póleonod, ha szabad kérdenem ? 

— De. . . 
- Nincsen «de»! Tudom már, hogy mit 

akarsz mondani, de ez tévhit! Igen, égbekiáltó, 
óriási tévhit. 

- De hát én nem tudok... 
- Hallgass és hagyj engem beszélni. Te azt 

akarod elhitetni, hogy a zsenialitást Isten adja. 
- Úgy vélem. 
- A minthogy Isten adja a tölgy makkját, — 

ebbe így egyetértenénk; vagy a minthogy — 
de elég, hagyjuk abba. Tegyük fel, — hogy ne¬ 
ked örömet szerezzek — hogy Isten adja a 
tölgy makkját, de ha ti úgy bántok vele, mint 
a tökkel, vagy a vörösrépával... 

- Bocsánat — 
- Ti vagytok azok, a kik a ti bárgyú rend¬ 

szeretekkel, a ti rend- és fegyelemszeretetetek¬ 
kel, az együgyü dogmák egész arzenáljával és 
gyermekes felfogástokkal, csirájában ölitek meg 
a zsenialitást, a mikor az emberi szellemet úgy 
összepréselitek, mint a hogy a vágott disznó¬ 
húst a kolbászba szorítják! 

Egy pillanatra, lélegzetet véve, elhallgatott 
és a hatalmas testű férfi sűrű szemöldöke alól 
most haragosan körülnézett. 

Ikrek voltak és ezért Romolus és Bémus ne¬ 
vet kaptak a keresztségben, de a két testvér 
mindenben az elképzelhető legnagyobb ellen¬ 
tétet mutatta. A milyen mértékben Bémus gyön¬ 
géd, alkalmazkodó és hajlékony volt, Eomolus 
épen olyan mértékben erős és erőszakos volt. 
A míg a család az ő férfias egyéniségének ör¬ 
vendezett, a másiknál már erősen jelentkezett 
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az olvadékony, puha karakter és ez a másik 
napról-napra fölöslegesebbnek bizonyult. Mit 
akarhat ez is a világon a szép, erőteljes fivére 
mellett ? Az anyatejet, a mit magába szívott, 
szinte elrabolta a másiktól; és még jó volt, 
hogy a fivére elnyűtt ruháit, csenevész terme¬ 
ténél fogva, elhordhatta. Eemo hamar beleszo¬ 
kott abba, hogy őt számba sem vették és a 
legszükségesebb dolgok is, a melyekhez hozzá¬ 
jutott, valóságos kegyes adományoknak tűntek 
fel előtte; és mivel az ő gyöngéd, jó szivétől 
távol állott minden irigység, ő is beállott abba 
a dicsérő kórusba, a mely élén szüleivel, csak 
Eomolo dicsőségét, fejlődését és okosságát 
zengte. Nincs az a tölgy, a mely szabadabban 
nőtt volna fel a levegőben és szélben, mint ő. 
Az ifjúság duzzadó teljességében övé volt az 
egész világegyetem. Voltak napok, ifjabb évei¬ 
ben, a mikor herkulesi erejének és csapongó 
fantáziájának tudatában így szólhatott magá¬ 
hoz: «Enyém az egész mindenségi» Körülötte 
mindenkit csak ez a gondolat foglalkoztatott: 
«Ki tudja, mi lesz még belőle!» 

És aztán semmit sem váltott valóra a gyö¬ 
nyörű ígéretekből. Semmi sem lett belőle. Húsz 
éves ifjúságának virágai elhullottak, a nélkül, 
hogy gyümölcsöt hoztak volna. Megpróbálkozott 
a legkülönbözőbb dolgokkal, de semmit sem ért 
el. Egykor oly élénk és erős szelleme gyümölcs-
telén, meddő maradt. Az akarás nagyobb volt 
talán benne, mint a tehetség, de azonfelül az 
alkalmak helytelen felhasználása és az ügyetlen 
véletlen is megtörte alkotó erejét; ám mind¬ 
ezekért ő csak a külső körülményeket okolta 
és a mint egyre öregebb lett, ingerlékenyebbé, 
bizalmatlanabbá és hirtelen mérgűvé vált. 

Haragja kitöréseinek első áldozata természe¬ 
tesen mindenkor a fivére volt, a ki jóságosán 
rezignáltán alávetette magát mindennek. Tiszta 
és szelíd leikével, igazi vallásos alázatosságtól 
áthatva, Eemo hosszú ideig ingadozott a papi 
pálya és a tanítói pálya között, a míg végre, a 
gyermekek iránt érzett nagy szeretettől vezé¬ 
reltetve, mégis csak az utóbbit választotta. 
Negyven év óta, télen és nyáron, egyszerű ka¬ 
tedrájáról a becsületes ember örömeinek és kö¬ 
telességeinek tanát igyekezett beléoltani ezekbe 
az apró lelkekbe, a melyeknek gondozását és 
tanítását magára vállalta. Lelkiismeretét soha¬ 
sem zavarta meg a kétkedés. Az irigység soha¬ 
sem ütött tanyát szivében és nem volt sem 
kérkedő, sem gőgös, sem érzéki. Szerényen és 
ártatlanul, mint a gyermekek, a kik között él¬ 
degélt, az arcza is az ő nagy lelki egyszerűségét 
tükrözte vissza és különösen erősen fölfelé 
ívelt aaaemöldöke révén az arcza együgyü kife¬ 
jezést is nyert volna, ha e furcsa szemöldök 
alatt nem ragyogott volna okos, értelmet su¬ 
gárzó szempár. 

Eosalba, a leveses tállal kezében, bejött és 
megzavarta a két testvért beszélgetésükben, ha 
ugyan beszélgetésnek lehet nevezni azt, mert 
ezekben a mindennapos szenvedélyes kitöré¬ 

sekben mindég egyedül Eomolo volt az, a ki 
beszélt. 

Eosalba az asztalra tette a leveses tálat és 
ő is leült. Azok közé a lármás és pihenni soha¬ 
sem akaró háziasszonyok közé tartozott, a kik 
mindenütt nélkülözhetetleneknek tartják ma¬ 
gukat. Az egész étkezés alatt állandóan a 
konyha és az ebédlő között sürgölődött, forgo¬ 
lódott, mindig talált valami megszólni valót a 
kis szolgálólányon, Bemóra vádaskodott és Bo-
molóval porolt. Mint egy harmadik, szegényen 
elhalt fivérük özvegye, a ki maga is szegényes 
sorban élt azelőtt, sógorainak résztvételéből az 
ő házukban talált otthont, a mi azonban nem 
gátolta őt meg abban, hogy kicsinyes asszonyi 
despotizmusának teret ne engedjen és evvel el 
ne nyomja Eomolónak férfias és erőteljesebb 
despotizmusát. Mulier subjecla viro, mondta 
Eemo a csöndesebb órákban és szavait önkény-
telenül gúnyos mozdulattal kisérte. Ez pedig 
azt jelentette: «Az asszony parancsol, a férfi 
engedelmeskedik.» 
/• A kis szolgálólány, a ki alig volt tizenkét 

éves és máris a környék legnyakasabb és leg-
nyelvesebb teremtése volt, néha elpanaszkodta 
Eemónak, hogy az asszonya milyen katonásan 
bánik vele és ő ilyenkor mosolyogva és szere¬ 
tettel a türelemről és alázatosságról beszélt 
neki. Az efelé prédikácziókban ő maga is olyan 
türelmesnek mutatkozott, hogy a beszéd egészen 
természetesnek és őszintének látszott és épen 
ezért a legjobb barátok is lettek. 

— Voltál fönt? — kérdezte tőle, halkan fü¬ 
lébe súgva a szavakat, mialatt a leveses tálat 
elvitte. 

- Nem lehetett - - felelte gyorsan a kis 
szolgáló. 

A derék tanító arcza gyöngén elborult, de 
ezt roszkedvnek is lehetett venni. És a mint 
már ilyenkor szokásos, ujjaival halkan — ó! 
de nagyon, nagyon halkan — dobolni kezdett 
az asztalon. 

Eosalba gyanakvóan vetette fel a fejét: 
- Nem ízlett a leves ? 
- Kitűnő volt édesem, kitűnő. 

— El volt sózva — jegyezte meg Eomolo. 
- Én — koczkáztatta meg békítő hangon 

Eemo a maga véleményét — én nem vettem 
észre. 

- Mit értesz te éhez ? Neked nincs is Ínyed, 
a mivel ízlelni tudnál! 

- Ezt is meg lehet tanulni. 
- Persze! — szólt közbe Eomolo. — De a 

tanítói oklevél nem elég ahoz, hogy az ember¬ 
nek ízlése is legyen. 

- No, no! — mormogta Eemo egyre nyá¬ 
jasabban, mialatt barátságos mosolylyal is¬ 
merte el testvére szellemességét, de közben 
valami gyönge zajra figyelt, a mely a menyezet 
felől hallatszott alá. 

A szolgálólányka egy tányért ejtett el most 
a konyhában. 

Ó, az az istentelen teremtése! — kiáltott 
fel Eosalba és kirohant a szerencsétlenség szín¬ 
helyére. 

Eemo felemelte a szalvétát és a széket, a 
mit Eosalba dühében a földhöz vágott és a 
szalvétát, a hajtás vonalai szerint szépen ösz-
szehajtogatva, felhasználta az asszony távollétét 
és megkérdezte a testvérétől: 

— Láttad ma délután Ippolitót? 
— Igen. 

- És hogy van ? 
— Jól. Eosz pénz nem vész el. 

- Mit mondott az orvos? 
— Ha hinni lehet neki, hát csak most kezd 

el lábbadozni. Mindég ugyanaz a história, csak¬ 
hogy elhúzza a dolgot jó sokára. Ha tudtam 
volna előre, hogy ez fog történni, inkább ma¬ 
gam engedtem volna, így vagy úgy, Bergamóba. 
És én csak takarókosságból tet tem.. . Szép ta¬ 
karékosság, mondhatom! És te, a ki mindig 
mindent tudsz, miért nem mondtad te ezt meg 
nekem előre ? Mindezt el lehetett volna kerülni. 
De persze, mást, azt lehet tanítani, de a mikor 
a saját dolgunkról van szó, akkor semmit sem 
tudsz. És még most is a te Benjáminod az az 
akasztófára való! 

— Kérlek, az ő tette, azon az éjszakán, iga¬ 
zán hősies volt! 

— Egy őrült hőstette. Hőstett! Hőstett? -
folytatta Eomolo, a kit hirtelen megint elfutott 
a méreg. - - Ilyenek ezek a hősök! Néhány 
czirkuszi ugrás és már megvan a hősiesség 
hírneve. Vannak, a kik egész életüket avval a 
fáradozással töltik el, minden szellemi erejüket 
arra összpontosítják, hogy a dicsőséget kiér¬ 
demeljék és ismeretlenek maradnak; egy fiatal 
úrficska kiugrik az ablakon és íme, hírneves 
lesz. Minden újság érdeklődik iránta, az inter¬ 
júk csak úgy röpködnek, a postának egyéb 
dolga sincs, mint az üdvözlések és ünneplések 
kézbesítése . . . A hős ! A hős í Szeretném látni, 
hogy ez a hős mikor fogja nekünk visszafizetni 
mindazt, a mibe kerül! Várhatunk erre! 

Gyors lépések zaja a konyhában, a kis szol¬ 
gálólány felsikoltása, majd egy még hangosabb 
sikoltás Eosalba ajkáról és ugyanekkor egy ár¬ 
nyék jelenik meg a küszöbön, a mely hirtelen 
elhallgattatja Eomolót. 

Hogy a váratlan meglepetés zavarát palás¬ 
tolja, Eemo kitárta karjait az árnyék felé, 
mintha attól félne, hogy ez a drága árnyék 
erejét vesztené és nem volna több ereje, hogy 
közeledjen, • - és gyöngéden, kedvesen, de 
szemrehányólag így szólt: 

- Ippolito, nem volt ez meggondolatlanság 
tőled?! 

(Folytatása következik.) 

38. 8ZÍM. 1910. 57. ÉVFOLYAM. VASÁENAPI ÚJSÁG. 795 

A MARGIT-RAKPART ALSÓ RAKODÓJA VÍZ ALATT. 

A PARTMENTI FÁK VÍZ ALATT, ÓBUDÁNÁL. AZ ÓBUDAI RÉGI PUSKAPORRAKTÁR. 

A DUNA ÁRADÁSA BUDAPESTEN. 

A HÉTRŐL. 
A kolera. Mikor néhány héttel ezelőtt az első 

koleragyanus betegről megállapították a doktorok, 
hogy nem is kolerás, a rémület hideg hulláma 
csapott keresztül rajtunk. A megnyugtatásnak egy 
roppant nyugtalanság volt a visszhangja, a kolera 
lett az uralkodó téma, a közvélemény a legenergi-
kusabb és legszélesebb körű intézkedéseket sür¬ 
gette, a hatóságok nem tudták a háborgó izgal¬ 
mat lecsöndesíteni. Ez a lélekállapot nagyon 
érthető és természetes: a veszedelem szele nem 
kellemes szél. De íme most, a mikor az első ré¬ 
mület elülte után egyszerre azzal a hivatalos vallo¬ 
mással csapnak ránk, hogy a kolera már csak¬ 
ugyan itt van és pedig nem is egy, hanem hat 
vagy hét helyen is konstatálták a gyilkos rém 
megjelenését, most egy gyönge esőjét is alig lát¬ 
juk annak a riadalomnak, a melynek egész viha¬ 
rát kavarta fel a veszedelemnek nem a valósága, 
csak a gyanúja. Az emberek sokkal jobban meg¬ 
ijedtek a kolera hírétől, mint magától a kolerától. 
A gyanús esetek jobban megriasztották őket, mint 
a beigazolt, megállapított esetek. Ez egy nagyon 
érdekes jelenség, a melynek csak egy magyaráza¬ 
tát tudjuk. A mi temperamentumunk lobbané-
konyságát, gyorsan kilángoló és gyorsan elham¬ 
vadó természetét. Nagyon meg tudunk rémülni, 
ha van rá ok, de a tartós rettegésre nincs a lel¬ 
künk berendezve. A kolerától egyszer már megijed¬ 
tünk, a mikor még nem volt itt; hogy még egjszer 
olyan nagyon megijedjünk tőle, erre akkor se va¬ 
gyunk képesek, ha már csakugyan be is furakodott a 
földünkre. Mi egy pillanat alatt akklimatizálódunk 
és semmiféle helyzetet se tudunk tartósan rend¬ 
kívülinek érezni. Megijedni és rettegni nem is 
bölcs dolog, de félni mégis ajánlatos, sőt köteles¬ 
ség. És jó lesz, ha ezt a kötelességet nem enged¬ 
jük át kizárólag a hatóságoknak. Mert végre is az 
életünk nem csupán a hatóságok érdeke, hanem 
a miénk is. 

* 
A bolt. Ezer nyomtatott bizonyság van róla, 

hogy az idegen, a ki Budapestre vetődik — mert 
még bizony több, a ki vetődik, mint a ki jön — 

a kellemes emlékei fejezetében két dolgot magasz¬ 
tal elsősorban. Az egyik: a mi fővárosunk csoda¬ 
szép természeti fekvése, a másik, a mi azonnal 
következik: a budapesti kávéház szépsége, ra¬ 
gyogó berendezése, pazar kényelme. Akárki akár¬ 
milyen véleménynyel legyen a kávéház hatásáról 
a város életére és erkölcsére, ezt az érdemét se 
letagadni, se elmellőzni, se lekisebbíteni nem sza¬ 
bad. Bizonyos, hogy a kávéház a legszebb bolt 
Budapesten, van akárhány, a melyiknek a falai 
között egész vagyon csillog drága tükrökben, már¬ 
ványban, érczben, szőnyegben. Ezt abból az alka¬ 
lomból említjük most meg, mert a legutóbbi idő¬ 
ben egész csomó igen díszes, szép kávéház zárta 
be ideiglenesen az ajtait, hogy mire megint ki¬ 
nyitja őket, még pazarabb pompában várja a ven¬ 
dégeit. Mit bizonyít ez ? Azt, hogy a bolt szép¬ 
sége, dísze jó befektetés. Busásan meghozza a ka¬ 
matait. Mennél fényesebb a kávéház, annál telibb 
van vendéggel. Nem hiszsziik, hogy ennek az igaz¬ 
ságnak a tanulsága csak a kávéházakra lenne ér¬ 
vényes és éppen azért jó lenne megszívlelni azok¬ 
nak az üzleteknek is, a melyek nem kávéházak. 
Mert idáig bizony ennek a megszivlelésnek nem 
valami sűrű felével találkozhatunk. Szép bolt már 
akad jócskán Budapesten, de attól, hogy a bol¬ 
tok általában szépek legyenek, még meglehetős 
messze vagyunk. Egy füszerüzlet például Paris¬ 
ban, Berlinben vagy a svájczi városokban olyan, 
mint minálunk egy patika, a mit a budapesti 
ilyen boltokról általában nem lehet elmondani. 
Nem mondjuk, hogy a szükséges rend és tiszta¬ 
ság hiányzanak a boltokból, de hasznos sokszor 
az is, a mi nem szükséges. A kávé se lesz jobb 
attól, ha mahagóni keretes márványasztalra tá¬ 
lalják drága, szép csillár alá, de a kávés már meg¬ 
tanulta, hogy ez a fölöslegesség kifizeti magát. 
Mások se járnának roszul, ha megtanulnák! 

* 

A lakás. Berlinben most lakásstatisztikát készí¬ 
tettek. Előre kell bocsátani, hogy a porosz fő¬ 
városban néhány esztendővel ezelőtt szintén volt 
lakásínség, most már azonban nincsen. Bengeteg 
építkezés történt, a ini azután normálissá gyógyí¬ 
totta a helyzetet. Annál érdekesebb tehát a most 

kiadott statisztikának egy — a régi állapothoz 
képest óriási változást jelentő — adata, a mely 
az egyszobás lakások rengeteg és aránytalan meg¬ 
szaporodását hirdeti. Ezt a hallatlan arányú meg¬ 
szaporodást se a lakosság megnövekedése, se a 
lakásárak megdrágulása, se a kereseti viszonyok 
megromlása nem tudja megokolni. Mert, mint 
említettük, lakás van elég, a házbér korántsem 
emelkedett úgy, mint például Budapesten és Ber¬ 
lin lakossága nem lett szegényebb, mint volt eze¬ 
lőtt tiz esztendővel De teljesen megfelelő kereseti 
viszonyok között lévő emberek ma kisebb lakással 
beérik, mint a mekkorát évekkel ezelőtt szüksé¬ 
gesnek tartottak. A bútorkereskedőktől beszerzett 
adatok is ugyanezt beszélik. A berlini lakás ma 
már csak hálószobává és fürdőszobává zsugorodik 
össze, még pedig nemcsak a munkás lakása, ha¬ 
nem a hivatalnoké, kiskereskedőé és jóformán 
minden olyan foglalkozású emberé is, a kinek a 
lakása csak lakás, nem pedig hivatal is vagy iroda. 
Ez a jelenség a statisztikához fűzött kommentárok 
szerint nem a lakásviszonyok, hanem az általános 
szocziális viszonyok változásának a következése, a 
mely változás a családnak egyre több tagját szó¬ 
lítja el az otthonból a hivatalba, az irodába, az 
iskolába vagy a műhelybe. A nő egyre szélesedő 
térfoglalása a kereső munkában folyton csökkenti 
az otthonülők számát és a házi munka föladatait 
átveszi a kávéház, a klub, a vendéglő, az interná-
tus. A család jóformán csak hálni jár haza, tehát 
föltótlenül csak hálószobára van szüksége. Az ott¬ 
hon lassanként hotellé degradálódik, a lakás, mai 
terjedelmében csak a gazdagok fényűzése lesz, az 
otthon fogalma szétszóródik . . . Mert a lakás ma¬ 
gában még nem otthon ugyan, de lakás nélkül 
nincsen otthon. 

* 
A baccarat és a kaszinó. Hírek és czikkek je¬ 

lentek meg a lapokban egy rendeletről, a melyet 
a rendőrség szeretne kiadni a baccarat-játék ellen, 
de nem tud vagy nem mer kiadni, mert a Nem¬ 
zeti Kaszinó mágnásai ellene vannak. Igaz-e ez a 
hír — és nevezetesen a második fele — vagy nem 
igaz, mi nem tudjuk, inkább nem hiszszük, min* 
hiszszük, de egy megjegyzést füzünk hozzája. 

A NYOLCZVANKÉTÉVES TOLSZTOJ LÓHÁTON, KASTÉLYA ELŐTT. 
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E sorok írójának az az igénytelen magánvéleménye, 
hogy nincs a világon az a rendelet vagy hatóság, 
a mely a szerencsejátékot ki tudná irtani - - leg-
fölebb más köntösbe kényszeríthetnó — de egye¬ 
nesen halva született minden olyan rendelkezés, a 
mely a játék ellen az emberi egyenlőség elve 
alapján indítaná meg a küzdelmet. Ha én vagyok 
az a hatóság, a mely klubokból és kaszinókból a 
hazárd játékot ki akarja küszöbölni, eszembe se 
jut, hogy a mágnások és milliomosok klubjaira és 
kaszinóira ráhúzzam a paragrafust. Mert, legyünk 
őszinték, a játék nem a morál, hanem a pénz 
kérdése. A maga pénzét egyforma joggal veszít¬ 
heti el az ember gyáralapításban vagy a baccarat 
asztalon, a minthogy egyformán vásárolhat rajta, 
a mit akar, akár munkával kereste, akár kártyá¬ 
zással nyerte. A milliomosok kaszinójában senki 
se veszíti el a főnöke vagy a hivatala pénzét, se 
azt a pénzt, a melyen a gyermekének czipőt kel¬ 
lett volna vásárolnia. Játszania pénzzel csak annak 
szabad, a kinek nincsen játékon koczkára tehető 
pénze, mert az ilyen ember a más pénzét veszíti 
már akkor is, mikor még nem sikkasztotta el a 
máséból azt, a mivel a maga pénzéből elúszott 
összeget kell pótolnia. A milliomos ezresei teljes 
joggal tánczolnak a zöld asztalon, csak a szegény 
ember kis bankója követ el bűnt, ha ez is a 
tánczba vegyül. A gazdag nagy urak kaszinói 
teljes okkal tiltakozhatnának tehát az ellen, hogy 
őket is tűzvonalba vegyék. Ott igenis játszhatik, 
a ki játszani akar és a gazdagság sok eredendő 
előjoga között bizonyára nem ez az, a miért leg¬ 
jobban kellene lázonganiuk — a demokratáknak ! 

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
Ködön át. Tuba Károly bizonyára máskép 

értelmezi verses könyve czímét, mint a hogy mi 
találónak tartjuk. Mi úgy látjuk, csakugyan el 
vannak borítva érzései köddel, a melytől nem tud¬ 
juk őket világosan meglátni s így nem is tudunk 
visszhangot adni rá. Ez a köd az erőlködés verej-
tékes párájából, modorosságok porából és reminisz-
czencziák illatszereiből alakul, nem csoda, ha 
elfödi előlünk azt, a kit pedig leginkább akarnánk 

látni: a költőt. Néha mégis átcsillan a ködön, egy 
jól, frissen meglátott képben, egy meleg szóban, 
egy elevenen odavetett fordulatban, néha mintha 
csakugyan költő jelenne meg, igazi '"árczulattal, 
emberi mivoltában, de egyszerre x. köd előttem, 
köd utánnam, eltűnik a saját ezavai mögött, íme 
ez az eredmény, mikor a szavak lesznek úrrá a 
versben, mikor nem belülről, a leiekből formálódik 
az érzés, hogy aztán kapjon a szavakban alakot, 
hanem fordítva, a szavak csengése, bongása, néha 
csak a merő retorikájuk ragadja el a költőt s 
csak utólag, belőlük fakad ki valami hangulat 
Kevesebb szavalás, több magától-lett érzés, keve¬ 
sebb gesztus és több igazság, kevesebb verselés 
és több belső ritmus, ez kell az igazi költészethez. 
A miből kevesebbnek kellene lenni, az nyomja 
le a maga többségével Tuba Károlyban azt, a mi 
több lehetne belőle. 

Magyar muzsika. Gyökössy Endre poétái kí¬ 
sérleteit talán senki sem figyelte olyan jóakaró 
szemmel, olyan rokonszenvre hangolt érzéssel, 
mint annak idején mi. Biztatott a közvetlensége, 
a frissesége, nyelvének magyar ritmusa. Csirákat 
láttunk benne, a melyek fejlődést s talán virág¬ 
zást is Ígértek. Nem a mi hibánk, ha ez az ér¬ 
zés most ingadozni kezd bennünk. Kissé elkedvet¬ 
lenít, hogy annyi idő alatt, a mig mások, korban 
és törekvésben társai, nagy fejlődés útját tették 
meg, ki egyenes vonalban, ki bukdácsolva, de 
mé gis mindig előrejutva, — ő megmaradt azon a 
ponton, a hol egykor megállott. Ugyanazt csi¬ 
nálja s ugyanúgy csinálja, a mit s a hogy évek 
előtt, nem fejlődött tovább sem gondolkodásban, 
sem az érzés mélyülésében, sem formai művészet¬ 
ben. Ez bizony megrekedés, mert a mi egykor 
frisseség volt, az most megkopottnak érzik, a mi 
közvetlenség volt, ma már modorossággá fűlledt s 
a mi egykor muzsikás ritmusnak hangzott, ma 
kezd a mechanikus hangszerek hangjára emlékez¬ 
tetni. Naivitása, a mig egy húsz éves ifjú naivi¬ 
tása volt, kedves lehetett, — ma már ez is elked¬ 
vetlenít, mert annak a jeleit veszszük rajta észre, 
hogy kezd tudatosan naiv lenni. Hogy lehet, hogy 
valaki, a kitől legalább bizonyos mértékű tehet¬ 
séget nem lehet elvitatni, ennyire megrekedt fej¬ 
lődésében ? Abban az életkorban, a mikor normá¬ 
lis körülmények között rohamos a fejlődés, az 
ember minduntalan átalakul úgyszólván egyik nap¬ 
ról másikra, a mikor egész lénye kitárva kellene, 
hogy legyen az új és újabb átalakító benyomások 
iránt, a mikor az ember pélyhes állú ifjúból férfivá 
érik ? Gyökössy ma is az a diák, a ki az Alföldről 
jött, a magyar nóta és Petőfi dalainak csengésé¬ 

vel ajkán, döbbent és csodálkozó kíváncsisággal 
nézte a nagyváros zűrzavaros életét, elszédült a 
kitágult perspektíváktól. Csakhogy ez az érzése 
ekgyor korából, helyzetéből fakadt, ma olyan -
mint a nyolcz éves csecsemő ; vénnek és túl gyer¬ 
metegnek látszik egyszerre. Nem olvastuk öröm¬ 
mel az új könyvét, — mert nem tudjuk, várha¬ 
tunk-e még tőle valamit, vagy csakugyan elful¬ 
ladtak benne azok a csirák, a melyek egykor biz¬ 
tatóan kezdtek fejledezni ? 

A Jó Pajtás, Sebők Zsigmond és Benedek Elek 
képes gyermeklapja szeptember 18-iki számában 
verseket közöl Lampérth Gézától és Benedek Elek¬ 
től, párbeszédes történetet Móricz Zsigmondtól, 
Dörmögő Dömötör kalandját a sztraczenai völgy¬ 
ben Sebők Zsigmondtól, mulatságos eseteket Rá¬ 
kosi Viktortól, pompás képet a vén zongoráról 
Tilinkós Péter versével, czikket a könyvről Schöpf-
lin Aladártól, képes tréfát, Dánielné Lengyel Laura 
regényét, szerkesztői üzeneteket. A Jó J'ajtás-i a 
Franklin-Társulat adja ki, előfizetési ára negyed 
évre 2 korona 50 fillér, egyes szám ára 20 fillér. 
Mutatványszámot kívánatra ingyen küld a kiadó¬ 
hivatal. (IV. kér., Egyetem-utcza 4.) 

Új könyvek. 
Ködön át. Költemények, irta Tulsa Károly. 

Budapest, Singer és Wolfner. 
Magyar muzsika. Ujabb versek. Budapest, Sin¬ 

ger és Wolfner. 

HALÁLOZÁSOK. 
Elhunytak a közelebbi napokban : Idősbb guthori 

FÖLDES GYULA, 1848—49-es honvédhadnagy, ügy¬ 
véd, volt országgyűlési képviselő, Pozsonyvármegye 
törvényhatósági bizottságának tagja, stb. 81 éves ko¬ 
rában Bacsfa községben. — Idősb MODBOVICH JÁNOS, 
mosonmegyei törvényhatósági bizottsági tag, a mű¬ 
emlékek országos bizottságának tagja, földbirtokos, 
74 éves korában Eajkán. — Csik-Jenőfalvi GYENGE 
JÁNOS, nyűg. visójárási főszolgabíró, törvényható¬ 
sági bizottságitag, 78 éves korában Petrova község¬ 
ben. — Bejczi BEJCZY SÁNDOR, földbirtokos, ügyvéd, 
Vasvármegye közigazgatási bizottságának tagja 61 
éves korában Margitházán. — Dr. PERL MIKSA, szé¬ 
kesfehérvári ügyvéd 65 éves korában Székesfehérvá¬ 
ron. — Felsőeőri NAGY FERENCZ, ügyvéd 96 éves ko-
orában S/ekszárdon. — PIZNIK TAMÁS, nyűg. ma¬ 
gyar államvasuti főfelügyelő, szakosztályfőnök, 84 
éves korában Budapesten. — Dr. DEZSÉNYI ABPÁD, 
gróf Festetics Tasziló főtitkára és jószágkormány¬ 
zója Keszthelyen. — ^CSOPEY ANTAL, tb. esperes, 

Svájczi selyem vámmentesen : : 
házhoz szállítva! 

Kérjen fekete, fehér ngr színes njaonsigminkbil mintákat ' 
Crépon, Dnctiesse, Cacliemire, Messalin-, Cótelé, 
Eolienne, Shantting-, Mcmsseline 120 cm széles, méte¬ 
renként l K 20 f.-töl kezdve. Ruháknak, blnzoknmk stb.-nek raló 
bársony és pellnche, úgyszintén hímzett bVazok, nl»-
mint baliszt, pamut, vászon- és Belyemrnbák. — Mi csakis ga¬ 
rantáltan erős eelyi mezöveteket adunk el vám- <• portómen¬ 

tesen direct 

SCHWEIZER & Co., LUZERN U 24 (Svájcz.) 
Selyemkivitel. — Királyi udvari szállító. 

A Bor- és Lithion-tartalmú 
vasmentes gyógyforrás 

Salvator 
kitűnő sikerrel hauulUtik 

vesebajoknál, a húgyhólyag bán¬ 
talmainál és k5sz vénynél, a czukor-
betegségnél, »z emésztési és léleg¬ 

zés! szervek hurutjainál. 
Húgyhajtő hatása! 

I*UT« (BéHtAlti! 
• Unta! 

waktraktdittkbnt tagf a 
Omivt Lipieii 'Salratorforrdt- Vattaiaméi 

Budapttt, V. Rudolf-rakvart I. 

Hirdetésen felvétetnek Blockner l. hirdető*. 
IrodájabanJV. Semmelweis-u. 4. 

GARNITÚRÁKAT 
ÉS KABÁTOKAT 
VÁSÁROLJON 

SZÜCSMESTER 

NAGY ÁRUHÁZÁBAN 

yn.KÁEOLHŐRüT17-19. 
DIVATLAP BÉRKÉNT VE 

OLCSÓ SZABOTT ARAK! 
•TELETON 106-88 

A budai Szl-Lukácsfiirdő 
«Nagyszállodájában> és cThermal*-
Bzállodájában gzoba teljes ellátással na¬ 
ponként 10 koronától feljebb. Minden 
szoba kilátással a Dunára. Kénes iszap¬ 
fürdők és iszapborogatások. Fürdőismer-
tetést díjmentesen küld :: :: :: :: :: 
:: Szt.-Lukácsfürdő részvénytárs. 

TÖRLEY 
TALISÍARN CASIHO-RÉSERVÉ 

MÍPlntt tartós és ~9*l I B l e l 0 " ozélszerü — 

niibőrSndSt vásárol, 
icrem tekintse meg saját ké-
szitményü bőrönd és bőr-
diszruűáru raktáramat :: 

CSÁNGÓ 
— - bőröndöt, — 

Olcsó szabott árak, Aczim tontos! IBnzeam-körnt 5. sz. 

Dr. MAUBERIE 

KORSZAK¬ 
ALKOTÓ 
TALÁL¬ 
MÁNYA 

PÁRISI YAJCRÉME 
Ara 3 korona. Alaposan gyógyítja az arcibőr minden 
természetellenes tisztátlanságait és beteges:képződményeit. — 

Főraktár Am-ztria-Magyarország részen Nikol i t s Emi l 
gyógyszerésznél, Nagybecskereken. — Kapható minden 
«» «» «» <» gyógyszertárban és drogériában, o o «» «» 

l 
ne tétovázzék, hanem 

használjon azonnal 
mely 10 perez alatt a legmakacsabb migraint és fejfájást elmulasztja. 
Készíti BeretváB Tamás gyógyszerész Kispesten. -x * * •* 

Bcrctvás pastilíát*] 
Ara l korona 20 fillér. Kapható minden gyógyszertárban. 

il ajánlva. — Három doboznál ingyen postai nzállitás S9J' 
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nyűg. zemplénagárdi lelkész 57 éves korában. — 
Kövesdi SZILÁGYI FARKAS református lelkész 71 éves 
korában JSTagyenyeden. — SCHBICH LÁSZLÓ, magyar 
királyi honvédó'rnagy 56 éves korában Csepelen. — 
SZABÓ AURÉL ügyvéd, a máramarosi református 
egyház volt gondnoka, köztörvényhatósági bizott¬ 
sági tag. Máramarosszigeten. — PÜEPRIEOER JÁNOS, 
posta- és táviró-felügyelő 56 éves korában Zila-
hon. — EDER OSZKÁR, máv. ellenőr 50 éves korá¬ 
ban, Budapesten. — SZÁNTHÓ DEZSŐ, 54 éves korá¬ 
ban Békésen. — STEEN ADOLF, 67 esztendős korában 
Érsekújváron. — KESSLER GYULUSKA, Kessler Gyula 
két éves fiacskája Apczon. 

Özv. LAURENCZ PÁLNÉ, szül. Müller Terézia ház-
tulajdonosnő, 70 éves korában Budapesten. — BÁ-
SZEL KÁROLYNÉ, szül. Kunay Jeanette, 62 éves korá¬ 
ban Kassán. — PALUZSA GEZÁNÉ szül. Boronkay Pi¬ 
roska 54 éves korában Jászon. — Kiss JÓZSEFNÉ, 
szül. Birovszky Mária, 50 éves korában Budapes¬ 
ten. — Tibai TJBAY IRMA, 42 éves korában Budapes¬ 
ten. — PFLIEGLER BERTALANNÉ, szül. Kovács Margit 
31 éves korában Miskolczon. — PAPP IMHÉNÉ, szül. 
Biczó Margitka 23 éves korában Nagykőrösön. -
BAPOSA ERZSÉBET, Bácsán. 

EGYVELEG. 
* Kigyómarás Indiában. Indiában évenkint 

körülbelül 20,000 ember veszti el kigyómarás révén 
életét. Az angol katonaorvosok rendesen Calmett-
szérumot használnak ellene, — Dr. Maurice Arthus 
a lausanne-i egyetemen azon érdekes felfedezésre 
jutott, hogy a mérges kígyóktól megmart egyéne¬ 
ket mesterséges légzéssel még 8—10 óráig életben 
lehet tartani. (G. L.) 

A Szt.-IjUkácsfürrtő átmeneti évadja igen élénk. 
Az augusztus havi vendégnévsorból felemlítjük a kö¬ 
vetkezőket : Louis Burger, magánzó, Birmingham; 
Maróéi Daves, London; Ludwig Weber, kereskedő, 
Zabrze; dr. Viktor Babes és &a, orvos, Bukarest; 
Július Altár, gyártulajdonos, Prossnitz; Milija Lib-
raeh, Belgrád; William Clerk, New York ; Éliás Lan-
dau, Lemberg ; Steinbring Jánosnó és leánya, Dres-
den ; dr. Czeeláw Waligorski, orvos, Grybow ; Ludwig 
Dubensky, főhadnagy, Korneuburg; Vittoric Waser 
és neje, gyártulajdonos, Genova; Ciculescu Bomanné 
és leánya, Bukarest; Mária Brkits, Belgrád; Mikó 
Péter, földbirtokos, Hernádnémeti; dr. Balogh János, 
orvos, Héviz; Jakab Bezeő, kir. kúriai biró, Maros¬ 
vásárhely ; Mészáros László, urad. igazgató, Bars; 
Gömöry László és öcscse, mérnök, Mezőtelegd és 
még számos külföldi és magyarországi előkelő ven¬ 

dég. A téli berendezések a bizonytalan időjárásban 
nagy előnyt nyújtanak a fürdőkúra használatánál. 

Gyermekek elválasztása a nyári hónapokban 
nehezebb, mint más évszakban, mert a tehéntejjel 
való táplálás igen gyakran gyomor- és bélzavarokat 
okoz. Ezért inkább keverjük a tejet egy kis >Kufeke»-
vel, a mi a tehéntejet könnyen emészthetővé teszi 
és annak tápértékét emeli. A «Kufekei-vel való 
táplálás szabályozza az emésztést, a legdrágább kin¬ 
cset az úgynevezett nyári betegségek ellen. 

Csángó bőröndösnek a finom bőráru készítményei 
általánosan ismertekéskedveltek, különösen figyelemre 
méltók az általa most forgalomba hozott «Bekord» 
kézitáskák, a melynek megtekintésére a t. közönség 
b. figyelmét felhívjuk. Üzlete Muzeum-körut 3. szám 
alatt van. Lásd a czég hirdetését a jelen számunkban. 

SAKKJÁTÉK. 
2710. számú feladvány L. Oimburek-tó'l, Eican. 

(II. dijat nyert feladvány.) 
SÖTÉT.  

hí 9 i' 
í -S~ wm, Ja 

Veöreös Miklóe (Zirci). — Ifj. Hnbay Bertalan (Bodtdt-
ujlak.) — A •Duna földvári Egyenlőtégi kört f Dunaföldvár). 
Barcsa Mihály (Biharudvari). — Csolnoki latrán (Hajdú-
hadháta). — A tLtibicti Qazdatági Kasiinót (Leibici). — 
Lnstyik János és Szivák János (Alberti-Ina). — tCtengeri 
Cntzinót (Ctenger). Király Mihály (Zenta). — Kunz Rezső 
(Temesréká»). — Budai Sakkozó Tártatág (Budapett). — 
Patkó Imre (Talpat). 

Szerkesztői üzenetek. 
Ballada a balatoni halászról. Mi a nekünk bekül¬ 

dött versekről s egyéb kéziratokról csakis a saját Íz¬ 
lésünk és meggyőződésünk szerint ítélhetünk. Ez pe¬ 
dig azt sugallja most is, mint előbbi versei olvasása¬ 
kor, hogy a vers a mi kívánalmainknak e a mai 
irodalmi színvonalnak nem felel meg. 

Őszi éjszakákon. Régi mait ködéből. Melegség, köz¬ 
vetlenség van a versekben, de fogyatékos művészet¬ 
tel vannak megírva. 

Nyári este. A mi jó a versben, az reminizzczenczia 
híres költők nagyon ismert verseiből. A mi meg 
eredeti benne, az nem ér semmit. 

Várlak. Igazán nincs semmi ebben a kis versben. 
A hősnő emlékére. A király fohászai. Jószándékú 

erőlködések olyan dologra, a melyre nincs elég ereje. 
Czimboráskodás. A vár alatt . Közhelyre közhelye¬ 

ket sorakoztat B azt hiszi, hogy verset irt ? 
Ablakod halk fénye kialszik. Csak egy kevéssel 

kellene jobbnak lennie s jó volna. Szerényebb igé¬ 
nyeket így is kielégíthet, de a mi igényeink ebben 
a tekintetben épen nem szerények. 

KÉPTALÁNY. 

a b e d e f g h 
VILÁGOS. 

Világos indul és a második lépésre mattot ad. 

A 2706. számú feladvány megfejtése Feber E.-tői. 
Világos. Sötét. Világos, a. Sötét. 

1. Fo6—hl . . . a5-a4 
2. c5—c6 B—t. sz. (a) 2. __. Bb7—bl f 
3. c6-c6 f stb. 3. Kalxbl f stb. 

Helyesen fej te t ték m e g : Merényi Lajos. — Gtist 
József és Stark Vilmos. — A iBudapetti Sakk-köri. — 
A •Budapesti III. kér. Sakk-kört. — Lndányi Antal. — 
Wysohogrod Pál. — Beér Mór.— Gottléb István (Budapett). 
Németh Péter (Csongor). — Kintzig Bobért (Fákért.) — 
Müller Nándor (Szombathely). — Hofibauer Antal (Lipót¬ 
vár). — Szabó János (Bakony-Szentlátzló) — A i Győri 
Sakk-kör.t — Székely Jenő. — Mészey József (Győr). — 
A tZborói Társaskört. — «A Kalocsai Katholiktis Kört — 

A 34-ik számban megjelent képtalány megfej¬ 
tése : Vannak emberek, kik ég és föld között le¬ 
begnek. Nincs kedvük a földön maradni, s nincs 
erejük a magasba szállni. 

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

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

Hasmenésre való hajlandóságot 
fyorsan meg lehet szüntetni. A tejbe viz helyeit «Ku-

eke» főzetet kell tenni, s a következése a gyermek 
rendszeres emésztése és kielégítő fejlődése lesz. A «K u-
feke» a legeslegjobb táplálék, mert bármely más 
szernél biztosabban megakadályozza vagy gyorsabban 
megszünteti a hányszékelést, hasmenést és bélhurutot 

ÁR CZ ÁPOLÁS. 
A modern orvosi Kozmetika a szépség megőrzé¬ 

sére és fokozására előírja: 
1. Csak olyan szappannal szabad mosdani, mely 

az arczbőrt nem szárítja, nem ránczositja. 
2. Csak olyan ártatlan kenőcsöt szabad az arczra 

kenni, mely nem tartalmaz vegyi szereket, hanem be¬ 
ivódik a bőrbe s azt táplálván, gátat vet a fonnyadás-
nak s elsimítja a ránczokat. 

3. Masszírozni kell az arczot. 
A 18 év óta fennálló 

Kozmetikai Gyógyintézetben 
melyet dr. Jutassy József bőrgyógyász, egészségtan¬ 
tanár vezet, arczápolásra olcsón lehet előfizetni s né¬ 
hány hét alatt meglepő eredményt lehet elérni. 

A kik az intézetet nem látogathatják, megveszik 

= Bőrápoló Készlet = 
név alatt Jutassy dr. reczeptjei- szerint összeállított 
bőrápoló szereinket (szappan, kenőcs, masszírozó kész 
letj és otthon önmaguk végzik a sikeres arczápolást. 

A Bőrápoló készlet ára — bő használati utasí¬ 
tással — 5 korona. 

A Bőrápoló készlet azonban nemcsak a szép, 
tiszta, normális arcz és kéz bőrére való, hanem a ké¬ 
nyes, érdes, durva, érzékeny, feszülő, száraz, petyhüdt, 
ránczos, hámlós, libabőrös, sömörös bőr ápolására, fino¬ 
mítására is szolgál. 

A Bőrápoló készlet kiegészítője a dr. Jutassy-
í'éle Kozmetikus arczpor, mely ártalmatlanságára 

• felülmúlhatatlan ; a bőrt nem szárítja és mitesszert 
nem okoz. Arczporunk nemcsak szépíti és finomítja 
az arczbőrt, hanem védelmezi a lesülés és kiszáradás 
ellen s ezáltal a parlagi arczoknak is városias kinézést 
kölcsönöz. 

Kozmetikus arczpor kapható hófehér, ró¬ 
zsás (paturel) és sárgás (krém) színben. Nagy 5 E., 
kis 3 korona. 

Bőrápoló készlet és Kozmetikus arczpor 
kapható minden nagyobb gjógyezeitáiban és drogéria 
bán. Direkt megrendelhető utácvétttl és én czimen 

Kozmetikai Gyógyintézet ; 
B udapest, IV., Kossuth Lajos-u. 4.1. em. 

.... ™.,-,,,»- ™»- jsa «,.MK»Í.;'-nsíiai^BSBrMti-^ ' ^ 
használják az <9<sx földkerekségen 
egyetlen megbízhatóéi bevált magyar 

gyártmány. 
Kapható mindenütt 6O t, l K1O fás 2 K 2O t-ért 

KÍNA BORA VASSAL 
ikns kiállítás 10O6. I.«g-mag-a«abb kitűnt. 

Eröiitöszer gyengélkedők, virnegenyek és 
lábbadosok iiámára. ^.tvágygerjesítd, Ideg-

•r őii t ő és virjavító >E«r. 
KitdDÖ fx. 'OÜU-iiá! több orrosi vélemény. 
I. Serravallo, *.*&. î nri iiiiiiu Trleite-Barcolt 

Vásirolbató a gyógysiertarakban félliterei firegekbeo 
K 1.60, littns ürefekb*! K IM. 

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

HALTENBERGER BÉLA 
ruhafestő-, vegYlisztitó- és gőzmosó-gyára KA S S A 
ruháka t , felöltőket, télikabátokat, mindennemű ruha 
nemüeket a legszebben tisztit és lest. — Gallérok 
kézelők hófehérre tisztittatnak. — Alapítási év 1810 

Budapest, VI., 
Pe töfi-utcza 5. 

(Baját báa.) ===== ELKÁNés GERŰ 
Az ország legnagyobb szücsárn és sapkagyára. 
Ajánlják dúsan felszerelt raktárokat. Állandóan nagy készlet mindennemű 

szőrme kabát, 
szőrme garnitúrák 

szőrme kucsma 
= = különlegességekben a legegyszerűbbtől a legjobb kivitelig. ' 

Selyem és szőrme sapkákat minden kivitelben gyártunk. 
Mindennemű szőrme béleléseket elvállalunk! 

Divatlap kívánatra ingyen és bérmentve! 
Telefon 83-73. Telefon 83-73. 

!! Czimre kérünk ügyelni, fiókunk nincs !! 
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HM 
VALÓDI 

PALHA-KUICSUK 
SAROK v«H CIPŐJÉN.! 

MA NEM 

űcyct. A 

VÉDJEGYRE' 

Technikum Mittweidal 
^ Igazgató: A. Boltzt, tanár. (Szász királjság.) _ 
Magasabb technikai tanintézet az electro- i s ffépésieti 
mérnökök részére. Gazdagon felszerelt electrotechn. és gép-

• építő laboratóriumok. Tannlógyári mühelyek. — 
361O hallgató a 36-ik Iskolaévben. 
Programm atb. díjtalanul a titkárság által. 

Hölgyek figyelmébe 
Mielőtt divatos női kézitáskát vásárolna, kérem 

= tekintse meg = 

PAPEK JÓZSEF 
bőröndós ég finom bőr¬ 
áru készítő kirakatait 

Budapest, TÚL, Bákóczi-út 15. 

BŐRSZÉKIPAR 
Kendi Antal Budapest, IV., Károly-u. 2. 

AIXGÓL, B O R B t i l O R készítése, festése é» itmuvá-
lása saját műhelyemben. Ebédlfissékek, iroda-fotelok 
valódi bőrreL Ülőbútor állTányok kárpitozása. 

S.ékatalakltaaok! 

TANKÖNYVEK 
ISKOLAI SEGÉDKÖNYVEK 

leggyorsabban beszerezhetők 

LAMPEL R. (Wodianer F, és Fiai) 
könyvkereskedésében 

(Budapest, VI., Andrássy-úl 21. sz. alatt), 
ahol a» orsság minden részében 
használt tankönyvek raktáron van¬ 
nak. 

telhivjukmeffa figyelmet a ce// /öl fel¬ 
szerelt tansxerraktárára is, mely mél¬ 
tón kiegészíti a több mint egy évszázad 
óta fennálló elsőrangú könyvkereskedést. 

Megrendelések a szokásos teltételek 
mellett uyorsan és pontosan lesznek 
elintézve. 

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

A Dr. BIBO-fél* 

Havasi Gyopár Crém 
Nagy tégely-. 
Moidóvii_ _ . 
Szappan . 
Púder_ 

l korona 
l korona 
7O hllér 
l korom 

Főraktár: W o l f gyógytár 
Kolozsvár, Hudapesten 
kapható : Török gyógytár 
K irály-u. és Operagyógy 
i i t a r Andrássy-út. «» 

KWIZDA 
m. 

s FLUID: 

Rég bevál t aromatikua 
bedörzsolés az inek és iz-
rr, k erősítésére és edzésére. 
Tu etáJk, kerékpározók, va¬ 
dász i és lovasok által siker¬ 
rel na • znalva elő- és ntó-
erösitósre nagyobb túrái után, 
mint segitőszer köszvény, 
rhenma, ischiaa, zsábánál. 

Égési ÜT*B; ár* K a . -
ré l fiveg- ára K 1-ao. 

Kwizda.féle FLUID 
valódian kapható a gyógyszer¬ 

tárakban. — Főraktár: 
Török József gyógyszerész¬ 
nél Budapest, Király-utcza ti, 

Andiássy-ut 26. 

Riessner-Kályhák, 
a világ legjobb tt használatban legtakaré¬ 
kosabb'folytonégöi Egészségi szempontból 

a legideálisabb rendszer. 
Egyszeri betüzeléssel eoÉSZ télen éQ, 

miáltol a sok fáradsággal és költséggel járó 
mindennapi betüzelés megtakarítatik. Lá¬ 
tható tűz. eredeti biztonsági szabályozó. 

Gázömlés vágj robbanás teljesen ki¬ 
zárva, ellenben mindig egyenletes és egész¬ 
séges melegség, különösen o szoba alsó 
légrétegeiben is 
Egyedüli elárusít ás, nagy választék és raktári 

Ringeisen Testvérek 
ciigael 

V, 

Lohr Mária (Kronfusz) | 
csipke-, vegyitisztitó-, kelmefestő-, szőnyegporoló- . 
és szőrmemegóvó gyári-intézete. *»* Telefon 57-08 a 
Budapest, VIII. kerület, Baross-utcza 85. szám. *< 

Fiókok: 
IV. Kecskeméti-uteza 14. 
IV. Eskü-nt 6. sz. 
V. Harminczad-utcza 4. 

VI. AnSr&ssy-nt 16. az. 
VI. Teréz-körut 39. B2. 
VIH., József-körűt 2. BZ. 

kénytelen Ön 
M e n n y i i d ő t VeSZt 'gy el a felesleges munkával ? 
M e n n y i t k e l l m é r g e l ő d n i e , amig a vas kellően átmelegedik ? 

Hányszor fordnl elő, & ^ a 
-- Nem akar mindennek véget vetni? 

Nem is hiszi, amig meg nem próbálja ! ! ! 
Vegyen le két karikát a lyukról, állítsa bele a hamu¬ 
rostát, ürítse abba a vasaló egész tartalmát s meg fog 
győződtii, mily hihetetlen gyorsan, alig egy perez alatt 
tisztítja és éleszti a parazsat a tűzhely léghuzata. — 
Saját érdekében ajánljuk, szerezze Kapható min-
be a hamurostát. Mind e kellemet- den háztartási 
lenségek megszűnnek. Félannyi idő - üzletbon — 
alatt készül el az egész vasalással. »> s;<) 
Meg fogja látni, hogy már az első 
használat után kifizeti magát - v koronáért. V 
Gyári raktár: KOMMER BÉLA Budapest' 
VIII., Szontkirályi-nteza 49 szám, II. üdv' 

DÁVID KAROLY ÉS FIA 
doboz-, papíráru- és szab. fémkapocs-gyára 

Budapesten, L.Mészáros-ntcza 58,sz, 
Telefonszám 41— 48. Sürgöny czím : Cartonage. 

-- Oőierőre berendelve. -

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

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

* yj-YUKOYÁRI * 
arcztis/iitó kenőcs 

szeplő, himlőhely, sömör, májfaltok, fakadó 
kok. forrósági pörsenések, orrvörősségek és 
minden egy eb arcvirágzások ellen, valamint az 

nj-vukovári 

bőrszépitft szappan mely ás arckenőcsoel a használati utasítás 
szerint alkalmazva, még korosabb egyének¬ 
nek is viruló és fiatal kinézést kölcsönöz. 

Egy nagy tégely ára l K 60 f., kisebb l K, szappan l K. Utánzásoktól óvakodjunk! Csak Kraj cső vics 
által Vnkováron készített kenőcs valódi. Minden tégelyen Krajcsovics a készítő arcképe látható. 

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

MÉRNÖK ÉS GYÁROS 
Cs. és kir. fensége József főher-
ozeg udvari szállítója. 

Gyár és iroda: 

Budapest, Tű., Garay-utcza 10. 
Központi és gőzfűtések, légszeez- és vízvezetékek, csatornázások, szellőzteté¬ 
sek, szivattyúk, vizerőmüvi emelőgépek stb. — Tervek, költségvetések, jöve¬ 
delmi előirányzatok gyorsan készíttetnek. 

NUTH 
ÁROLY 
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PAPEK JÓZSEF 
BŐRÖNDÖS ÉS flNOM BŐRÁRU KÉSZÍTŐ 
Ív' ~ 

VIII. Rákóczi út 15. 
[Kizárólag jobb minnőségü áruk. 

Árjegyzék Ingyen én bérmentve 

B L Ú Z O K ^ RUHÁK 
costum és pongyolák 

FALÜDI LÁSZLÓ " n M ü -út 48. 

ALAPÍTVA 1865. 

HECKENAST 
= GUSZTÁVÉ 
ZONGORATERMEI 

Bpest, csakis Gizella-tér 2. 

egyedüli képviselete 

Telefon. :: 

IBAŰH-zoagorát játszanak és ajánlanak : 

Backhaus, Dohnányi, Pugnot, Alice Ripper, Sauer, Stefaniay stb, 

Vadászfegyverek 
Pisztolyok 
kényelmes havi lefizelésre. 

Kívánatra kimerítő fei?yverarjegyzék ingyen. 

Aiifrecht és Goldschmied utóda 

JársaRl 
Budapest, IY., Károly-körat 10, szám, 

Flóbertek 
Látcsövek 

forduljon minden ér¬ 
deklődő, U súlyt 
fektet elsőrendű faj-
tiszta anyagra. :: 

GYÜMÖLCSFACSEMETÉK 
Sétaayfák. díszcserjék, tűlevelűek, keri-
tésnövények, bojyog-yümölcsüek stb. stb. 
SZÖLŐOLTVÁNYOK, 
(I. sima ára) európai i s amerikai sima 
fryökeres vesssők (Oktató dis.árje^yzek 

kívánatra insryen.) 

N! 

Faiskolák és szála öl 

MEGNYJLT 
BALOGH GYULA íehérnemfi terme, 
Kossuth Lajos-ntcza 8, félemelet, 
hol vásznak, asztalnemüek és kész fehérnemű 
különlegességek a legolcsóbban beszerezhetők. 
Telefon 149—77. BZ. %V* Telefon 149—77. sz. 

A M A R G I T - C R E M E a főrangú hölgyek kbdvenci 
szépítő szere, az egész világon el van terjedve. 

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

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

A M A R G I T - C R E M E ártalmatlan, zsirtalan, vegy-
iizta készítmény, a mely a külföldön általános feltűnést keltett. 

Ara l K. Margit-szappan 7O fill. Margit-ponder l '20. 

Gyár i ja Földes Kelemen laboratóriuma Aradon. 
Kapható minden gyógyszertár, illatszer- is drogua-üzietben. 

RATIONALIS 

Cement pad l ó la pók 
gyártására szállítunk modern 

liydraulikus és köiiyökemeltyil-
préseket kéz- és gőzerőhajtásra, 
továbbá az összes segédgépeket, u. m. 
keverés, csiszolás, élesítés, zúzás, 
osztályozás stb.-re. Saját munka¬ 
képes szerkezetek. Különlegességi 

gépgyár: 
Dr. GASPARY & Co. 

MABKOBAJTSTADT (ZTémetorsiáff). 
228. számú árjegyzék ingyen l 

+Soványság. + 
Szép, telt testidomokat, gyönyörű 
keblet nyerhet a törvényileg védett, 
«BÜSTERIA» eröporunk ál¬ 
tal, arany éremmel kitün¬ 
tetve: Parisban 1000, Ham¬ 
burgban 191)1, Berlinben 1903. 
Hizás tt-8 hét alatt egész 30 fontig. 
Szigorúan szolid, nem ámí¬ 
tás. Számos köszönetnyilvá¬ 
nítás. Doboza használati utasí¬ 
tással 275 K. A pénz postautal¬ 
ványon beküldése, vagy utánvél 
mellett, beleértve portó is. Hvgie-
nische Institut Dr. Franz 
Steiner & Co.. Berlin 57., 
Königgratzerstr. 66. Lerakat 
Magyarország részére : Török J, 
gyógyszertára Budapest, VI.. 

Király-ntcza 12. szám. 

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

Sárkány J 
butoriparosnál, Budapest, 
VII., Bniébet-kSrnt 26. sz 

műhely és raktár. 

Míg eddig a régi bőrbetegségek, • legkülönbözőbb súlyos 
idegbajok (neurasthenia, vitustancz). a sápkór, a női 
arczot eléktelenitő pattanások s a nói nemi szervek 
folyásokkal kombinált hurutos megbetegedéseinek 
kezelésénél csekély értékű idegen vizekre \oltunk utalva, 

addig ujabban 

a P A R A D I A R S E N ,Mumiomm»i 
olyan kincsünk vtn, mely mindil eddigi arsensavas Tíznél 
(Roncegno Levico) hatásosabb, könnyebben emészthető > 
manapság már, minthogy legelőkelőbb orvosi tetintélyeink fel¬ 
karolják s a fogyasztók egész serege dicséri hatásait, hazánkban 

csaknem kizárólagos keresletnek örvi nd. 
Egy postaláda (7 palaczk) parádi arten vaetarU'mn gyógTriiet 
tógyarortzág őssiec portaállomásair* 6 koron* 50 üílérér 

bénnenteMn azíllit a 
l c«. é* klr. üdv. izál-
L . utó, BUDAPESTEN. 

Kapható minden grógrtárbui éa megbiiható flszefkereikedésben. 

-főni*. Szénssvdús, diltetikna. 
OditS asztali ital. - Elősegíti 
az emésztést és anyagcserét 

Styria 
Legtelltettekb gyógyforrás. -
Indikálva: idült gyomorhurut-
nal, székrekedésnél. Brignt-
féle vesebaj nal, lépdaganat-
nal, majbajoknái, sárgisijjiiai, 
anyagcsere betegségeknél, a 
légutak tmrntoa baatalmalaáL 

, Donáti 
l maga nemiben a leggazda¬ 
gabb tartalmú gyógyforrás leg-
erélyesebb hatásul. Föképen 
indikálva: idalt bélnurutnil. 
obitipatiónil, epekőnél, elhízási 
hajlamnál, c s t u i l ée cukor-J 
betegségnél 

Legdusabb, 
természetes magnézium-

glaubersósForrások. 
(Magyarországi nagybani lerakat: Hoffmann József, l 

Budapest, V. kér., Báthorj -ntcza 8. szám. l 

ül! A villamosság a nagyothallék szolgálatában. 
A nasvolhallása vi lamos MIKRO 
PHOS AKUSTIK késiülék hasi-
nálata állal azonnal megszűnik. 
Ezen korszakalkotó villamos halló 
készülék a mikrophon és telephon 
alapelvein tan szerkesztve és a 
most már minden kulturáltamban 
a legjobb sikerrel alkálin azlalik. 
A készülék a mikrophon segélyé¬ 
vel felfogja és gyűjti a hangokat 
és a telephon által megerősítve 
természetes módon vezeti azokat 
l fölhöz. A készülék nagyon köny-
nyen kezelhető és kényelmesen vi¬ 
selhető a mrllényzsebben is. Egy 
teljesen fölszerelt Akastik készülék 
ára elegáns tóiban 3 Voltos, na¬ 
gyon tartós elemmel K 60.— 

Képes árjegyzéket kívánatra küld: 
villamgyógyaszati készülékek gyára, 
B p o s t , K o r o n a h e r c i e g - u t c z a 17. 

SZÓLÓOLTVÁNYOK 
szőlővesszök és finom érmelléki boiok be¬ 
szerzéseié legmelegebben ajánljuk a leg¬ 

jobb hírnévnek örvendő 

SZŰCS SÁNDOR FIA 
szőlőtelepét Bihardiószegen. 

Képes árjegyzéket tanulságos tartalommal ingyen és bér¬ 
mentve . Ezen árjegyzéknek egyetlen házból sem szabad hiá¬ 
nyozni, mert sok mindenkit érdeklő dolgot tartalmaz. Tehát senki 
el ne miilaszs/a egy levelezőlapon kérni. OlcSÓ ár és pnntos ki-
szolgálás Több ezer elismerő levél. Készlet: 3 millió. 

AGYTOLLAK! 
Legelőnyösebb be vásárlási 
===== forrás: ===== 

Magyar Kereskedelmi 
Vállalat, Miskolcz 2, 

Of Tessék árajánlatotkérni! 

. ZEA • 
liaviköto, a legkényelmesebb 

hygienikns kötő, orvosilag 
ajánlva, 12 drb l K. Vidék¬ 
re szállítva l K 20 f., az 
összeg előzetes beküldése mel¬ 
lett. Bélyegben is. Kapható1 

DETSniTI FRIGYES 
drogéria 

^.larokkói-n.2 

•átyás ehÍDinezakorkija ehminbSI. 
Többszörösen kitüntetve, 
1869-ben a magyar or¬ 
vosok és természetvizs¬ 
gálók fiumei vándorgyű¬ 
lésén 40 arany pályadíj¬ 

jal jutalmazva. 

Láz ellen! 
Nem keserű! 

Legjobb szer láz, váltó-
láz, malária ellen, külö¬ 
nösen gyermekeknek, a 
kik keserű chinint be¬ 

venni nem képesek. 
Valódi, 11468 

ha minden egyes piros 
csomagolópapíron 

Rozsnyay Mátyás 
névaláírása olvas¬ 

ható. 11966 

gyógyszeretán 
Arad, Szabadság-tér. 
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Miért vesz minden szegény és gazdag egyaránt 

DIANA 
Mert a fáradt test okvetlen megkíván egy jó 

masszírozást. 
Mert bedörzsölés által rögtön elmúlnak a meghűléstől 

és megerőltetéstől keletkezett és visszamaradt fájdalmak. 
Mert különös előnye, hogy már a 

masszírozás alatt 
múlnak el a leghevesebb fájdalmak. 

Nagyon sokan cseppenként czukorral vagy vizbe 

i*" veszik "*i 
mint étvágygerjesztőt és fájdalomcsillapítót. 

Munkásoknak is 
kincset ér egy üveg valódi 

DIANA sósborszesz 
Urlovasok, zsokék, sportférfiak 
részére nélkülözhetlcn szer a D l V NA-sósborszesz. Bcdöi" 
zsölés utján a fáradt, vagy clernyedt izmok és idegek vissza¬ 
nyerik természetes frisseségüket és rugékonyságukat. 

Akik sokat utaznak 
azok minden, az utazásnál elkerülhetlcn kellemetlenségektől 
és bajtól meg lesznek óva, ha D IÁN A-sósborszeszt visznek 
magukkal. Mert a DIANA-sósborszesz ihatóvá és teljesen 
ártalmatlanná teszi a legrosszabb vizet is, hőségtől vagy az 
utazásnál más okból gyakran előforduló fejfájás és egyéb 
bajoknál kellemesen ható enyhítő és házi szer. Hnjóu uta¬ 
zókat megóvja a rettenetes tengeri betegségekből származó 
kellemetlen utóbajoktól. 

G y ér ni ekápolá snál 
valósággal nélkülözhctlen. Meggátolja, mint óvszer, a test 
kipállását, a gyakori mandula és toroklobot; fogzásnál mini¬ 
málisra redukálja a fájdalmakat. 

Munkások 
kik testi erejök utján szerzik meg a mindennapi kenyeret, 
utólérhctlen, kiváló izomerösitő szert nyernek a DIANA-
sósborszeszben. A fáradt testre üditölcg hat, a gyakori hát 
és derékfájást meggátolja, néhány előzetes bedörzsölés állal. 

Hivatalnokok, dijnokok 
szóval irodai munkát végző és sokat görnyedő egyének jobb, 
hálásabb szert nem találhatnak a DIANA-sósborszesznél, 
amely a sok ülésből származó, elmaradhatlan bajok ellen a 
lég hatályosabb, biztosan ható szer. 

Mint arczápolószer 
a legkiválóbb a DIANA-sósborszesz, amely eltünteti, a 
mitessereket, az arcbőrt simává, tisztává varázsolja. Sikerrel 
alkalmazható izzadás ellen, valamint szájbüz megszüntetéséhez. 
Fürdővízben, mosdóyizben használva, a testnek bámulatos 
rugékonyságot, üdeséget kölcsönöz. 

Fejfájásban 
szenvedők állítása szerint a DIANA-sósborszesz biztosan 
ható és a legolcsóbb háziszer. 

Esténkiiit miért használják oly előszeretettel a 
DIANA sósborszeszt 

minden házban? 
Aki egész nap dolgozik, jön-megy, kifáradt, testileg és szel¬ 
lemileg meg van erőltetve, annak okvetlen szükséges, hogy 
lefekvéskor jól bemasszirozza magát a 

DIANA sósborszeszszel. 
Mert erősíti és edzi a testet. 
Mert erősíti és edzi a csontokat. 
Mert erősiti és edzi az inakat. 
Mert erősiti és edzi az ereket. 
Mert a bedörzsölés által a véredények mozgásba jönnek, 

miáltal felfrissül az egész szervezet. 
Mert a has masszírozása által a székelet teljesen rendbe jön. 
Mert a bágyadtság a homlok bedörzsölése által végképpen 

elmúlik. 
Akik egész nap az asztal mellett ülnek, görnyednek, dolgoznak, 

olvasnak, Írnak : rendesen hátfájásuk van, ezeknek meg¬ 
fizethetetlen egy jó bedörzsölés a valódi 

DIANA sósborszeszszel, 
mely a fájdalmat már a masszírozás alatt szünteti meg. 

Iliért van a legkomolyabb hivatása a 

D I A N A sósborszesznek 
a fodrásztermekben? 

Mert köztudomású lett, hogy feltűnő kellemes illata végett 
az urak nagyon kedvelik. 

Mert fej mosásnál DIANA-sósborszeszncl nincs jobb a világon. 
Mert a fejbőrre hüsitőleg, frissitőleg és erösitőleg hat. 
Mert a kórpaképződést megszünteti a hajhullással együtt. 
Mert a haj színét eleveníti, fényesiti. 
Mert a borotválkozás utáni rossz érzéseket azonnal meg¬ 

szünteti. 
Mert pattanások képződése ki van zárva. 
Mert megváfjás esetén a vérmérgezés ki van zárva. 
Köztudomású, hogy a mindennapi életben a legveszedelme¬ 

sebb börbajokat egyik ember a másiktól kapja tudtán 
kívül és pedig leginkább ott, ahol a legtöbb ember 
megfordul. 

Nem csoda tehát, ha borotválkozás vagy hajvágás közben 
hozzá jutunk egy ilyen ragadós bőrbajhoz anélkül, 
hogy ennek bárki oka volna. Éppen ezért tanácsos 
a Dl.\NA-sosborszesz befecskendezés minden borot¬ 
válkozás és hajvágás után. 

Legerősebb sósborszesz. 
Az egész országban mindenütt kapható. 

Egyedüli készítő 

gvégvsz., Bnfepest, Karolv -kínit 5. 
{Jv <~Jv «/ 

Használt „Diana sósborszeszes" üveget nem veszünk vissza. Postán legkevesebb 6 üveg szállítható utánvét mellett. 
Egy üveg Diana 

sósborszesz 
Egy nagy üveg J\ 

A 
M | ~ | f Egy legnagyobb üveg r> 
J X ' ! • Diana sósborszesz ** Diana sósborszesz * ' • Diana sósborszesz 

Minden üvegnek plombálva kell lenni. 
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SZERKESZTŐ 

HOITSY PÁL. BUDAPEST, SZEPTEMBER 2 5 . 
Szerkesztőség i iroda : IV. BeHtanoda-utcza 5. 
Kiadóhivatal: IV. Egyetem-utcza 4. 

Egyes szám 
ára 40 fillér. 

Előfizetési 
leltételek : 

t Egész évre _ 
\ Félévre _ _ 
l Negyedévre — 

_ 16 korona 
_ 8 korona. 

4 korona. 

A «t'iMjl-roní*<i»-val 
negyedévenként 80 fillérrel 

több. 
Külföldi előfizetésekhez s postailag meg¬ 

határozott viteldíj iá csatolandó. 

VILMOS CSÁSZÁR KARAPANCSÁN. 

M' 
-AGYAROKSZÁG a vadászok Eldorádója. Más¬ 

hol is van terület, a mely a vad 
bizonyos nemében bővelkedik, de any-

nyiféle vad, és oly bőségesen, mint minálunk, 
nincs máshol sehol. Például kis vad, fogoly, 
nyúl van máshol is annyi, mint nálunk. De 
ott hiányzik a farkas,' a medve, a vaddisznó 

meg a szarvas. S ott, a hol ezek vannak, a 
kis vad kevés. 

így volt ez a régi időben is. Azért száza¬ 
dok előtt, — az Árpádok és a vegyes házak¬ 
ból származott királyaink idején - - gyakorta 
jártak el hozzánk vadászni idegen uralkodók. 
Mert hát a vadászat fejedelmi szórakozás volt 
mindig, kezdve Assyria régi királyain. S Nagy 
Lajos, vagy Hunyadi Mátyás idején sokszor 

látogattak el hozzánk idegen koronák viselői, 
hogy a magyar király vendégei gyanánt a 
vadászat örömeiben részt vegyenek. 

Mohács óta ez megváltozott. A Habsbur¬ 
gok, bár többnyire szenvedélyes vadászok vol¬ 
tak, nem igen vadászgattak Magyarországon. 
Annál kevésbé hívtak ide idegen uralkodókat 
vendégekül. Egész a mi időnkig nem járt 
nálunk vadászni idegen koronás fő. 

Franklin-Tanralat nyomdája, Budapest. IV., Egyetem-ntoia 4. g». 

I I . VILMOS NÉMET CSÁSZÁR KARAPANCSÁN, A SOKÁCZ N É P KÖZÖTT. — Jelly Gyula fölvételei. 


