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zzétküld utánvét mellett az 

Orsz. Posztóáruház 
Budapest, Rottenbiller-MB. 

I. emelet. 
e g y f é r f i ö l t ö n y r e 3 m é 
t e r finom fekete, sötétkék, 
szürke vagy barna angol 

gyapjúszövetet. 

Olcsó 

5 kilő: nj fosztott 9.60 K, 
jobb 12 K, fehér pehelypuha 
fosztott 18 K. 24 K, hófehér 
pehelypuha fosztott 30 K 36 K 
Szállítás portomentes, ulán-
Téttel. A kicserélés és vissza-
vétel portomegtérités ellené
ben megengedtetik. 3325 

Benedikt Saclisel , 
Lobes 60 . 

Fost Pilsen, Böhmen. 

Férfiöltönyt 
divatos szabással, gyapjú
szövetből készit mérték után 
finom kivitelben 2 5 kor. -ért 
LICHTMANN SÁNDOR 

szabómester, 11090b 
Budapest, Rottenbiller-n.4B. 

I. emelet. 
Vidékre minták bérmentve. 
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2 5 , 0 0 0 k o r o n á t fizet a S c h i e h t György 
czég A u s s i g b a n bárkinek, a ki bebizonyítja Jótállás: 

hogy szappana a iSchicht» névvel valamely káros keveréket tartalmai, 

Schicht-szappan! 
(„Szarvas" vagy „Kulcsa-szappan.) 

Megtakarít pénzt, időt és fáradságot. 
A ruhát kiméli és megóvja. 
Mindennemű ruha és 

mosási módszer részére 
a legjobb és legolcsóbb. 

Hófehér ruhát ád. 
A szineket emeli, fénylővé 

és világossá teszi. 

A vásárlásnárkülönösen ügyeljünk arra, hogy minden darab szappan 
«Schieht» névvel és a «Szarvas» v. «Kulcs» védjegygyei legyen ellátva. 

INDRA TEA 
A világ legjobb teája. — Mindenütt kapható. 

IndraTea Import Company, Triest. 

Alapíttatott 1878. Telefon 15-56. 

Tornaeszköz, 
valód angol tennis játék, függó'-ágy, 
háló, tekejátek. zsák, ponyva és fehér 
kenderkötél legolcsóbb megbízható 

beszerzési forrása 

Seffer Antal 
sporteszközük és kötélgyártó-telepe 

Budapest, IY., Károly-utcza, bolfsz. 12. 
(Központi városház épülete.) 

Képes árjegyzék kívánatra ingyen és 
bérmentve. 10699 

BCrgSnycztm 
Cartonage. DÁVID KAROLY ES FIA Telefon szám 

41—*8. 

doboz-papiráru és szab. fém kapocsgyára 
B u d a p e s t , I . . M é s z á r o s - u t c z a 3 8 . s z á m . 10651 

Gyárt : Papirtányért , bon-
traniert ée jardinet-dobozo-
kat. Sajtalt kerek dobozo-
kat, l e rmente . en elzárható, 
osMekajtkate dobosokat pó
lyák kötögyapot, atb. cg magolá
sára. Hlntődolozok, valamint 
kúiot t l e m e z - c ö v e k tetszés -, 
znriutí ungyaágban. T e i i i i . ' ? ' 
bozok i/» küogr.-tol 10 kaogr.-ig, valamint 6, 10 és » fiUéres tea csomagoláséhoz 

SMkrenyozipke éz köpöládapapir legújabb szín és kivágásban. 

_ , _ - Állandó kiállítás a fenti czikkekből a 
varoaligeU iparcsarnokban megtekinthető. 

K N U T H KAROLY 
mérnök és gyároz 10669 

Oa. és kir. fensége József főherezeg wdv. szállítója. 
Gryár és iroda: 

Budapest , V I I . k e r . , Garay -u tcza 10. 
Központi viz-, lég- és gőzfűtések, légszesz- és vízvezetékek, 
esatornázások, szellőztetések, szivattyúk, vizerSművi emelő

gépek atb. 

Tervek, költségvetések, jövedelmi előirányzatok gyorsan készíttetnek 

Legfinomabb ezüst tula-órák 2 
Ezüst tula horgony (auker) remontoir, dupla 

köpenynyel, szilárd jó szerkezettel, erős tok
ban, gyönyörű díszítéssel . . . 2 4 korona. 

Világhírű iLonginesn-szerkezettel 5 0 korona. 

15 évi jótállással! 

Schönwald Imre 
magyar órásmester és 

ékszergyárosnál PÉCS 122. 

Nagy képes árjegyzék iugyen és 
bérmentve. 

& obininczakorkája «£*& 
Legjobb szer láz, váltóláz, malária 

ellen, különösen gyermekeknek, a kik 

keserű chinint bevenni nem képesek. 

Törvényesen 
védve. 

Láz ellen! 
Nem keserű 

nn Valódi, ha minden egyes piros csomagolópapíron 
l # ~ Rozsnyai Mátyás névaláírása olvasható. " • • 

Töbszörösen kitüntetve, 1869-ben » 
magyar orvosok és természetviisgawi 
fiumei vándorgyűlésén 40 arany pzly* 

dijjal jutalmazva. 
utánzatoktól 
óvakodjtink. 

Főraktár: Budapesten TÖRÖK JÓZSEF gyógyszer
tárában, valamint minden gyógyszertárban. 10685 

ertárában 
a sSL, Rozsnyay Mátyás fifiSSS. 

Franklin Társulat nyomdája, Budapesten, (IV., Egyetem-utcza 4.) 
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4 0 . SZ. 1 9 0 5 . (52. ÉVFOLYAM.) 
SZERKESZTŐ 

HOITSY PÁL. 
FŐMUNKATÁRS 

MIKSZÁTH KÁLMÁN. BUDAPEST, OKTÓBKR 1. 
Szerkesztőségi iroda: IV. Kaplony-utcza 9. 
Kiadóhivatal. Vf Egyetem-utcza 4. Előfizetési feltételek. 

Egész évre 1 0 korona. 
Félévre 8 korona. 
Negyedévre .... 4 korona. 

A nYiUgkmniká-val 
aegyedéveakeDt KÜ Mlérrrl 

több. 
Külföldi elöfizeteackuoz a postailag meg

határozott viteldíj is csatolandó. 

ZRÍNYI PÉTER ISMERETLEN 
ARCZKÉPE. 

G
YŰJTEMÉNYEM legbecsesebb darabját muta-
. tom be: Zrínyi Péter egykorú hiteles 
arczképét. A kép 45 centiméter hosszú, 

35 centiméter széles olajfestmény. Sajnos, az 
idő által erősen meg van viselve, a mi arra vall, 
hogy sok viszontagságon ment keresztül. Mi
kor Zrinyi Péter lefejeztetése köztudomású lett, 
régi barátság vagy ellenségeskedés jogán min
denki ott zsákmányolt a gazdátlanná vált Zrinyi 
javukból, a hol épen érte. Ez volt akkor, a foly
tonos háborúskodás idején a kor erkölcse. Ager-
sei Pethők horvátországi ága ott virágzott a 
Zrínyiek közvetlen szomszédságában. Pethő Fe-
rencz uram is átrándult a régi jó 
szomszéd otthonába, hogy egy kis 
emléket szerezzen tőle. Fegyveres 
szolgahadat is vitt magával, hogy 
annál többet hozhasson el a Mura
közről. Talán ez alkalommal jutott 
a kép is a Pethő-család tulajdo
nába, a mely a legutolsó időkig 
megőrizte. Jó, hogy így történt. Ha 
Spankau generális vitte volna el, 
azóta a kép rég elveszett volna, 
vagy talán valamelyik bécsi mú
zeum lomtárában heverne. 

Abban a korban letelepedett 
festőművész kevés volt Magyar
országon. Afféle, leginkább német
országi vándorművészek járkáltak 
várról - várra, lefesteni a család
tagokat Az ügyesebbj e aztán szé
pen megélhetett művészetéből. Egy 
ilyen művész vetődhetett 1646-ban 
a Zrinyi Péter udvarába. Avagy 
lehet, hogy a kép a pozsonyi or
szággyűlés tartama alatt készült, a 
melyen a comesek között Zrinyi 
Péter is megjelent. A vógnólküli 
vitatkozások között eléggé elun
hatta magát a fiatal gróf s örült, 
ha Ferdinánd király vadászataiban 
részt vehetett. Egy alkalommal egy 
hatalmasan kifejlett vadkan törte
tett elő. Zrinyi Péter utána iramo
dik egy szál karddal, s a király sze
meláttára oly hatalmas csapást 
mér a vad fejére, hogy szétnyílott 
homlokából szerteszét fröcscsen az 

állat veleje. Elámult a király, kezébe vette a 
kardot, meg is suhintotta a levegőben, de karja 
erőtlenül hanyatlott le a széles aczólpenge 
súlya alatt 

— Fogjad, nem nekem való ez! — adta vissza 
tulajdonosának. 

Lehet, hogy Pozsonyból vitte haza az arcz
képét Péter gróf, szerelmes feleségének. Fran-
gepán Beatrixot öt évvel azelőtt hozta el a ter-
zattói sziklafészekből. Tizenhat éves volt a vár-
kisasszony, mikor a levente elmátkázta; a 
huszonegy éves hős pedig máris rettegett ellen
fele a végbeli töröksógnek. A császár és a 
padisah között papíron béke volt s a budai basa, 
Musza nagyon szomorú levelet irt «a Jézus val
lásán levő emirek dicsőségéhez, a Messiás nem-

ZRINYI PÉTER. 

zete dicső nagyjainak választottjához, a magya
rok palatínusához, méltóságos Esterházy Mik
lóshoz, kinek legyen boldog kimúlása.* (A sok 
hízelgés között valószínűleg ez az utolsó kíván
ság volt leginkább szívből jövő.) Tudatja a foly
tonos panaszokat, melyeket hozzá felküldenek 
a beglerbégek. Csak legutoljára is Samil basa 
irt keseregve aZerin fiainak békeellenes cselek
vényeiről. A panasz természetesen elhallgatja 
a sok pusztítást, a melyeket a török csa
patok a Zrinyi-birtokokon elkövettek. A vád a 
haditanácshoz is felkerült, luuiytelenkelletlen 
a dunántúli főkapitány, Batthyányi Ádám tette 
meg, de egyúttal saját fiainak a két Zrínyit mu
tatta fel példányképül. Péter gróf mindenütt 
együtt küzdött bátyjával, Miklóssal, a ki lóg-

rádi főkapitány volt Mikor pedig 
Miklós a harmincz éves háborúban 
küzdött, az egész Muraköz védelme 
Péterre háramlott Hány csatáro
zása lehetett itt 27 éves koráig! 
Légrádnál ép a kép készülése évé
ben nyert győzelmet törökön, az 
előző évben pedig egy zabolátlan 
török csapattal való küzdelmében 
csaknem életét vesztette. Zivataros, 
sötét éjben hallotta a kontyosok 
jöttét; lóra ültette végbeli kato
náit, s megrohanta a zsákmányoló 
hadat. A pogány azonban, alighogy 
meghallja a Zrinyi nevét, hátat 
fordít a magyaroknak, s neki egye
nesen a Murának! Inkább veti 
magát a hullámsírba, mintsem 
hogy a Zrinyi fegyverét bevárja. 
A fiatal hős boszúsan látja, hogy 
menekülnek előle a törökök. Hát 
ő egyet sem vághat le közülök ? 
Megsarkantyúzza paripáját s bele
ugrat a szennyes hullámok közé. 
De a vad ár elragadja lovastól, az 
örvény már feje fölött kezd zaj
lani, mind mélyebbre húzza alá, 
mikor hű csatlósa utána úsztat s 
kimenti a habok közül. 

Ifjúi erélye nemcsak a török 
elleni küzdelmekben nyilvánult 
A császári katonasággal is tömér
dek baja akadt, mert ez is csak 
ugyanazt cselekedte, a mit a török, 
pusztulás járt nyomában ennek is. 
Megtámadni pedig őket felségére-
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lás, bepanaszolni meg nem volt hová. Ilyenekért 
fosztották meg összes méltóságaitól Frangepán 
Farkast is, a ki erre elkeseredésében nyíltan 
fegyvert fogott a határőrvidéki német hadak 
ellen, kiverte őket állásaikból, s a német lobo
gókat az elszörnyedt tisztek előtt taposta sárba. 
Mondják, hogy a dühöngő ő=z Frangepán mel
lett ott állott ifjú veje is, s a büszke császári 
zászló rongyokban hullott alá kezéből. A csá
szár decretumban felségsértőnek nyilvánította 
ekkor Zrínyi Pétert, a szigorú Ítélet következ
ményeit azonban éreztette vele. 

1646-ig, mikor a kép készült, a király még 
nem ruházta fel Péter grófot magasabb czím-
mel. A. kitüntetések az első szülöttség jogán 
Miklóst illették, a ki már nyolcz éves korában 
zászlós úr, főlovászmester volt, Péter csak 
1647-ben nyerte a sichelbergi kapitányságot, mely 
a kalandos uszkókok (szerb menekültek) parancs
nokává tette őt. De czim nélkül is az ország 
legtekintélyesebb főurai között volt már is. Ha 
családja eredetét nem vezetheti is fel Galbáig, 
és onnét Jupiterig, mint a házi genealogus, 
Forstall tette, arra büszkén hivatkozhatott, 
hogy nem csinált, hanem született gróf. Mikor 
esküvőjét tartotta, nemcsak a főurakat, a ná
dort és a királyt hívta meg, hanem a külföldi 
udvarokat is. Velenczében ma is őrzik a levél
tárban a tizek tanácsához ós a dogéhoz küldött 
meghívóit. Úgy hívja meg őket, mint szomszé
dait és barátait. 

Nagy nevéhez nagy műveltség is járult. Páz
mány Péter gondoskodott neveltetéséről. FJS 
maga II. Ferdinánd érdeklődött előmenetele 
iránt, a ki visszaemlékezve atyjukra, &két ár
vát külön meglátogatta Csáktornyán. Bátyjával 
együtt négy éven keresztül tanult a gráczi je
zsuita iskolában, majd két éven át Pázmány 
személyes felügyelete alatt Nagy-Szombatban. 
Ez a tanfolyam abban az időben már egyetemi 
jelleggel birt, s a képzettség legmagasabb fokát 
adta. De a gondos főpap még világot látni is 
elküldötte őket Olaszországba s megfordultak 
Rómában is, a hol VIII. Orbán pápa reájuk 
adta áldását. Klasszikus latinságáról a börtön
ben készült gyönyörű vádiratával tett legutolsó 
tanúságot, költői hajlamairól pedig a iSzigeti 
veszedelemnek» horvát fordítása által. A hadi 
tudományban jártas volt s 1645-ben Kanizsa 
külvárosát az ő általa, könyvek után készített 
gyújtó szerszámokkal égette fel. 

íme ez volt a 27 éves Zrínyi Péter, a kit a 
kép ábrázol. Feltűnő a képen a vonások rokon
sága Miklós bátyjával. Ó rá vall a jellegzetes, 
erősen hajlott orr és a gödrös ajak. Csak a ki
fejezés lágyabb Péter arczán. Haja és bnjusza 
fekete. Skarlát szín • dolmány födi a testet, 
melyre nagy gombos zöld mente borul, széles 
arany vitézkötéssel és dús szürke prémmel. 

A mi azonban a legnevezetesebb a képen, az, 
hogy Zrínyi Pétert félszemére vaknak ábrázolja. 
Balszeme világát szemhéja borítja be. Valame
lyik török csetepatén veszthette el egyik szemét 
a levente. Eddig egy képe sem mutatta, hogy 
Zrínyi Péter vak volt félszemóre. Talán kímé
letből nem festették oda ábrázolói testi fogyat
kozását. Hátramaradt képei különben sem 
olyan jellegzetesek, mint az, melyet a Miklós 
bátyjáról ismerünk. Annyival is érdekesebb 
tehát, ha bemutathatom történelmünk ezen ne
vezetes alakjának hiteles és hű arczképét. 

Zrinyi Péter és Frangepán Feremz siriratán, 
melyet a gyűlölet vésett sírkövükre, többek közt 
e szavak olvashatók: «Ebbe a verembe estek, 
mivel vak vezette a világtalant." Homályos, 
megfejtetlen volt eddig a sirirat értelme. Váj
jon nem Zrínyinek félszemű voltára van-e 
benne czólzás? Báró Nyáry Albert. 

SZEPTEMBER. 
Meleg még az ég boltozatja, 
De már a szirtét hagyogatja. 
A lomb is ritkul, haloványul . . . 
S oda a legszebb dal a fákrul. 

A déli nap erőlködik még, 
Hogy hátha a réginek hinnék. 
Mindegy, — a nyárnak vége lesz már, 
Alárhogy is, szeptember ez már ! 

Sohse erőlködj, nap barátom, 
Ez a mi sorsunk a világon. 
A lángok lángja hevíthet bar : 
Ellobog a láng, elszáll a nyár! 

— Ám túl a lombok ritkulásán, 
A nyárvégi sugár fogyásán : 
Megtelik a lelkem reménynyel, 
Ez őszi táj költészetével . . . 

Nyárvégi nap sugara, hullj rám, 
Nyárvégi lombsátor, borulj rám. 
Tanítsatok meg bizni engem, 
Egy eljövő, más kikeletben! 

Szabolcska Mihály. 

VIRÁGÉNEK. 
Örökre nékem el ne add a lelked, 
Egy álmod kérem én csak, nem szerelmed, 
Vad szenvedélyt ne lopjak én szivedbe, 
Csak egy mosolyt merengő kék szemedbe. 
Ne tudj gyönyörről, — az én közelemben 
Csak ragyogás, csak tisztaság övezzen, 
Miként ha napnak alkonyulaténál 
A gyöngyvirágok erdejébe járnál. 

Karod kitárva sohse várj te engem, 
Szived felett a vágy csak úgy lebegjen, 
Mint szerteomló, kósza köd a fákon, 
Mint lenge illat őszi violákon. 
Susogd el olykor álmodón nevem 
S a te szelíd, ábrándos lelkeden 
Fehér szerelmed úgy suhanjon által, 
Mint csendes erdőn elvesző madárdal. 

Mezey Sándor. 

SALAMON KIRÁLY ÉS A VERÉB * 
— Baumbach. — 

Salamon, a nagy. bölcs király 
A palota elé kiáll. 
Hajnalra jár s szive örül 
Hogy széttekint köröskörül. 
A templom, melyet épite 
Tündöklő fényben néz ide. 
Mindegyik tornya, oszlopa 
Egy égbe felnyúló csoda. 
Távolból vélnéd, semmi más,-
Mint egy nagy gyémánt óriás. 

A mint a tetejére néz, 
Hát ott tanyáz két nagy vitéz. 
Azaz verébpár volt csak ott 
És csiripelve csacsogott. 
Fészekrakásba fogtak ép, 
És megszólalt a hím ekép : 
• Asszony, figyelj, tudod e mit? 
— S felborzongatta tollait. — 
Ha én kivánom, akarom, 
E nagy templom csuk puszta rom. 
Csak egyet rúgok s már oda, 
A mit a király alkota.n 

A király, ki jól érti meg, 
A mit a madár csicsereg, 
Jól felkaczag és szól ekép : 
«Szállj errébb, kérkedő veréb 1 
Hát azt hiszed, te kis bohó, 
E templom pelyhekből való 

* A közelebb elhunyt nemet költő müveiből. 

S mit épített ezernyi nép 
Eldöntheti egy kis veréb ?« 

«Bocsáss meg, — szólt a kis madár — 
Ha szájam néha félre jár ! 
Tudom, beszédem oktalan, 
De mégis egy nagy czélja van ; 
Vele hitvestársam előtt . 
Tekintélyt szerzek és erőt.» 

A király jóizüt nevet, 
Kedvére van a felelet, 
S így szóla rá : «Szállj le, bohó, 
Szavad megfontolásra jó. 
Valaki bár bölcs és hamis, 
Tanulhat egy verébtől is.» 

S oda irányzá lépteit 
Hol várt neje, szép Szulamit. 

Feleki Sándor. 

A «SKVARKA». 
A skvarka «tepertyű»-t jelent tót nyelven, de 

a felvidéken voltakópenaz afféle kis birtokokat, 
minőkön a bocskoros nemesek élnek, és a minő 
az enyim, magyarul is skvarkának vagy egysze
rűen grundnak szokták nevezni. 

A mióta megírtam a «Szontágh Pál kutyái»-t, 
melyeket Horpácson találtam, mint az egye
düli élő instrukcziót, szóval mióta a skvarka 
megvan, a klubban livő birtokos ós nagy
birtokos képviselőtársaim váltig enyelegnek 
velem: 

— No hát mit csinál a domínium? Hogy 
megy a gazdálkodás ? Milyen esztendőd volt? stb. 

— Köszönöm, — szoktam szerényen felelni,— 
jól megy minden. Az idén épen megkétszerez
tem a vagyonomat. 

Persze csak úgy értem, a hogy a jó öreg Du
mas, ki öt frankkal jött fiatal korában Parisba 
s tiz frank találtatott a zsebében, a mikor öieg 
korában meghalt, vagyis kétszer annyi. Nekem 
is négy kuvasz-kutyám volt, mikor tavaszszal 
átvettem a grundot, most ősz felé már nyolcz van. 

A nyaralás is meglehetősen mulatságosnak 
ütött ki. Tavaszkor tömérdek cserebogár volt, 
egész nap, egész éjjel zúgtak, hogy bele lehe
tett siketülni, mindent megettek, csak épen 
engem nem. Mire a cserebogarak eltűntek, mil
liárdnyi úgynevezett hólyaghúzó izgoncz ter
mett a ház előtt álló óriás kőrisfákon, hogy a 
nagy pózsmaszagtól el lehetett ájulni. Később a 
tavaszi nagy esőzések miatt a szúnyogok soka
sodtak meg, és csíptek, szipolyoztak. De hát 
semmi az olyan áldott esztendőben, mikor 
fináncz ós adóvégrehajtó eltűnik a föld szinó-
ről. Boldog ilyenkor a magyar ós eltűri a szú
nyogokat. Hanem a legyek még ilyenkor is 
kiállhatatlanok, sáskányi sokaságban jelentek 
meg Horpácson ós haraptak, mint a veszett 
kutyák. De már ezek ellen én is az ultima rá-
czió elvére helyezkedtem, egy légycsapót nyomva 
az öreg inas, Gere Mihály kezébe. 

— Pusztítsa őket a szobámból! 
Gere bátyó csak a fejét csóválta s palóczböl-

csesóggel monda: 
— Nem ér semmit. Ezer jön egynek a teme

tésére. 
Minélfogva keleti egykedvűséggel hagytuk 

őket éldegélni a légykor legvégső határáig. 
Velők egy időben következett az egerek irdat
lan elszaporodása. A három macskám olyan 
bőségben élt, mint akár három kanonok. 

Különben kosztban senki se szűkölködött. 
Nem lehet panaszkodni. A természet bőven 
produkálta a maga teremtményeit, de hozott 
nekik ennivalót is. Tömérdek ribizli, szamócza 
és szeder lett. Az igaz, hogy mind megették a 
tyúkok, de az is igaz, hogy a tyúkokat meg en 
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ettem meg. Bölcsen kiegyenlítődnek a termé
szetben az igazságtalanságok. 

S/.óval pompás kis falu ez, a drégelyi várrom 
alatt. Szondy két apródja az én rétemen ker
gette a lepkéket s az én cserebogaraim őseiből 
csinálta a malmocskákat. Egy völgykatlanban 
van elbújva az egész falucska, eltakarva a világ
tól hatalmas hegyek rámája által. Vasút nem 
vezet ide, még országút vagy megyei út sem 
postája nincs, telegráfja még kevésbbó, a dűlő
utakat is a gyep ós laboda veri fel. Minden úgy 
van még itt, a hogy Ali basa hagyta, mikor in
nen eltakarodott. 

Egész életemben vágytam ilyen zugra, el
rejtett fészekre. Azt szerettem volna, hogy 
még a mappán se legyen rajta. Nyaranta 
a fürdőbeli coursalonok verandájáról mereng
tem a fölcziczomázott természeten, melyből 
egyetlen fűszál se volt az enyim, feltűnt emlé
kemben édes apám, mikor kiült pipázni az am-
bitu9ra s nem az esti lapokat várta, mint én, 
hanem az esőt, a szeme előtt nem terűit el ékes 
park virággruppokkal, hanem egy nagy trágya
domb füstölgött s annak a párájából ha fölszállt 
vagy lomhán szétterjengett, szőtte a kombiná-
czióitaz időjárásra nézve. Az öregapám még na
gyobb úr volt. Az külön karszéket tartott a ko
vácsműhelyben, a hol az utasok a lovakat pat
koltatták. Ebben a karszékben nyaralt. Újságot 
nem tartott. A patkoltató furmányosok hozták 
és terjesztették a híreket. 

A mint közeledik az idő, hogy apáimhoz 
kell mennem, úgy nő bennem a vágy életmód
jukat is fölvenni. Ebben a vágyódásban szemel
tem ki magamnak a horpáesi kúriát. 

Megkérdeztem a nevezetességeit. 
Van benne, azt mondják, egy fa, a mely alatt 

Rákóczi ült. No, ez épen szükséges. Ez sokat ér. 
Minden jóravaló kúriához kell ilyen fa, a melyre 
gőgös legyen a tulajdonos. Az semmit se tesz, 
hogy így aztán mathematikailag kiszámítható a 
Bákóczi életéveiből, hogy egyebet se tett, mint 
a fák alatt ült. 

Van benne egy patak, mely végig foly a ker
ten, öreg fűzfák szegélyzik s fehér marmancs 
világok himbálják pártáikat a tükrében. Az 
egyik fűzfán van egy gólyafészek is. Gólya-
fészek a felvidéken 1 No már ennek az enyém
nek kell lennie. 

Elmondták, hogy a trágyadomb az udvaron ék
telenkedik. Hát nem tesz semmit. Azt tartják a 

gazdák, hogy aki sokáig szagolja, sokáig él. Kere
kes kút zörög az udvaron. A kúria kapuja pedig 
akkor lehetett utoljára becsukva, mikor Szon
tágh Pál még a pozsonyi diétán ült, páfrányok 
és dudvák tenyésznek a két korhadozó szárnya 
közt. Hát nem gyönyörűség az ilyen? Kikérdez
tem a «skvarka» összes nevezetességeit. Van egy 
nagy fekete fenyőfa a kertben, melyet egy fake-
reskedő árbocznak akart megvenni a kegyelmes 
úrtól egy óriás angol hajóhoz. Szent Isten! — 
Megdermedt bennem a ver. Milyen veszedelem
ben forogtam. Hátha eladta volna? 

Aztán kikérdeztem a birtok hibáit is. 
Hogy nem terem meg benne a repcze. Mit 

bánom én! Nem akarok én repczét termeszteni. 
Hogy a rét füve közt guzsalyka van, nem sze
reti a marha. Hát az a marha baja, nem a bir
toké. Hogy azt mondja, hozzá tartozik a birtok
hoz mintegy harmincz-negyven holt zsidó is. 
T. i. valaha zsidó temető volt az egyik földem 
végiben. Ejh no. hát mi van abban? Sőt még 
talán jó. Az apáink többnyire az eleven zsidók 
miatt pusztultak el. A holt zsidók bizonya a 
kevósbbé veszedelmesek. Azt is hibául hozták 
fel, hogy a lakóházon szolgalom van, az 

egyik szobáját át kell engedni négyszer éven 
ként templomnak. Nekem még ez is tetszett. 
Miért ne engedném át szívesen a lakásomat az 
Istennek? Végre is jobb, ha ő szállásol nálunk, 
mintha mi költözködnénk ő hozzá. Mindezek 
egy perczig se rontották meg kedvemet, mert 
mindent megdöntött, minden habozást elsepert 
a birtoknak az a dicsérete: 

— No, ha néha-néha ide jön az úr pihenni, 
itt még a madár se találja meg. 

Ez volt a legédesebb maszlag, a legragadósabb 
lép. Nem állhattam ellen többé, megvettem, s 
a ki csak megkérdezte, hogy hol fekszik a 
((skvarka», igyekeztem félrevezetni. 

— A felvidéken van, az éjszak \szélesség 48-ik 
foka alatt, Kassától balra, Pozsonytól jobbra, 
Esztergommal vis á vis. Pesttel egy parton, 
350 méterre a tenger szine fölött. Ha vasút 
járna arra, hát oda lehetne érni innen másfél 
óráig a gyorsvonaton. 

A ki ebből ki nem igazodott, még beljebb 
bonyolítottam a részletekkel. A világ mindössze 
annyit tudhatott, hogy négy kutya van a birto
kon, a kikről egy ismertető tárcza szólott. 

RÉSZLET A KERTBŐL. 

M I K S Z Á T H K Á L M Á N O T T H O N A HORPÁCSON. — Jelfy Gyula fényképei 
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tudtam neki egyebet mondani, mint hogy nagy 
redukczióra szántam magamat, mert nem győ
zöm költséggel. 

— Nos és hogy fogsz hozzá? 
— Mindenek előtt redukálom a házőrséget. 
—,Hogy-hogy? 
—''A nyolcz kutyából négyet főbe lövetek. 
— Azokat, a kikről tárczát irtai? 
— Azokat. 
— Hát aztán? 
— Majd meglátom. Csak az első lépés nehéz, 

a többi magától jő. 
Mikor elutazott, a kocsin ülve kordé : 
— Igazán főbe löveted a kutyákat ? 
— A feleségem nem akarja, de meg kell tör

ténnie. 
Harmadnap sürgönyt kaptam tőle. Csak ez a 

három szó volt benne : «A kivégeztetések elha
lasztását kérem.» A sürgönyt elolvasták az állo
máson s különböző legendák kerekedtek a nép 
között. Negyednapra egy kocsi gurult be az 
udvaromra s egy elegáns úriember szállt ki 
belőle. 

— Én Jelfy vagyok. A kutyák végett jöttem. 
— Csak nem akarja őket megvenni? 

Úgy mentem oda nyaralni, hogy ott még a 
madár se akadhat rám. 

Madár nem is talált volna meg sohasem, de 
hogy Nagy Miklós ne találjon rám, ha kéziratra 
van szüksége, arra csakugyan nem lehetett józan 
észszel számítani. 

Egy nap csak ott toppant, hogy jött, ki ka
lauzolta, az égből csöppent-e le, neja tudni. 
Örültem neki, de egyszersmind éreztem, hogy 
Horpács elvesztette titokzatosságának varázsát, 
föl van fedezve. 

Kellett nekem olyan hely, melyről csak én 
tudjak, mint a hogy az embernek van egy tit
kos könyve, a miből bátran plagizálhat, mert 
más nem tud felőle, kellett egy hely, a hol a 
füvekből, falakból, árkokból, erdőkből a fantázia 
segélyével thémákat hasogassak ki írói mester
ségemhez, a hol nekem öreg fák titkos susogás
sal meséljenek s patak vize locsogjon. 

De mindez csak volt. Nagy Miklós megtalált, 
s ennek a következményei elmaradhatlanok. 

Elcsititottam a kézirat dolgában, hogy most 
nem érek rá, mert gazdasági tervekkel vagyok 
elfoglalva; kikérdezte a terveimet, de nem 

MIKSZÁTH KÁLMÁN FIAIVAL ÉS NEJÉVEL. 

A M1K8ZÁTH-CSALÁD KIRÁNDUL A HÁTÁÉBA. 

M I K S Z Á T H K Á L M Á N O T T H O N A HORPÁCSON. — Jelfy Uyula fényképei, 

— Dehogy, — mosolygott, s egy kis fekete 
ládát vett le a kocsiról. 

Megösmertem, hogy ez camera obscura ós 
rögtön eszembe jutott, hogy a «Vasárnapi Uj-
sági> egyik fényképészét hívják Jelfynek. 

— Dehogy, dehogy, — ismétlé — eljöttem a 
«Vasárnapi Ujság» megbízásából lefényképezni 
a szegény kutyákat, meg a képviselő úr ottho
nát. A házat, a kertet ós természetesen a kutyá
kat, mint a melyeket leginkább ösmer a kö
zönség. 

Egy ideig szabadkoztam, hogy igy, úgy nem 
érdemli azt meg Horpács és nem is lehet volta
képen Horpácsot levenni, de végre is, hisz 
olyan messziről jött, nem akadályozhattam 
meg, átengedtem a nyilvánosságnak. 

. . . Én költött dolgokat akartam innen irni, 
mesélni a lovaimról, a földjeimről, a fáimról, 
de a camera obscura beszippantja ós odacsapja 
az olvasó szeme elé a meztelen valóságot. 

Horpács hát elveszett mint mesebánya rám 
nézve, hanem a kutyák jól jártak a fényképész 
közbejöttével, mert a halál helyett a halhatat
lanság lett osztályrészük, örökös kegyelmet 
kaptak tőlem. 

A mi azért nem akadályozta őket, hogy mikor 
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a mester fényképezte és a dicsőségük útját elő-
készító, rettentő csaholással meg ne rohanják, 
hogy széttépik. Denique a kutya, sem jobb az 
embernél. 

Nem minden nehézség nélkül esett meg ez a 
fontos esemény, melyet a kerítések mögül kandi 
szemmel bámult meg Horpács népe. A fekete 
gépet legelőbb a kutyákra irányítá Jelfy úr, kik 
épen legkedvesebb foglalkozásuk közben, étke
zésnél voltak, a mi kedves emlékük lesz, kivált 
akkor, ha majd mi elmegyünk innen és senki 
sem fog nekik főzni. 

Ezek után, íróról lóvén szó, azt a helyet kér
dezte, a hol dolgozni szoktam. 

— Sajnos, ilyen helj7 itt nincsen. 
— Nagy hibája ez a birtoknak, — monda. — 

A birtok nem annyira nagy, hogy el ne férne 
rajta ilyen hely. 

E csípős nyillövés után a feleségemhez for
dult : 

— Mit parancsol a nagyságos asszony le
vétetni ? 

— Magam se tudom. 
— Mi itt a legszebb, Horpácson ? — kordé. 
A feleségem elgondolkozott, a kötését letéve, 

látszott, hogy az esze végigszáguld a skvarka 
minden egyes részletén, bokrain, fáin, állatjain, 
virágágyain, míg yégre így szólt röstelkedő 
hangon: 

— Vegye le talán a fiamat! 
így készültek a képek, ötletszerűleg, egy rész

let a kertből, Bérezi mint leendő huszár lóhá

ton. Még engemet is lekaptak, a mint a padon 
ülök és csendes pipaszó mellett türelemmel vá
rom a koaliczió kormányra jutását. 

A képek meglehetősen sikerültek, a nap, 
Jelfy úr segédje gazdagon szórja sziporkázó 
fényét, s élesen vetíti a tárgyakat a lemezekre. 
Muslinczák iregnek, forognak olvasztott aranyá
ban, színes lepkék kergetőznek pajkosan. A fák 
galyai közt megzörren egy mókus, rigók felel
getnek egymásnak vidám fütytyel, a mibe bele 
hangzik a kert aljából a kaszapengés. 

Klity, klity, kettyeg a gép és Jelfy megelé
gedve veszi a hóna alá. 

— Eddig volt, készen vagyok, le van kapva 
a grund, a lovak, a kocsik és minden. 

. . . Hát a rigófütty, távoli kaszapengés, mó-

A GELLÉRT-SZOBOR ÉS A GELLÉRT-HEGY DUNAI OLDALÁNAK ÁTALAKÍTOTT RÉSZE A DÖBRENTEI-TÉR FELŐL. 
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kus zöreje, falombok zúgása? Bolondság, bo
londság. Nem lehet a «grundot» levenni sohasem. 

. . . A nap, mely az egész világot egyformán 
süti, közömbösen fest, neki mindegy, de az ón 
szemem, lelkem, melyre csak az a picziny föld
darab mosolyog, nyájasan, bizalmasan, más
képen látja azt. Leirni , lefesteni a «skvarkát» 
csak ón tudnám, ha volna hozzá elég színem, 
szavam. 1 

M—thK- n. 

A GELLÉRT-HEGY KÖRNYÉKE. 
A magyar főváros gyönyörű Dunája mellé a ter

mészet pazarsága még a sziklás Gellért-hegyet is 
adta. Itt van a városban, zsibongó élet veszi körül, 
s két hatalmas hidat vittek neki kő-bordáinak (hogy 
miéit kellett nekivinni, nem könnyű kitalálni). Ke
ményen megvetett lábainál a hidfő egyik helyen 
sem bir elég helyet találni. Nagy költséggel, nehéz 
munkával, dinamittal tudnak csak egy pár méter 
területhez jutni Az alakjára nézve is festői s külön
böző oldalról mindig változó formát mutató hegy 
nemcsak ritka szépsége Budapestnek, hanem még 
eddig kibányászatlan természeti kincse is. Gazdag 
forrású hévvizek veszik körfii, három nagy gyógyító 
erejű fürdő. Olyan fürdő-telepnek lehetne központja, 
melynek párja nem akadna. Mert hol van egy nagy 
város közepén ilyen hegy, ekkora por nélküli terü
let, friss, szabad levegővel, felséges panorámával, 
egy nagy folyónak a szemet mindig magához hó
dító gyönyörűségével, szakadatlan életével — és a 
köröskörül bugyogó gyógyító forrásokkal. Egy kilo
méterrel arrább megint más források, hideg, me
leg, a hogy tetszik. Az Árpádok alatt a környék 
neve Alhévviz volt, a Margit-sziget és O-Buda közti 
forrásvidéket pedig Felhévviznek nevezték. A Gel
lért-hegy körűi mindig fürdővilág volt, a rómaiak

tól kezdve, mióta csak hirt tudunk. Még nem régen 
is a Kunságon azért tömte nénémasszony a ludat, 
hogy az árából, pihés tollából elmehessen a Sárosba 

das fürdő is, tulajdona, már hirdeti a pályázatokat, 
hogy csináljanak két fürdőhöz épületterveket. Eddig 
még nem talált jó terveket. A város a két fürdő 

A HEGY BONTÁSA 

• bányára*. A Sáros-fürdő forró vize azonban már 
régen a Dunába zuhog, mert az egyik hid miatt le 
kellett bontani. 

De a város, melynek ez a forrás, valamint a Bu-

AZ ALSOHEGY-UTCZA. 

A G E L L É R T - H E G Y ÁTALAKÍTÁSA. — Balogh Rudolf fényképei. 

közé eső hegyet mint fürdő parkot, sétáló helyet 
akarja berendezni. 

Az első dolog, a mihez Budapest főváros ható
sága hozzáfogott, egy költséges sétáló építése a 
hegy tövében, a Sáros- és a Budas-fürdők közt, 
vagyis a két nagy hid közt levő épületnélküli heuy-
alj átalakítása korzónak. Ez keskeny part, s a villa
mos is ott jár. Kétszázhatvanezer korona rá a költ
ség. A Gellért lábát vágják már, hogy a helyet szé
lesebbé tegyék. 

Az egyik képünk ép ilyen munkát tüntet föl. 
A hegy déli részénél, a Ferencz József-hid fejénél 
az eddig lebontott hegyoldalt még tovább fúrják, 
faragják, annak a fekete nyílású barlangnak a tövé
nél, melyben még nem régen két kunyhó is volt és 
tűzhelye füstölt, ha volt mit főzni. Az egész hegy
oldalban az első munka, hogy a meglazult sziklákat 
legördítsék, nehogy maguktól zuhanjanak le s em
berben, vagyonban kárt tegyenek. A dinamitos 
munka a'att az utat erős palánkok védik a felrob 
bántott sziklák omlásától. Egy másik képünkön az 
eskütéri hid budai regényes hídfőjének környéke 
látszik a Sáros-fürdő fölött. It t is metélték az öreg 
hegy dolomit oldalát, hogy a hidon átjövő közleke
dés jobbra és balra elférhessen. A hídról mindjár: 
szerpentin úton mehet odább akárki a Gellért-hegy 
meredekein, a harmincz év előtt ültetett bokrokhoz, 
és fenyőfákhoz. A fenyőfák itt csupa Pinus Austri-
aca — a leghitványabb meszelő-pamacs formájú 
tűlevelű. 

A hegy itteni feljáratának kirakatszerű berende
zésében foglaltatik, mesterséges vizomlás, mestersé
gesen csinált kőfal, mely a Gellért lehámozott ele
ven testén olyan, mint az operált betegen a Lister-
kötés. Kődaraboknak czementtel összeraga- ztott kér
gét szárították a kiklopszi sebekhez. Szent Gellért 
vértanú püspök kámzsás szobra, melyet sehonnan 
sem lehet jól megnézni, misztikus hatású. A mű
szeretők megelégedéssel képzelik el, hogy amaz 
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emlékezetes tíz királyi szobor közül ez nemcsak 
a legnagyobb, (mert a csanádi püspök szobrát az 
előre kimértnél még egyszer akkorára rendelték 
meg Jankovich Gyula szobrásznál,) hanem lehet a 
legjobb is. Közelről nézni azonban nem lehet, és így 
megmarad inkognitó homályosságában. 

Itt a közelségben immár a főváros legszegényebb 
része, még Ó-Buda zsellér-telkeseinél is nyomorul
tabb zeg-zugos tanyája, a Gellérthegy borzasztón 
pallérozatlan éjszaki oldala. (A déli oldala a Lágy
mányos felé a nyári lakok telepe, árnyékos fák és 
diszkertek közt). Pusztítják is az ócska viskókat. 
A mint egy viskó eladó, kisajátítják, a hatóság meg
veszi, és aztán az ő gondja, hogy mit csinál vele. 
Nyomorúságos városrész, hol hegyoldalban, hol 
árokszerű mélyedések fenekén, sziklán fent, porond
ban lent. Girbe-görbe ntezák, sikátorok, vak-közök, 
kutyaszorítók, bogárhátú viskók. 

Neve e városrésznek Tabán, Budavár visszafog
lalása után Bácz városnak nevezték el. A Gellért
hegy oldalában kapott helyet a gyülevész nép, mely 
a hódító török sereggel jött mint fuvaros, és az a 
másik sereg, mely már Budavár 1686-iki ostroma 
előtt itt volt, mint szekerező, földhányó, kenyérsütő, 
lánczkovács, és Ínséges nép. Szavojai Eugén telepí
tési kísérletei árasztották el a főváros környékét a 
déli szlávokkal, mikor a Bajnamelléki katholikus 
németek már csak szivárogtak, és közelebbről kel
lett benépesíteni Báczkevét, Szent-Endrét. 

Buda nagy forduláson ment keresztül. Mátyás ki
rálynak a mostani Bácz-fürdőig terjedő kertjei ki
vesztek. A török uralom alatt kiszáradtak. A királyi 
palotát néző Gellérthegy oldalába behúzódott a sze
gény nép. A ki az ostromló seregnél kovács, kerék
gyártó mesterember volt, főzött és édes italt, török 
nyalánkságot mért, az mind kapott helyet a Gellért 
oldalában, hogy hajlékot építtessen magának. így ke
letkezett a szegénység városa. A ráczok oly tömeg
ben gyűltek össze, hogy a Gellérthegy alatt Báczvá-
ros támadt. Ma már a Eáczváros neve és püspöki 
temploma elmúlt történeti emlék. 

A Gellérthegy éjszaki lankás oldalán most megy 
végbe egy csöndes forradalom, mely viskóit kiszol
gáltatja egy nyugodt, sőt esetleg vagyonos élet fun
damentumává. Áz összevissza épített szegény kör
nyéket a hatóság szabályozni akarja. De itt domb 
és árok egymást váltogatja. Megveszik a viskót 
annyiért, a mennyit ért, aztán lebontják. Az ember, 
ha erre jár, nem is képzeli, hogy mért ez a sok tö
vig bontott ház. Az addig szűk helyeken ujjongva 
jelenik meg a gyermek sereg és vidám hódításával 
ellepi. Egy nagy város terjed immár itt is, a hol 
nemcsak házbért fizetnek, hanem egészséges leve
gőt is kapnak. Most még ez a dombos hely idilli és 
rusztikus része a fővárosnak, régi, százados része, 
apró kocsmáival, szemfüles jámbor embereivel, jó 
levegőjével, apró vityillóival. De már vannak itt-
ott palafödeles nyaralói, tornyos úri lakásai és 
nagy testű iskolai palotái. Ezek már mérföldmu
tatói Budapest haladásának. 

V I L Á G J Á R Ó KOSARAS-TOTOK. 
A magyar közönség egy erős tévedését kell 

helyreigazítanom. Azt ugyan tudia nálunk min
denki, hogy a tót, ha min t született őgyelgő' el 
nem szalad Amerikáig, há t legalább az ország
ban szanaszéjjel vándorol, keresi a neki való 
munkát . De igazi világjáró tótnak eddig csak a 
drótost tartották, a ki oly ot thonos nyugalom
mal drótoz Berlinben, mint teszem fel Ameri
kában. 

Igaz is, hiteles annálókban meg vagyon i n a , 
hogy mikor Columbus Kristóf kikötött Amerika 
földjén, az indiánusok elszaladtak előle, de a 
drótostót, a ki előtte j á r t a nagy felfedezőnek, 
teljes ot thonos nyugalommal üdvözölte a jöve
vényt, szólván hozzá ekképen: 

— Peknye vitám pan Columbus ! (Isten hozta 
Columbus ur!) Tudom, hogy sok fazoka van, a 
mi elromlot t a nagy utón. No, de ne tessék 
félni, majd megdrótozom. 

Hanem ez esemény hitelességét nagyon ta
gadják a kosaras tótok. De ha igaz volt is, ré
gen volt. A tevékeny ember nem él a múl t 
emlékeinek, azért még bagót se adnak, hanem 
ól a jelennek, a jövendőnek. A mai igazság pe
dig az, hogy mi a drótostót világjárása a kosa
ras tótokéhoz képes t ! Szó, a mi szó, de az 
igazság a le, első, az igazság pedig az, hogy el
búj hátik mellettök a drótos minden őgyelgésé-
vel. A dicsőség, pálma, minden a kosaras-tótoké 
ebben a dologban. 

Hogy pedig senki se gondolja, hogy tréfálok, 
előre megmondom, hogy hót kosaras tót oda 
j á r Kubában rengeteg vessző-kosárral Svecz 
Gyuro ós Feczkanyin J anó bölcs vezetése alatt. 
Levelek is ker ingnek tőlük a kosaras-ipar híres 
börzéin, a bártfai korcsmákban. Úgy gondol-

üivald Jénykí'pei. 

VILÁGJÁRÓ KOSARAS-TÓTOK. 

kodtak a jámbor tótok, hogy a kubaiaknak első 
dolguk a szabadság kivívása után, magukat 
nemzetiszin kosarakkal ellátni. Mert a jó tótok, 
mint Bákóezi földjének lakóihoz illik, legin
kább nemzeti szinre festik kosaraikat. 

Az első hirek a Kubán lakó tótokról keserve
sek voltak. A nagy hőségnek miat ta alig birták 
a vállukon czipelni a kosaraka t ; egyik-másik 
meg is betegedett a veszedelmes malár iában. 
Hanem a szomorúság után következik a víg
ság. Kutyába sem veszi a tót ember az ilyen 
bajokat, ha kilábol belőle ! Ma már csupa öröm 
és gyönyörűség hallgatni a híreket. Kubában 
mindenki vesz kosarat. Megszok>'a a tót a nagy 
meleget is, ha úgy j ö n ki a sorja, a malár iának 
meg oda sem néz. A bagó felséges, a pénz pe
dig csak úgy ömlik a tarisznyájába. Mi kell 
egyéb a boldogsághoz ? 

De hogy egyik szavamat a másikba ne ölt
sem, meg kell magyaráznom, mi há t tulajdon
képen a kosaras-tót, — bártfai nyelven — ko
sikár! Bártfán és a környékén levő falvakban 
nagyon el van terjedve a kosárfonás. Télen még 
a kőmívesek is kosarat fonnak. De mit érne a 
nagy iparkodás, ha kosaras-tótok nem szület
tek volna a világra, a kik elárasztják vele az 
egész világot. 

A kosaras-tótok főfészke pedig Bilovezsa, 

egy mély völgykatlanban fekvő falu, a melynek 
lakói leginkább vállalkoznak e jeles mesterségre. 
Bilovezsa egyébképen is nevezetes hely. A leg
silányabb gebe, a legjámborabb j á rmos ökör is 
a legvadabb iramodással ju t a nagy lejtőn a 
falu farkára. 

Ez teljesen rávall a tót filozófiára, mert a 
j ámbor tótok a világ legvégéről is hazaszalad
nak a si lány egynéhány kéve learatására. Nagy 
igazsággal s kevélyen mondják a bilovezsai tó
tok, hogy a nagy örömnek miat ta szaladnak a 
j ámbor párák, mert immár hazaérkezének, pe
dig ez a háládat lan föld még kenyeret sem ad 
nekik, e miat t kell maguknak a világ őgyel
gőivó válniok. 

A bilovezsai tótokon kívül még egynéhány 
Andre/ovából, Bárt fa- Újfaluból, Hazslinból 
is belekóstol ebbe a mesterségbe, de az igazi 
rajt mégis csak Bilovezsa ereszti útnak. 

E kosaras-tótok egyikének-másikának az élete 
kész regény. Teszem föl a bártfa-ujfalusi Spisák 
Józsefé. Ez a nagy férfiú Oroszországban árul-
gatta a kosarakat. Először be sem eresztették a 
vámon, mert nemzetiszin kosarait veszedelmes
nek tartották, vagy más szóval ráfogták, hogy a 
zöld szin mérges, megárt az oroszok drága 
egészségének. Spisák nem jött zavarba, lemosta 
róluk a zöld mesterséget, de akkor is annyi baja 
volt e jeles népséggel, hogy méltó, igaz harag
jában meg sem állott a czárig. Méltó azt meg
hallgatni, hogy beszéli ő el ezt a látogatását. 
Persze elébe sem akarták ereszteni, de vala
melyik irgalmas testőrtiszt elbeszélte tréfásan 
a czárnak, milyen előkelő vendége érkezett. 
A czár erre magához eresztette. Egyik szobából 
a másikba czipelték a jámbor: , közbe — min t 
mondja — mindég belefújtak valami falban 
levő trombitába, csak mikor a másik teremből 
visszafujtak, úgy eresztették abba a szobába. 
Végre a czár előtt állott, a ki orosz nyelven 
kezdett vele beszélni, Spisák meg a hazai rutén 
nyelven válaszolt neki. Még keresztet is vetett 
előtte, hogy igaz hitének mivoltát bizonyítsa. 
Tudvalevőleg a mi görög katholikusaink épen 
úgy vetik a keresztet, akárcsak az oroszok. 

A czárnak megtetszett a derék ember, telje
sítette a kérését és i rást adott neki, hogy a vá
mon ne zaklassák. 

. Volt is ezután tekintélye a kosarasok közt. 
Hajh, de az ilyen nagy férfiúnak sok az ellen
sége is. Csakhamar a kosaras-tótok főfőpénz-
tárosává küzdötte föl magát. Ez okozta a buká
sát. Gonosz irigyei azzal rágalmazták, hogy 
pálinkázik a többiek pénzén. Sőt a ' l eg szö r - ' 
nyübb kosaras bűnnel is vádolták, hogy tudni
illik üzleti hivatalos állapotban, a külső orszá
gokban is iszik. Halálos b ű n ; a kire az ilyen 
rábizonyosodik, az többet kosaras tót nem lehet. 
Hogy a gyanút magáról elhárítsa, a j ámbor 
férfiú a pap kezébe nagy esküt esküdött, hogy 
sem égen, sem földön, sem szárazon, sem tuta
jon nem fog többet pál inkázni . Gonosz irigyei 
azonban egyszer rávezették a tótokat, hogy 
esküszegő módra a fára mászot t föl, ott hajto
gat ta a pál inkás kobakot. Már pedig azt csak a 
vak nem látta, hogy ott méltó jussal cselekedte. 
Hiszen arra nem tett nagy erős esküt, hogy a 
fa tetején nem fog inni. 

Hanem az irigyeknek beszélhet az e m b e r . . . 
fgy aztán nem tudni, hogy történt, mer t mind 
a két fél másképen adja elő a dolgot, vagy 
Spisák csapta el magától a kosaras társaságot , 
vagy a társaság csapta el Spisákot. Elég az 
hozzá, hogy Spisák ezután a maga kezére dol
gozott, maga já r ta be Oroszországot. Ősrégi 
kosaras-tót szokás szerint eladván kosarait és 
szamarát , a min árulgatott , gyalogszerrel ipar
kodott hazafelé. De eltévesztette az irányt és 
valahol Perzsia szélén, Teherán közelében 
szedte föl magát. Spisák itt sem esett kétségbe. 
Pénzecskéjét bocskorába rejtve szerencsésen 
hazakoldulta magát. Ki veheti tőle rósz néven, 
hogy Sebes-Kellemesre érve, ott a hol több a 
korcsma, min t a lakóház, igaz örömében, hogy 
m á r i t thon van, dáridózni kezde t i Míg mámo
rosan arról álmodozott, mitévő lesz azzal a 
pénzzel, a mi bocskorában van, valami rósz 
leányzó ellopta a bocskort, de a pénz t is vele. 

Spisák azóta valamelyik sárosi uraságnál 
béresi állapotban álmodozik a múl t dicsőségé
ről, mert pénz nélkül még kosaras-tót sem 
lehet az ember ! 

Hanem az régen volt, akkor, a mikor még 
tengelyen ment a kosarak árulgatása. Méltó azt 
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megnézni, mily roppant ügyességgel rengeteg 
kosarat tudnak felrakni egy szekérre úgy, hogy 
a kisebbiket a nagyobbikba teszik s a szekér 
ügy megnövekszik, mint egy jókora tót ház, 
de két mokány ló azért elhúzza — persze 
lépésben. 

Itt a galicziai határon van egy öreg fa
kereszt. Itt aztán a tótok megitták a maradók 
pálinkát. Akkor aztán letérdepeltek és hűsége
sen megesküdtek-az Istenre és mindenszent
jeire, hogy vándorlásuk idején pálinkához nem 
nyúlnak. Ezt az esküt szigorúan meg kell tar
tani, mert azt kilökik a társaságból, a ki vét 
ellene. 

Tengelyen aztán bebarangolták Lengyelor
szágot, Oroszországot, mig kosaraikban tartott. 
Innen többnyire gyalogszerrel iparkodtak haza
felé. 

Most azonban már ők is művelődtek. A ko
saras vándorlás kiinduló pontja most Bártfa 
városa. Idegyűjtik a városban és a környéken 
megvett kosarakat 

A bártfai korcsmákban van most az utolsó 
áldomásivás, ott lehet hallani egész éven keresz
tül a legújabb híreket a kosaras-tótok vándor
lásáról. 

Ha házalókönyveik nem bizonyítanák, nem 
hinné az ember, merre el nem barangolnak ezek 
az emberek kosaraikkal, a melyeket most már 
vasúton szállítanak. Egyszer Kopenhágából jön 
a hir a bilovezsai biróhoz, hogy garázdán viselik 
magukat a városházán, egy senátorral gorom
báskodtak, hogy a szerintük megígért árat nem 
akarta megadni a kosárért. Táviratilag kellett 
igazolni, hogy jó járatban levő házalók, nem 
holmi gonosz emberek. Mire a mi haragos tót
jaink átkeltek a tengeren és Stockholmban, 
Skandináviában barangoltak. 

így aztán nem csoda, hogy jártokban-keltök-
ben a poklot is fölfedezték. Csak abban nem 
tudtak megegyezni, hogy melyik az igazi. 
A skandináviai félszigetre vergődött tótok azt 
állítják, ott laknak az ördögök, mert kicsinyek, 
bőrben járnak, zsirt isznak, nem pálinkát. Ezek 
még az eszkimókat is megkínálták kosárral. 
Mások teljes meggyőződéssel azt állítják, hogy 
a pokol Taliánországban van. Mert ők azt lát
ták, hogy ég a hegyben a tűz, a gonosz emberek 
megolvadt csontja, hogy fut le a hegyről. 

A harmadik csoport meg azt állítja, hogy a 
pokol a sárga, görbeszemüek között van, mert 
egy elszánt csoport Khina határára is elvergő
dött. Alighanem ezeké az igazság. Mert az már 
az ördögök között is gaz lehet, a ki kosarat 
nem yasarol. A jámbor tótok majd éhen haltak 
meg köztük. 

Hogy pedig valaki mesének ne gondolja azt, 
I Z ? A e l m o n d t a m . rá kell arra is térnem 
hogy a jó kosarasok megosztották egymás közt 
az egész vuagot Négyes, vagy hatos csoportban 

járnak. Kosaraikat vasúton egy-egy nagyobb 
külföldi városba szállítják s onnan vagy gyalog, 
v a gy egy megvett kopott szekéren, gebén házal
nak. Mindegyik csoport a maga országa nyel
vén tud annyit, a mennyi a kosáráruláshoz 
szükséges, sőt akadnak olyanok is, a kik an
golul, törökül, spanyolul, ha törve is, be
szélnek. 

Járnak különben a mi kosaras-tótjaink 
Itáliába, Oroszországba, Skandináviába, Kis-
Ázsiába, Krímbe, Kaukázusba, Angliába, Fran-
cziaországba. 

Érdekes dolog, hogy egy zsidó ember is meg
próbálkozott ezzel a mesterséggel. Elment ve
lük Kis-Ázsiába, de nem birta sokáig. Halálos 
betegen jött vissza. Bilovezsán — a kosarasok 
főfészkóben — kapta a kosaraslázt, de bizony 
vesztére. Azóta zsidó ember nem merészkedik 
ilyesmire vállalkozni. Tótnak való mesterség az. 
Hollánder Ábrahámnak hivják ezt a jó zsidót. 

Nagy igazsággal állítom hát ón azt, hogy 
magyarok között is bőven akadnak hires uta
zók, mert mit árt az, ha e jeles utasokat vélet
lenül kosaras-tótoknak hivják? 

Bendesen szerdán ós csütörtökön hangosak 
a bártfai korcsmák az összeverődött kosaras
tótoktól, a kik hajnalban szoktak a vasúton 
útra kelni, mikor már jóval előbb útnak indí
tották kosaraikat. Ilyenkor a tótnak még van 
módja a pálinka-ivásban, hát él is vele. Persze 
egy-egy nóta is kerül. A búsongó, siralmas tót 
dalok mellett rágyújtanak erre az öszvér, fél 
magyar, fél tót nótára: 

Mit is csináljunk t ima ciokami (e lányokkal), 
Megyünk korcsmába, vonyi zanami (ők utánunk). 
A mit parancsolunk, vonyi vipiju (ők kiisszák), 
H a fizetni kell, ta se pokriju (akkor elbújnak). 

Ennek a nótának csak úgy cseng a régi rit
musa, ugyanaz az ősrégi ritmus, a mely Mátyás 
király halálára irt régi, gyönyörű ódában is 
megcsendül, a minek harmóniáját a mai ma
gyar poéták már nem érzik, nem értik. Saját
ságos, ellágyuló érzés vett rajtam erőt, mikor 
ezt a nótát végig hallgattam. Bákóczi népének 
földén a tárogatóhoz tudtak a legtovább. Ebben 
az együgyű tót nótában, mintha a rég múlt 
idők dicsősége és gyásza szólott volna hozzám! 

Gyöngyösy László. 

KOSSUTH SZOBRA MAKÓN. Kallós Ede szoborműve. 
Sorger fényképe. 
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CZIKK A HÉTRŐL. 
Nemzetközi nagy bonyodalmat simábban nem 

oldottak meg soha, mint a hogy Norvégia meg
oldotta a maga ügyét, egyrészt a királyával, 
másrészt pedig a svéd nemzettel. Pedig nagy éa 
komplikált volt a kérdés, s olyan természetű, 
hogy miatta egymásra következő generácziók 
a végső kimerülésig szoktak egymással küz
deni. A norvégek letettek mindenekelőtt trónjá
ról egy dynasztiát. Letették pedig a nélkül, 
hogy egyetlen csöpp vér áldozatukba került 
volna, a mire alig van példa a világon. Aztán 
elszakadtak a szomszéd államtól, a melylyel egy 
vesztett háború következtében egyesültek, s ez 
az elszakadás is mindössze annyi fáradságukba 
került, hogy egy szép nyári napon, zeneszó ós 
ünnepi hangulat közben leszavaztatták az egész 
nemzetet. És az a tény, hogy a dolgoknak ily 
fordulatába belé nyugodott a svéd király is, — a 
kinek őse ostromok és rohamok közben szol
gált reá a koronára, — talán meg fogja erősí
teni azoknak meggyőződését, a kik hisznek a 
világ haladásában. Az a másik tény pedig, hogy 
a különben harczias svéd nemzet is az állam
bölcsek ítéletére bízta ezt a kérdést, melyet má
sok ós máshol a karddal szoktak megoldani, 
határozottan annak a jele, hogy jelentkezik 
immár egy felvilágosodott kornak a hajnala. 

A mi a harcziasságot illeti, az nem erős 
oldaluk a norvégeknek. Ez a nép felette békes
séges, kiválólag józan, munkás, takarékos, a 
mellett önérzetes, vállalkozó: csupa polgári 
erényekkel ékeskedő. Pedig az ő hazájukból 
szállottak alá valaha félelmes csónakjaikon a 
világ legrettegettebb kalandorai, a normanok. 
Meghódították a franczia partokat, féleveztek a 
Szajnán egész Paris alá, birodalmat alapítottak 
Normandiában, onnan átkelve a tengeren, meg
hódították Angliát, s elosztották annak földjét 
maguk között. Aztán lehatoltak Nápolyig és 
Szicziliáig, ott alapítottak királyságot, onnan 
szerezték meg rövid időre a magyar trónt, s 
onnan kalandoztak el egészen Jeruzsálemig. 
Másik águk meghódította az oroszországi szláv 
törzseket, s megvetette a mai orosz birodalom
nak alapjait, lemerószkedve már az ősi időben 
egészen Konstantinápoly falai alá, kimutatván 
így utódaik számára a végső czélt. Ezeknek a 
normanoknak a kalandozásai ós folytonos be
csapásai — meg őseinknek sok zaklatásai — 
kényszerítették a nyugat-európai népeket, hogy 
birodalmakká szervezkedjenek, s hadseregeket 
alakítsanak. És ezeknek a vassal dolgozó rette
gett hősöknek unokái tisztán polgári erényeikre 
támaszkodva, ma békés úton, zöld asztal mel
lett oldják meg azokat a nehéz államjogi viszá
lyokat, melyek sok ezer ember életébe kerültek 
volna valaha, s vérrel áztatták volna két ország
nak talaját mindaddig, a míg az egyik fél telje
sen le nem győzetett. 

Vájjon nincs-e okunk reá, hogy reménykedve 
nézzünk egy jobb jövő felé, melynek irányában 
az emberiség halad ? 

* 
A hús drágaság komoly elhatározásra bírta 

végre Budapest főváros tanácsát Próba mészár
széket és lómószárszéket fognak felállítani. 
Csak tegyék mielőbb. A próbamészárszék el
fogja dönteni azt a kérdést, hogy a fenforgó 
bajnak mennyiben okai a mészárosok. A ló
mészárszék felállítása pedig segíteni fog a leg
szegényebb osztály táplálkozási bajain. A lo-
hús csak olyan egészséges és tápláló, mint a 
marha húsa. Mintegy félszázad előtt csikósaink 
jó izű csemegének tartották a szopós csikónak 
húsát S ha az öregebb állat húsa nem is Ízle
tes— úgy mondják, édeses— a szegény ember 
hozzá fog szokni, ha olcsón adják. Mint a hogy 
hozzá szokott a párolt húshoz is, melyet a ha
tóság méret ki egy idő óta a fővárosban. 

Érdekes jelenség különben, hogy jelenleg 
nem csak minálunk panaszkodnak a hus drága
sága miatt, hanem Bécsben és Berlinben is, s 
a német birodalom minden nagy városában. 
Nyugaton a mészáros még drágábban fizeti a 
a marhát mint nálunk, mert egy részét tőlunK 
veszi, s a drága szállítási díjat is meg kell 
fizetnie. S csodálatos, hogy maga a fogyasztó 
kivált a vendéglőkben — Budapesten mégis 
sokkal drágábban kénytelen a húst megfizetni 
mint amott. A darmstadt; vendéglőben olcsób
ban mérnek egy adag rostélyost, mint Budapes

ten, pedig a marhát innen vették; Góthában 
olcsóbb a sertéskaraj, pedig az élő sertést Kő
bányán vásárolták. Mert nálunk minden drága, 
nagy bért fizet a mészáros, még nagyobbat a 
vendéglős, s mindkettőnek nagyok az üzleti 
Költségei. Budapest a legolcsóbb nagy városok 
egyike lehetne, mert mezőgazdasággal foglal
kozó országnak a fővárosa, s mégis a legdrá
gább városok sorába tartozik. Ezen a bajon 
kellene — mert lehet — valahogy segíteni. 

SZÜRET. 
Hogy valamikor igen vidám mulatság lehe

tett a szüret, azt bizonyítja a magyar ember
nek — bizonyos dolog sikerülte esetén hasz
nált ez a ki szólása: 

— Akkor szüret! 
Megengedjük, hogy a hol most is megtartják 

a szüretet, ott most is vidám mulatság az. 
A kora őszi verőfényben, az aranylevelü tőkék 
közt sürgő-forgó szedők, a kik rendesen fiatal 
lányok; a prés körül foglalatoskodó férfiak, s a 
meghívott vendégek egyszerre zajossá, élénkké 
teszik a legszomorúbb homok-buczkát is, hát 
még a hol szép kis présház büszkélkedik, s a 
verandán estefelé megjelenik Csicsa czigány 
elsőrendű bandája is! 

Kedves a szemnek az a levelek közül kikan
dikáló sok fekete, meg aranysárga, érett fürt, s 
még kedvesebb tán, a ki leszedi, a mosolygó 
Juliska, Terka, meg Örzsi I Mennyi vidám ötlet, 
tréfa, enyelgós kisóri a szőlöfürtöt utolsó út
jára : a tőkétől a présig, a hol kegyetlen halált 
szenvedve, kisajtolt vére, mint édes must tölti 
meg a hordókat! 

Hajh! hiszen kedves mulatság volt hajdaná
ban a szüret, míg török-német el nem pusztí
totta a kedvünket, a filloxera meg a szőlőt! 

Most -— ne tessék nevetni! — tán egész 

Magyarországon a legtöbb szüre t . . . Budapes
ten esik meg! S nem is a határban, hanem 
bent a bérkaszárnyák közt, aszfalton ós asz
falt mellett. 

A főváros százféle árnyalatú, elnemzetietle-
nedett alsóbb nóposztálya szeptember és októ
ber hónapok minden vasárnapján legalább 
20—30 szüreti ünnepet rendez. Nem szüretet, 
csak szüreti ünnepet, s még ez a legnemzetibb 
valamennyi mulatsága körül, a mit a «szerve
zető megenged neki. 

Felöltöznek csikósnak, juhásznak, szegény
legénynek, bokorugrós szoknyába ós bársony 
pruszlikba, s a nagy ezocziáldemokraták — 
gummikerekű bérkocsin vonulnak a korcsma 
elé, a melynek tágas udvara át meg át van 
drótozva, hogy legyen hová fölakasztani a 
szőlőfürtöket A ki aztán levesz egyet, azt 
menyecske és leány-pandúrok kísérik Göre 
Gábor biró úr elé, s Durbints sógor, ha kell, 
kisbirói botjával is bevasal a letartóztatott 
szőlőtolvajon egy fürtért egy hatost! 

Hogy aztán a szüreten Dróher-sört isznak, 
s zongora-verkli játszik, az már a fővárosi 
kozmopolita jelleghez tartozik. Sőt — állító
lag — a legsikerültebb szüreti mulatságok a 
kőbányai serfőző udvarában esnek meg. Ez az
tán az a bizonyos fából-vaskarika, a minek a 
magyar változata ez: 

— Látott- e már kend vasból kűkörösztfát ? 
— Azt nem, hanem lószőrbül szalmakalapot 

már láttam! 

ARAD 1849 SZEPTEMBER 30-ÁN. 
Verőfényes szép nap volt. Szépségét még az 

aradi vár nyirkos kazamatáiban kínlódó 680 kü
lönböző rangú ós korú magyar tiszt is dicsérte, 
kik közül sokan — nagyon sokan — a kötél vagy 
lőpor ós ólommal való halálra, legjobb esetben 

SZÜRETELÉS. — Goró Lajos hátramaradt rajzaiból. 
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Kossuth Ferencz és gróf Apponyi Albert. Báró Bánffy Dezső, gróf Andrássy Gyula és gróf Zichy Aladár. 

A KOALICZIÓ VEZÉREI BÉCSBEN. (Szeptember 23-ikán a Bristol-salló kapujában fölvett pillanatfényképek,) 

pedig 15—20 évig «nehéz vasban»töl tendő vár
fogságra számítottak, a min t ezt a várban mű
ködő katonai vérbiróságnál augusztus 21-ike óta 
lefolyt érintkezésekből tisztán ki lehetett venni. 

Nos, szeptember 30-ikán déli 12 órakor a vár 
udvarán az a h í r terjedt el, hogy a szigorú fog
ságban tar tot t vasra vert tábornokokat halálra 
ítélték, s hogy az ítélet kihirdetése után, min
den egyes tábornok zárkáját egy feszület mellé 
állított két égő fagygyúgyertyával siralomházzá 
változtatták át. 

A szomorú hir t mindenki annyival is inkább 
elhitte, miu tán Ormay Norbert ezredest, ki 
augusztus 15-ikén Haynauná l önként jelentke
zett, ez kihallgatás és bírói ítélet nélkül «brevi 
manu» felakasztatta. 

Ebéd után — mely az napon, szeptember 
30-án — jó l emlékszem reá — savanyú bab
főzelék volt, — az egyik porkoláb, Schütz Ká
roly — bécsi születésű — Eohonczy Lipót ezre
des, a Károlyi-huszárok vitéz parancsnokának 
kérdésére röviden azt felelte : «tígy van, mind 
a t izennégyet a jövő héten felkötik.» 

A tizennegyedik tábornok Lenkey volt, ki a 
börtönben megőrült . 

Lenkeyt a vérbíróság «in contumaciam» ítélte 
halálra, mivel vallatásánál a hozzá intézett kér
désekre nem felelt, hanem folyton nevetett vagy 
zokogott, mi t Nedelkovich Eu thym hadbíró tet-
tetósnek tartva, Lenkey elitéltetósét követelte. 
Lenkey kivégeztetését aztán valami okból elha
lasztották s a hős tábornok rövid idő múlva 
börtönében meghalt . 

Miután a siralomházba kitett halálraí tél t em
bert szokás szerint mindenki megnézheti , a 
tábornokok segédtisztjei főnökeiktől búcsúzni 
akartak.de a vár főlépcsőjén felállított Deutseh-
meister-ezredbeli őrszemek puskatusával ker
gették vissza a tiszteket. Csupán Török Ignácz 
tábornok segédtisztjének sikerűit az első eme
leten levő zárkákhoz eljutni, melyek egyikében 
a tábornoktól e lbúcsúzot t 

— Lássa, — monda Török tábornok, a lábára 
és kezére vert láncyra mutatva — attól félnek, 
hogy megszököm. Még szegény Darojanichot is 
megvasalták, ez pedig törött lábára nem is tud 
állni. És most Isten ö n n e l ; ne sírjon, ez kato
nához nem i l l ik! . . . R. H. 

A YELLOWSTONE-PARK GEJZÍRJEI. 
A művelt világ egyik legszebb s természeti csodák

ban leggazdagabb területe az Egyesült-Államok hí
res szép nagy Yellowstone-Parkja, a mely a nagy 
köztársaság legczivilizáltabb s leggazdagabb vidékei
nek közvetlen közelében, a Sziklás-hegységben 
(Kocky Mountauis) fekszik s 160 négyszögmérföldre 
terjed ki. Valóságos világcsodája e hely, tájképi szép
ségeivel, természeti nevezetességeinek sokaságával. 
Szépségeit 1871 óta ismerik, de még azután is so
káig csak nagy nehézséggel volt bejárható; újabban 
azonban, mióta mellette visz el a Pacific-vasut, ez
rével látogatják amerikaiak és európaiak. Természeti 
ritkaságok iránt érdeklődő ember, kutató természet
tudós nem mulaszthatja el megtekintését, ha Ame
rikába kerül. A kormány gondosan vigyáz is rá, 
nemzeti tulajdonnak jelentette ki, hogy megvédje 
az elpusztulástól s a nyerészkedők kufárkodásától. 
A talaj vulkanikus, fensikjain tömérdek melegfor
rás — több mint 7000 — van rajta, sistergő gőz és 
gázkiömlések, fortyogó iszaphullámok, tiszta, meleg 
vízzel telt kerek medenczék. A működésben levő 
gejzírek — vizüket szökőkútként magasra lövellő 
melegforrások — száma 30-nál is több. Pedig a gej
zír ritka tünemény; a Földnek leginkább három he
lyén ismeretes: Izland szigetén, Új-Zélandban és a 
Yellowstone-Parkban. 

EGY GEJZIR NYILÁSA, A MELEG VIZBŐL LERAKODOTT KŐTÖMEGGGEL. 
HALFŐZÉS A FORRÓ VÍZZEL TELT KRÁTER-NYÍLÁSBAN. 
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sabbra vizüket minden egyéb vidékéi közt, olyan is 
.akad közöttük, mely 96 méter magasra szökik. A víz 
felszökése különböző időközökben történik, néha 
óránkint, naponkint, hetenkint, havonkint, de még 
ugyanazon gejzír felszökési időköze sem mindig 
egyforma. A .víz felszökése földalatti dörgéssel kez
dődik, aztán a víz a medencze tetejéig emelkedik, 
forr és bugyog, míg végre gó'zfelhőbe burkoltan hir
telen a levegőbe emelkedik a hatalmas vízoszlop. 
Némelyik gejzír torkolatában a visszahulló vizben 
levő szerves anyagokból sziklaszerű halmazok ra
kódnak le, — érdekes ezek között a Magányos Csil
lag (Lőne Star) nevű gejzír torkolata a Yellowstone-
Parkban. Ugyanitt vannak a folyó medréből kiemel
kedő kráterek, egykori vulkánok maradványai, me
lyekben állandóan forró víz bugyborékol. A kirán
dulók kedves mulatsága azután, hogy a folyó tiszta 
s kivált pisztrángban gazdag vizében halat fognak 
s ezt aztán a kráter-torok forró vizében főzik meg. 

A KALÁBRIAI FÖLDRENGÉS. 
Rég nem volt már Európában olyan pusztító föld

rengés, mint a mely szeptember 7-ikón s a követ
kező napokon déli Olaszország szép félszigetén, Ka-
lábriában semmisített meg egész vidékeket és tömér
dek sok emberéletet. Még most sem vehették telje
sen számba a romlás nagyságát s a halottak és se
besültek teljes számát. A földrengés oly rettenetes 
erővel jött, hogy a gyöngébb építésű házakból az 
embereknek menekülni sem volt idejük. Négy falu 
tökéletesen megsemmisült s az áldozatok száma több 
ezerre megy. Legnagyobb a pusztulás a Monté 
Leone-i kerületben volt, de átterjedt Sziczilia éj
szaknyugati csúcsára, Messzina közelébe is. A buja 
termésű, egészségtelen éghajlatáról már az ókorban 
is emlegetett tartománynak alig van községe, a 
melyben több-kevesebb rombolást ne okozott volna 
a földrengés. 

A szörnyű veszedelem hírére Viktor Emánuel ki
rály személyesen sietett a sorssujtotta vidékre, hogy 
vigasztalja és bátorítsa a lakosságot. Szeptember 
10-ikén már ott járt s végig szemlélte a romokat, 
szóba állott a rokonaik halálát, vagyonuk megsem
misülését sirató szegény emberekkel, intézkedett a 
sególyezés'és mentés iránt s ha kellett, korholó sza
vát is hallatta az intézkedésben hanyag vagy ügyet
len hatósági közegek ellen. A kormány is derekasan 
hozzálátott a segítéshez s az egész országban, sőt 
külföldön is nagy arányú gyűjtés indult meg a szű
kölködők javára. Abba azonban még sok idő eltelik, 
a míg a rémes természeti csapás nyomait mind el
takaríthatja az emberi munka és jótékonyság. 

BUDAPESTI ORSZÁGOS VáSÁR. 
A legtöbb fővárosi ember csak arról tudja meg, 

hogy országos vásár van Budapesten, ha vasárnap 
egész nap nyitva vannak a boltok. Többet azonban 
nem is igen tudnak a hajdanában oly hires soka
dalomról, sokan még csak azt sem sejtik, merre és 
hol is tartják a vásárt, vagy mit árulnak benne ? 
Igazi, valóságos vásár-e az, vagy csak a neve 
van meg ? 

KATONÁK MENTÉSI MUNKÁJA MONTELEONEBAN. 

BEOMLOTT TEMPLOM PARGHEL1ÁBAN. 

VIKTOR EMÁNUEL OLASZ KIRÁLY LÁTOGATÁSA EGY A FÖLDRENGÉS ÁLTAL SÚJTOTT FALUBAN. 

KÉPEK A KALÁBRIAI FÖLDRENGÉSRŐL. 

Pedig hát csakugyan valóságos vásár még a 
t pesti» vásár, olyan, mint akár Szegeden, vagy 
Debreozenben s külső képe és egész mivolta alig 
változott száz esztendő óta. Ha a régi pesti nyárs
polgár egy kis időre szétnézhetne e mai világban, 
bizony nem ismerne rá a fővárosra, de ha csak a 
János fej vételi, vagy az Istvánnapi vásárra tekin
tene ki, azzal a tudattal térhetne vissza sírjába, 
hogy egy cseppet se fordult a világ kereke. Azon 
módon árulják a csizmát, kalapot, ládát, ágyat, faze
kat, szappant, mézeskalácsot, mint hajdanában, s 
dinnyés szekerekben, kupeczekben és nyelves ko
fákban sincs semmi hiányosság. A közeli falvak 
fejércselédje is mind megjelenik urastól, ijastól-
fiastól, pedig lehet, hogy csak egy kosár tojást 
hozott, venni meg egy darab szappannál, vagy egy 
marék mézes mogyorónál nem vesz 6gyebet. Hanem 
hát hiába: a vásár csak vásár, érdemes azért öt
hat mérföldet megtenni. 

Hát még a lóvásár! Itt még a régi gémes kút is 
megvan. Kupecz és ló is van elég. S kupeczekben és 
lóban szerfelett nagy a változatosság. Vannak ele
gáns, úrias kupeczek, kevésbbé elegánsak sok foko
zatban, vannak paraszt csiszárok és ezüst gombos 
sátoros czigányok. Amazok csak az olyan lovak 
iránt érdeklődnek, a melyek ára egy pár százason 
felül van, míg a czigányt, és alsóbb rendű szőrta-
risznyás csiszárt az vonzza ellenállhatatlan erővel, 
a melyiket 30—40 koronára tartanak, de aztán 
felényiért is ára szakad. 

S csodálatos, hogy épen az ilyen paripákra hull 
a legtöbb dicséret. A Nagy Sándor Bukefalosza, a 
Muhamed Al Borákja, a Cid Babiesája bizonyára 
sok magasztalásban részesültek már századokon át 
versben és prózában, de mindez semmi ahoz képest, 
a mennyivel egy-egy vajda a maga páratlan tulaj
donságú lovát elhalmozza. Pedig csak 23 forintra 
tartja: 

— Ilyen jószág nem volt még a gazduram kezén, 
de nem is lesz, fogadom azt az egyet! Nézze meg 
kelmed ennek elejét, hátulját, a lába járását. Nincs 
az a generális, a ki rá ne ülhetne. Hát még a vére! 
Micsoda vérű ló ez ! Akár a hétfejű sárkány. Nem 
is tudom, nem siratom-e meg, ha eleresztem... De 
ha már egyszer kimondtam, hát csak hadd men
jen . . . Hanem: egy lyukas krajezár nem sok, any-
nyit sem engedek az árából. Nem én ! Itt folyjék ki 
mind a két szemem, ha osak egy garast is leen
gedek ! 

. Ezen elszánt kijelentés daczára mégis csak meg
lágyul a czigány szíve s többször megszakított tár
gyalás és tömérdek tenyércsapkodás után nagylel
kűen lemond a nemes állatról kemény tizenöt pen
gőkért a gazduram javára, a kit aztán otthon majd 
világgá üldöz a felesége, mert kiderül, hogy a tfíz-
vérű sárkány a maga emberségéből felkelni se tud, 
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azonfelül tele van kehvei s a meglevő félszemére is 
farkas-hályog borul . . . 

Azt mondja egy régi példaszó, hogy : «Bosz ló 
nélkül nincs vásár. • 

No, hát kerül a «pesti» vásáron is rósz ló ; tehát 
a vásár is igazi, hamisítatlan, régi fajta, a melynek 
megnézésére érdemes kitekinteni annak, a ki ilyes
mit még nem látott 

K I J A V Í T O T T ORROK. 
A nemes és elmés Cyrano ma már nem volna 

kénytelen lemondani szerelméről s párbajok százait 
vivni formátlan nagy orra miatt. Egyszerűen felülne 
a páris-berlini gyorsvonatra s a porosz fővárosban 
elmenne dr. Joseph Jacques sebész-orvoshoz, a ki 
illő díj lefizetése fejében megszabadítaná legna
gyobb terhétől. Mert hogy a csúnya orr nagy teher, 
azt keservesén tapasztalja Cyranóval együtt min
denki, a ki egész életén át tűrni kénytelen azt a sok 
nyilt és leplezett gúnyolódást, sőt sokszor anyagi 
és erkölcsi kárt, a melyet okoz. 

Dr. Joseph azzal dicsekszik, hogy sebészi beavat
kozással ki tudja javítani a csúnya növésű orrokat. 
Ha ez beválik, akkor a berlini orvos az emberiség 
jelentékeny részének jóltevó'jévé válhatik. Hányan 
vannak, a kik csak azért nem léphetnek arra a 
pályára, a melyre hivatást éreznek, vagy nem érhet
nek el rajta tehetségükhöz méltó sikert, mert nem 
engedi — az orruk. Nemcsak színészről vagy egyéb 
olyan emberről van itt szó, a kinél a testi szépség 
úgyszólván a mestersége egyik kelléke, hanem szám
talan más életpályán dolgozókról is. Nem baj-e pél
dául az ügynöknek, ha valahova betér árumintáival 
s az első benyomás, a melyet a vevőre tesz, az, hogy: 
milyen nevetséges orra van ? Vagy mit érezhet a 
tanító, a ki ha először belép az iskolába, a gyerme
kek nem birják elfojtani nevetésüket az orra miatt? 
Mennyivel nehezebb tekintélyt szereznie előttük, 
mint szerencsésebb orr-viszonyok közt élő kortár
sának ! A máskülönben szép leány pedig, ha fel
tűnően csúnya az orra, olyan, mint a bénán szüle
tett Napóleon. Érzékenyebb természet a sok gúny
tól, mely tapintatlan és rósz indulatú emberek 
részéről éri, ideges lesz, elveszti önbizalmát, sőt 
emberkerülővé és melancholikussá is válhatik. Nem 
csupán hiúság, hanem a boldogulás kérdése is tehát, 
a min dr. Joseph segíteni akar. Eljárása a követ
kező: 

Mindenki tudja, hogy az ember orra a csont orr
nyeregre támaszkodik, a mely a vége felé porczo-
góvá lesz. Az orr két oldalát is ilyen, a végén por-
czogóvá váló csont foglalja be s az orrczimpákat is 
porczogó védi. Ez a váz több-kevesebb zsir- és 
kötőszövet-réteggel van bevonva s erre kerül még a 
bőr. Ha már most korrekturát kell végrehajtani az 

orron, akkor vagy a megrövidítéséről lehet szó, 
vagy valami csontos kinövés eltávolításáról, esetleg 
az orrlyukak megszűkítéséről, az orra lerakódott 
zsirtömeg levágásáról, vagy végül az orr keske
nyebbé tételéről az orrfalakon végzett operáczió 
útján. 

Dr. Joseph kezdetben azt a módszert követte, hogy 
felvágta az orr bőrét s az így hozzáférhetővé lett váz
ról levágta azt, a mit akart. A műtét révén így támadt 
sebet a legfinomabb tűvel pontosan bevarrta, úgy 
hogy nem maradt utána sebhely, legfeljebb egy vé
kony fehér vonal. Mostani eljárása szerint azonban 
még ez a nyoma sem marad meg a műtétnek. Kö
rülbelül egy év óta dr. Joseph annyira tökéletesí
tette eljárását, hogy külön e czélra készült műsze
reivel az orr üregén át tudja az eléktelenítő része
ket eltávolítani, a nélkül, hogy a külső bőrt meg
sértené. A műtét nagyon kényes és föltétlenül pon
tos számítást kivan, mert ha csak valamicskével is 
többet vágnak le a kelleténél az orról, az ismét 
el lesz éktelenítve s akkor már segíteni sem lehet 
rajta. A műtétet Joseph ma már narkózis nélkül 
végzi, csak helyileg érzésteleníti az operálandó he
lyet. A kezelés ritkán tart tovább két hétnél. S hogy 
mindez nem mese, azt a jeles orvos egy sereg arcz-
képpel bizonyltja, a melyeken általa kezelt urak és 
hölgyek láthatók a kezelés előtt és után. Két pár 
ilyen képet mi is bemutatunk. 

A kozmetika, felhasználva a modern orvostudo
mány s főleg a sebészet nagy vívmányait, lassan
kint majd még odajuthat, hogy a szépség is csak 
pénzkérdéssé lesz. 

A MAROKKÓI SZULTÁN MINT 
M Ű K E D V E L Ő FÉNYKÉPÉSZ. 
Mohammed próféta szigorúan megtiltotta hívei

nek bármily teremtett lény ábrázolását. Allah nagy 
és hatalmas és az ő műveit ne akarja senki utá
nozni, — monda. Lefesteni, lerajzolni, szoborba 
mintázni tehát tilos az embert, állatot, de még a 
növényt is. Ezért áll a mohammedán épületek festői 
díszítése csupa össze-vissza font, kacskaringós vo
násból, arabeszkből s ezért kénytelen az igazhitű 
szoborfaragó megerőltetni képzeletét, hogy minden
féle soha nem látott csodaszörnyeket állíthasson a 
mecsetek, fejedelmi paloták kapui elé és oszlopcsar
nokaiba. 

De vájjon kiterjed-e a nagy próféta tilalma a 
fényképezésre is, a melyről az ő korában még nem 
is álmodtak ? Magát a fényképezést természetesen 
nem tilthatta meg, de ha nem betű, hanem értelem 
szerint veszszük a tilalmat, bizonyos, hogy fényké
pező lencsével is csak utánozzuk Allah alkotásait, 
sőt sokkal inkább, mint ecsettel, vagy rajzoló szén
nel. Hogy az igazhitű papok hogy intézik el ezt a 
kérdést, az az ő dolguk; a milyen ősi gyakorlatuk 
van a szőrszálhasogató szócsavarásban, bizonyára 
megtalálják erre az alkalmas formulát. Mert vala
hogy csak el kell intézni az ügyet legalább a marok
kói papoknak, mert különben meggyűlik a bajuk 
Abdul Aziz szultánnal, hatalmas urukkal. 0 Felsége 
ugyanis szenvedélyes műkedvelő fényképész. Az 
európai kultúrából nagyon megkedvelte mindazt, a 
mi játékszerül használható : a kerékpárt, két és há
rom kerekűt, motorosat, a telefont, fonográfot, 
automobilt s mindenféle villamos gépet, — de leg
jobban mégis a fényképezést. Ebben olyan tökéle
tességre vitte, hogy fényképei megállnák helyüket 
bármely amateur-fotografiai kiállításon. Tömérdek 
mindenféle szerkezetű gépje, jobbnál-jobb lencséje 
van, sőt olyan nagy szakértelmet és gondot kivánó 
eljárásoktól sem riad vissza, mint a kinematografiai 
fölvételek és szines fényképek készítése. S nem éri 
be a fölvételekkel, mint a nagyúri műkedvelők szok
ták, hanem maga végzi mindazt a pepecselést is, a 
mivel az előhívás, fixirozás, a lemez kezelése s a 
kopirozás jár. 

Ezt a kedvtelését még csak megegyeztetheti vala
hogy a muzulmán törvényekkel, de aligha oldhatja 
fel a legtudósabb ulema is az alól a bűne alól, hogy 
lefotografálta, illetőleg állandóan fotografáljaháreme 
hölgyeit. Ha az ember elgondolja, mily nehéz ava
tatlan szemnek behatolni a hárem magányába, — 
fogalma lehet arról, mit jelent az, hogy egy szultán 
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maga fényképezi le hölgyeit s a fényképekkel hitet
len gyaurokat ajándékoz meg, a kik nyilvánosságra 
hozzák, oly hallatlan szakítás ez a muzulmán hit 
törvényeivel és hagyományaival, a milyenre eddig 
igazhitű uralkodó részéről nem volt még példa. Ne
künk persze kapóra jönnek ezek a fényképek, mint 
a rejtelmes hárem-élet érdekes dokumentumai, a 
milyeneket eddig még nem láttunk, — de vájjon 
mit szól hozzá Marokkó igazhitű népe, mely még a 
töröknél is merevebben ragaszkodik ősi hagyomá
nyaihoz? Nincs-e a szultán efféle kedvteléseinek is 
része abban az általános elégületlenségben, mely 
annyi lázadásban tört ki már s nem bir elcsende
sülni? 

A szultán azonban vígan fotografál. Népe önma
gát emészti belviszályokkal, az európai hatalmak 
majd ökölre mennek, hogy ki biztosítsa magának a 
jövőre a marokkói prédát és a szultán — fotografál. 

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET 
Akadémiai kiadványok. Az Akadémia nyelv

tudományi bizottsága új tudományos vállalatot 
indított meg Pete Gedeon szerkesztése alatt, mely
ben a magyarországi német nyelvjárásokat tudo
mányosan feldolgozó tanulmányokat ad ki. Ennek 
a vállalatnak nemzeti szempontból is megvan a 
maga jelentősége. Nekünk magyaroknak, ha eros-
bíteni akarjuk nemzetünk vezető szerepét a nem
zetiségek fölött, arra kell igyekeznünk, hogy a mi 
tudományos munka akad az országban, akár törté
netben, akár ethnografiában, akár nyelvtudomány
ban vagy egyéb tudományban, mi magunk végezzük 
•el s ne bízzuk sem a külföld kutatóira, sem a nem
zetünk ellen elfogult, ellenséges indulatú nemzeti
ségiekre. Nemcsak a potitikában, hanem a míyelo-
dés minden ágában is a magyar legyen az ur az 
ország egész területén. Az Akadémia évtizedek óta 
sokat áldozott és áldoz folyvást a magyar nyelv
tudományi kutatásra, ennek nem is szabad soha 
megakadnia, de most már a haza egyéb népeire is 
gondot fordíthat, annyival is inkább, mert a magyar 
nyelv kölcsönszavaira vonatkozó kutatásnak okvet
len szüksége van a magyarországi nem magyar 
nyelvjárások pontos és hiteles ismeretére. Az uj 
vállalatban eddig két füzet jelent meg, az egyikben 
az alsó-meczenzéfi német nyelvjárást ismerteti 
dr. Gedeon Alajos, a másikban Lindemchmidt 
Mihály szól a verbászi német nyelvjárás alaktaná
ról. Az előbbi füzet ára 1 korona 50 fillér, az utób
bié 90 fillér. 

Thallóczy Lajosnak .Mantovai követjárás Budán» 
czimű értekezését is az Akadémia adta ki. A széles 
körű tájékozottsággal, ritka elmeéllel s érdekes elő
adásban irt jeles munka azt az öt levelet elemzi, 
melyeket 1395-ben Paulus Armamnis tövet irt urá
nak, Gonzaga Ferencznek, Mantova urának Zs g-
mond magyar király udvarából. A feleket tortó-
netiróink már eddig is többször felhasználták, de 
teljes szövegük még nem jelent meg, méltatásukra 
e l e m z é s ü k pedig senki sem vállalkozott. Thallóczy 
értekezése igen érdekesen fejtegeti e levelek tártai-
mát, kifejti belőlük a Zsigmond korabeli, történe
tünkre igen jellemző adatokat s a végén közli ma
guknak a leveleknek pontos szövegét. A füzet ara 
két korona. 

A . Nyelvtudományi Közlemények* most meg

jelent idei második füzete, Szinnyei József szer
kesztése alatt Melich Jánostól három czikket is 
közölt: adatokat a magyar nyelv és helyesírás tör
ténetéhez, egy nagyobb tanulmány kezdetét a ma
gyar szótárirodalomról, s a szláv jövevényszavaink
ról szóló nagyobb munka egy fejezetét. Ezeken 
kívül Beké Ödön a vogul határozókról értekezik, 
Viszota Gyula pedig «Kévai, Verseghy és a tiszti 
szótárak* czimmel közöl nyelvészetünk történetére 
vonatkozó új adatokat. Könyvismertetések s tÉrte-
sítő» rovat egészítik ki a füzet tartalmát. 

Éjszaka. Egy fiatal iró, Fodor Rezső ily czímű 
regénynyel próbál magának utat törni az irodalmi 
nyilvánosság felé. Nagyon fiatal lehet az iró s e 
könyv alighanem első nagyobb munkája, mert meg
vannak benne az ifjúság összes fogyatkozásai. Zava
ros, homályosan körvonalazott mese, melyet sok
szor alig ért még a figyelmes olvasó is, árnyszerüen 
imbolygó, határozatlanul rajzolt alakok, kiket a 
szerző folyton magyaráz, de megmagyarázni nem 
bir, néha élénkebben, többnyire azonban halványan 
megirt jelenetek, a melyeket igen lazán fűz össze a 
mese vékonyka szála, — ilyen elemekből áll az 
egész regény. Mintha a benne szerelmeskedő, búsuló 
és duhajkodó alakok nem is e földön élnének, — 
érzéseik, tetteik s ezek indítékai mögött sehol sem 
látjuk az eleven lüktető, reális életet. Az előadás és 
a hang teljesen egyenetlen : czinizmus a szentimen-
tálizmussal ép oly hirtelen váltakozik benne, mint 
az epigrammai élre való törekvés a szószaporító bő-
beszédűséggel Nem lehet eléggé megróni nyelvének 
magyartalanságát és pongyolaságát A ki iró akar 
lenni, annak első sorban kifogástalanul kell tudni 
magyarul. Viszont azonban el kell ismerni, hogy a 
fiatal iró tehetsége gyakran felcsillan a regény során 

egy-egy ötletes megjegyzésben, egy-egy jó képben, 
vagy élénken megrajzolt jelenetben. Ezek arra nyúj
tanak reményt, hogy talán lehet még alkalmunk 
valaha több élvezettel olvasni újabb munkáit. A kö
tet a • Brassói Lapoki nyomdájában jelent meg, 
sajtóhibákban kelleténél gazdagabb kiállításban. 
Ara 2 korona. 

A Király-szinházban szeptember 22-ikén két
százötvenedik előadását érte meg a tJános vitéz* 
czímű daljáték. Magyar színpadon még annyiszor 
nem adtak színmüvet. A közönség méltányolta is a 
főszereplő Fedák Sári vidámságát, leleményes és 
vonzó játékát, és szép ezüst vázában adták át neki a 
megérdemlett virágokat. A daljáték új vonzó ereje 
most az, hogy Fedák Sári szerepet változtatott 
benne. Míg eddig János vitézt játszotta, most e sze
repét Horváth Kálmánnak adta át és Iluskát játszsza. 
A művésznő elevensége és eredetisége újra együtt 
tartja a darabnak eddigi közönségét. 

MI UJSÁG? 
Zajos és véres esték az utczán. A fővárosnak 

most szomorú estéi vannak, sajátságos tüntetések
kel. Ebben az országos izgatottságban keletkezett 
egy külön izgatottság, hogy sértegesse a közérzést, 
és mérges jelszavakkal ingerelje a megbántott 
hazafiságot. A főváros munkásainak tömegében az 
általános titkos szavazati jog jelszava olyan harczi 
lármává lett már, melylyel agyon akarnak hallgat
tatni minden nemzeti óhajtás hangoztatását, s a 
melyet felkapott a közbiztonságot veszélyeztető cső
cselék is, s immár több este elállja az utczákat, tör-
zúz és vérengzik. Mióta szeptember 15-ikén a ten
gernyi munkás nép a parlament elé vonult a leg-

CZIGÁNYOK A VÁSÁRON. 

A. B U D A P E S T I LÓVÁSÁRTÉRRŐL. — Belier Eemő fölvételei. 
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nagyobb rendben, azóta oly elemek, melyek csak 
akkor jönnek számításba, ha verekedni és rombolni 
kell, estenkint a • Marseillaise* hangjai mellett a 
nemzetközi elfajulás szilajságával gyalázzák közéle
tünk jeleseit, és gúnyolják a hazafias érzést. Az ut-
czasarkokon lázító vörös plakátok fenyegetőznek s 
lázítják tüntetésre az elvtársakat a «burzsoá és a koa-
liczió» ellen. Szeptember 25-ikén este, mikor a pol
gárság megilletődéssel adott kifejezést tiszteletének 
azon férfiak iránt, kik a nemzet kívánságaival 
hiába járultak a trón elé, — egy lármás tömeg bo
tokkal, szitkokkal támadta meg a polgárokat és az 
ifjúságot. A nemzeti zászlókat is el akarta ragadni, 
egyet hatalmába is ejfett, és összetépte, meggya
lázta. Szeptember 27-ikén este ugyanazon helyen, 
a hol a politika vezetői tanácskozni szoktak, a 
Teréz-körúti függetlenségi pártkör előtt, még szo
morúbb és most már véres események fordultak 
elő. A nemzetközi szoeziálisták úgy tudták, hogy 
fáklyásmenet készül. Nagy tömegben gyülekeztek 
a Eoyal-szálloda elé. A fáklyásmenetet azonban 
későbbi napra tűzték ki. Ekkor a Mensa Acadé-
mikába telefonoztak, a hol minden este van együtt 
vagy ötven egyetemi ifjú. Ezeknek azt üzenték, 
hogy hazafias tüntetés van, siessenek. Mikor aztán 
egy csapat ifjú megjelent, rajok támadtak, Kő, bot, 
vasdorong, kés, sőt revolver is dolgozott. Az abla
kokat, lámpákat összetörték, a hol csak lehetett, 
kávéházakba, sörházakba berontottak. A rendőrség 
nagy későn szétverte ugyan a lázangókat, de azok 
ismét összegyülekeztek és újra verekedtek A sebe
sültek száma, a kik orvosi segítségre szorultak, öt
ven körül van, többnyire munkások és gyerkőczök, 
kiket a rendőrök sebesítettek meg. Egy műegyetemi 
tanulónak átszúrta valaki a tüdejét és halálos seb
bel szállították el. A kés nagyban szerepelt. És az
alatt a Marseillais-t énekelték, — soha még ilyen 
méltatlan alkalomkor a szabadság dalát, mint most 
esténkint. A szeptember 27-iki véres este rendkí
vüli fölháborodással töltött el mindenkit, és az 
amúgy is nagy elkeseredés egész lázzá lett e tünte
tésekkel. 

Att i la sírja. Szentesről érdekes kérdést intézett 
a Nemzeti Múzeumhoz C*atlány Gábor, a ki azt 
jelentette, hogy egy ott kiásott hun sírban levő 
csontból készült tárgyról Attila nevét véli leolvas
ha tn i A fölásott száztizenkét hun sírban egy csont
tárgyon rúnákat talált. A runás fölirat e csonttár
gyon öt betűből áll, melyből három betű értelmét 
megállapította. E szerint az első és az utolsó betű a, 
az utolsóelőtti betű l, míg a másik két betű közül 
az egyik a t betűhöz, a másik az i betűhöz hason
latos, úgy hogy ha ez való, akkor Atila olvasható a 
csonttárgyon. A fontos fölfedezésről, a fölirat hű 
másolatának kapcsán, Csallány Gábor azonnal ér 
tesítette a Nemzeti Múzeum régiségtárának osztály
igazgatóját, Hampel József dr.-t, kérve, hogy a föl
iratot szintén tanulmányozza és megfejtéséről érte
sítse. 

Dr. Csapodi Is tván kitüntetése. Dr. Csapodi 
István budapesti tudományegyetemi czímzetes rend
kívüli tanárnak, ki az irodalom terén is nevet szer
zett az orvosi tudományra és főleg szemészetre vo
natkozó jó magyarsággal irt munkáival, a király 
magyar nemességet adományozott «fejéregyházi» 
predikátummal. Szakmfivei az iskolaorvosi renddel 
és szemgyógyítással foglalkoznak, de az orvosi mű-

JAVÍTÁS UTÁN. 

szavak helyes magyarságában is kiváló nyelvérzék
kel emelte föl szavát. 

Eljegyzés. Szinnyei József kir. tanácsosnak, a 
Nemzeti Múzeum igazgató-őrének fia: dr. Szinnyei 
Ferencz tanár, irodalomtörténetire eljegyezte Pap 
Mihály pénzügyminiszteri osztálytanácsos és neje, 
Walter Anna leányát, Gizellát. 

Tengeri aquarium Budapesten. Lendl Adolf 
műegyetemi tanár és társai arra kérték a fővárost, 
engedje meg, hogy a Gyár-utczában, az Andrássy-út 
és Mozsár-utcza között aquáriumot építhessenek. 
A föld alatt akarják építeni s a gyár-utczai parkban 
lenne a lejárója. Az ajánlattevők 30 évre kérnek 
díjmentes engedélyt, azután az egész aquáriumot 
ingyen megkapja a főváros. 

A h ú s d r á g a s á g g a l együtt jár az összes élelmi
szerek drágasága. Ujabban a tojás éra is emelkedett. 
Mi kedvező hírrel lepjük meg t. olvasóinkat: a tojás 
ára valószínűleg le fog szállani azért, mert a tojás egy 
legyőzhetetlen konkurrerjcziát kapott. Hivják pedig ezt 
a konkurrencziát «Pacific»-nek. Ez a Pacific egy szára:i 
tojáskészítmény, melyet a Strobentz Testvérek gyár 
részvénytársaság hoz forgalomba. Nemcsak hogy pó
tolja a tészták, nemkülönben a mártások és fagylaltok 
készítésénél a tojás sárgáját, de ezt hatásával és jó ízé
vel felül is múlja. A háziasszonyok elragadtatással 
nyilatkoznak róla, mert nemcsak jobb, de négyszerte 
olcsóbb is, mint a tojás s azonkívül romolhatatlan. 

A Stella-viz hatásban felülmúlhatatlannak azért 
nevezhető, mert e szer a megőszült haj eredeti színét 

nem megfestés utján adja vissza, de vegyi összetételé
nél fogva annak eredeti szinét adja vissza. 

H o g y a ló e r e j e mi lyen r o h a m o s a n f0g\ 
megerőltetett munka mellett, minden lótulajdonos 
előtt ismeretes. Az inak megmeredtsege loggvakrab 
ban csakis a tulerőltetés káros következménye. A In 
vak kiváló erőkifejtése, és rendes munka képessége 
csakis a Kwizda-féle cs. és kir. kizárólagosan szaba 
dalmazott Restutio-Üuid rendszeres alkalmazása által' 
éretik el. Ezen szer kitűnően beválik, serkenti a lovat 
munkabírásra, s képesiti a legnagyobb erőkifejtésre 

HALÁLOZÁSOK 
LÓSKAY BEKÉNY, a cziszterczita-rend nesztora 

aranymisés pap, volt 48-as honvédhadnagy, szív
szélhűdés következtében életének 78-ik évében hir
telen meghalt szeptember 21-ikén. Mint művelődés
történeti iró érdemes munkásságot végzett. Pá
pán született 1828 február 29-ikén. Szülővárosában 
és Székesfehérvárott, Budán elvégezvén iskoláit, 
1848-ban honvédnek csapott föl. Világos után sok 
zaklatást kellett szenvednie, míg végre a cziszterczi 
rendben talált menedéket. Tanított Egerben, Szé-
kesfejérvárott és Pécsett, de folyton rendőri fel
ügyelet alatt. Megunván e folytonos felügyeletet, 
plébániát kért apátjától és a nagyfalvai (Vasmegye) 
plébánia kormányzója lett. Irodalmi munkásságá
ból a vitéz papnak említsük meg tA magyar nyelv, 
irodalom és műveltség története a mohácsi vészig* 
czímmel irott munkáját, mely két kiadásban isme
retes. Az öreg papot, ki a hatvanas években oly 
hazafias szeretettel oktatta tanítványait, mind a 
rendjéhez, mind világi tisztelőihez tartozók kegye
letes érzéssel kisérték örök nyugvó helyéhez. 

BARNAKDO THOMAS JOHN, a nagy emberbarát, a. 
kinek szeptember 22-én történt halála egész Nagy-
Britániában mély megilletődést keltett, 60 eszten
dős korában végezte jótékony életét. A londoni sze
gény nyomorultaknak, főkép elzüllött gyermekek
nek állította az első menedékhelyeket, a minőket 
most már az egész világon szerveznek. Az elhagyott, 
gyermekvédelem szent ügyére ez az angol hivta föl 
leghathatósabban a társadalom figyelmét. Nem va
gyonnal, hanem ernyedetlen lelkesedéssel szervezte 
a gyermekek menedékhelyét London külvárosai
ban és ma már nyolezvanhat intézet oltalmazza a 
szegény gyermekeket, és az angol gyarmatokon ai 
nemes emberbarátnak jótékony szeretetében egy
más után alakulnak a gyermekek otthonai. Az el' 
hagyott gyermekek védelmének első társadalmi 
intézkedését Bernardo orvos tudta oly formába fog
lalni, hogy az egész világot követésre birta. Em
lékét nemcsak hazája ünnepli. 

Elhunytak még a közelebbi napokban: Nemes-
oroszi OSVALD SÁNDOR nyűg. kúriai biró, egyik érde
mes és kiváló tagja a magyar birói karnak, a ki 
pályáját még a vármegyei törvényszéknél kezdte, 
1863-ban lett táblai biró, kilencz évvel ezután 
semmitőszéki biró, 1881-ben pedig tagja lett a leg
felsőbb kegyelmi tanácsnak. 1892 ben vonult nyu
galomba s akkor a király a Lipót-rend nagy ke
resztjével tüntette ki, 79 éves korában Budapes
ten. — SCHURINA ISTVÁN, a nagy-kállói állami gim
názium volt igazgatója, Nagykálló város díszpol
gára, 68 éves korában Nagykálióban. Negyvenhárom 

JAVÍTÁS ELŐTT. JAVÍTÁS UTÁN. 

K I J A V Í T O T T ORROK. 
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SAKKJÁTÉK. 
2452 szimu feladvány. Herland S.-tól. 

•Bet*. 

A MAROKKÓI SZULTÁN FÉNYKÉPEI HÁREMflÖLGYEIBŐL. 

VII.ÍOOB. 

Világos indnl a • negyedik lépégre matot mond. 

A 2438. számú feladvány megfejtése Hollstein E.-tól. 
Vílános 

évig működött a tanári pályán. — HELBLINO F E -
BENCZ államvasuti felügyelő, a koronás arany érdem
kereszt tulajdonosa meghalt Szegeden, 62 esztendős 
korában. — MÁRIÁSSY FERENCZ földbirtokos, Lőcsén. 
A temetésen jelen voltak Berzeviczy Albert dr. volt 
közoktatásügyi miniszter, gróf Csáky Vidor és Sze-
pesmegye minden részéből az intelligenczia. — 
KEREKES AURÉL nyűg. aljárásbiró és királyi köz
jegyző-helyettes Miskolczon. — BIEDEBMANN OTTÓ 
lovag, 53 éves korában Kaposváron. — MOBELLI 
FERENCZ, a földmívelési minisztérium mintapinczé-
jórjek igazgatója, Moreili Gusztáv iparművészeti 
tanár fivére, Budapesten. — SZUROK JÁNOS állam
vasuti főellenőr, 57 éves korában Budapesten. 

Idősb. KÖMÖCSY JÓZSEFNÉ, szül. Albert Anna, 76 
éves korában Kolozsváron. — Özv. TOSCH NÁN-
DOBNÉ szül. Franki Francziska Győrött 66 eszten
dős korában. — Özv. PODHORÁNSZKY BÉLÁNÉ, szül. 
krompachi Gundelfingen Petronella 70-dik évében 
Pozsonyban. — HOPPMANN NÁNDOBNÉ, szül. Thie-
micke Vilma 48 éves korában Budapesten. — 
SZENDHÖDY ELLA, ÖZV. Szendró'dy Szilárdné, szül. 
Vimmersperg Irma bárónő 18 éves leánya, Pé
csett. — Özv. FABKAS SÁNDORNÉ szül. Veress Kóza 
Kunmadarason 59 esztendős korában. — TUBCSÁNYI 

MARGIT tanítóképző intézeti növendék, Turcsányi 
Géza Schönborn-uradalmi gazdatiszt és neje, vörös
kői Dankó Margit leánya, 18-ik évében Munkácson. 

Világos Sötét 
1. B d 8 - d l . . . Ke5- f* (a 
i. Bdí - e 2 f . . . K f * - g S 
3. Hd6—f5 mat. 

Világon 

m 

^ ^ ^ ^ ^ ^ i. Sötét 
1 F e 8 - t . sz. (b) 
4. H g 5 - f 7 t K e 5 - ( t 
3. B d ! - d 3 mat. 

í . Hg5—e6 stb. 

Sötét. 
f7-fü 

Szerkesztői üzenetek 
Megálljatok. Egy kis fiatalos hangulatot kiérzünk 

belőle, a mi némi reményt kelthet a szerző iránt. 
Hogy e reményből lesz-e valóság, azt majd az idő 
dönti el. 

őrző szemek. Kissé naiv, formában, tartalomban 
kezdetleges kis vers, költői lélekből fakadt, de nem 
költő irta. 

A mi hársfánk. Elmúlás. Őszszel. A versek nem 
ütik meg azt az irodalmi szinvonalat, melyért lapunkat 
szerzőjük levelében oly lekötelező módon dicséri s 
ezért sajnálatunkra nem közölhetjük. 

Útravaló. A vers nem jó, alig van értelme, — egyéb 
kritikát nem is lehet róla mondani. 

Vágy. Egy leányhoz. Szenvedésem. Ábrándozó haj
lamú ember munkái, a kinek azonban nincs meg az 
a költői ereje, a mely nélkül jó verset irni nem lehet. 

Vallomás és búcsú. Petőfi szelleméhez stb. Ezek 
is olyan zavaros, értelmetlen dolgok, mint a legutóbbi 
küldeményé. 

H e l y e e e n f e j t e t t é k m e g : ltudapeiten: K. J. és F. H. -
Andorfi 8. — Kovics J. — Csongorban: Németh Péter. — 
Bakony-SientldtzUn ; Szabó János. — Fakerten: Kintzig 
Róbert. — KectkenUten: Balogh Dénes. — A puti sakk-kör. 

KÉPTALÁNY 

A 36-dik számban megjelent képtalány megfej 
se : Megbocsátás a legszebb erény. 

Felelős szerkesztő: Hoitsy Pá l . 
Szerkesztőségi iroda: Budapest, IV., Eaplony-utcza 9. 

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

Ttcmiawtn 
vesmentea 

Litbion-forrás 
^ ^ ^ kltOné hatású 
vese - , hó lyag- , rheuma,- é s kösivenybintalmaknAl. 
v i s e l e t i nehézségeknél , o iukorbetegségeknél t> l igaő-

és e m é s z t é s i szervek hurutéinál . 
Budapesten, főraktár Édeskuty L. árnál . 

Salvator 
"i Világhírű kitüntetett olmttti 

Quargli. 
Az első olmützi gépnzemfi sa jtjryár. 
mely 1839. ívben alapíttatott, 
ajánl saját gyártmányából egy 
postai küldeményt bérmentve éi 
utánvéttel 3 K 70 fillérért. Nagyobb 
megrendeléseknél a legolcsóbb 

árak. 
J0SEF MEIXXER, Olmiitz. 

liahnhol. 10811 

Hirdetések felvétetnek 
a kiadóhivatalban 

Budapest, IV., Egyetem-
ntcza 4. 

Természetes forró- meleg kénes 
források. Iszajjiurdök, iszap
borogatások, massage, vizgyógy-
int-ízetek, szénsavfürdűk, kő- ési 
kádfürdük, gyógvTiz-aszodák. ̂ ^ ^ ^ ^ ^ ________ 
Olcsó és gondos ellátás. C s u z , ^ ^ _ u _ _ — f c - — — 
köszvény, ideg- börbajok stb. felől kimerít"; prospektust küld ingyen a 
10875 Smt.-Lukácsfürdö Igatgatótága Budapest-Bu 

l stb. felől kimerít~> prospektust xuiu nigj — • -
SMt.-Lukáesfürdö Igazgatósága Budapest-Budán. 

5 frtért 
a z é t k ü l d utánvét mellett az 

Orsz. P o s z t ó á r a h á z 
Budapest, Rottenbiller-u. 4B. 

Leméit*. 
egy férfiöltönyre 3 mé
t e r finom fekete,sötétkék, 
szürke vagy barna angol 

gyapjúszövetet. 

A legjobb és legtökéletesebb mégis csak a 

Sunlight Szappan 
A legdrágább szövetet is bá t r an moshatja SUNLIGHT-SZAPPAN-
nal , és ha azonfelül még a 5UNLIGHT-mosást le a lka lmazza , u g y 
az eredmény bámula tba ejti majd. A SUNLIOHT-5ZAPPAN 
tökéletesen t isz ta szappan és az ember minden pótszert m e g t a k a r í t . 

Mindenütt kapható; Beszerzési források jegyzékével, ingyen mintával együtt, 
k:vánatra a helyi képviselő: DIAHANT B. N., ¥1. Király utcza 98b szolgál. 

Budapesti Takarékpénztár és Országos Zálogkölcsön Részy. társ. 
Irodái : TI . , ker., Andrássy-út 5 (táját házában). 

Befizetett részvénytőke 10 millió korona. Elfogad betéteket 4%-os kamatozástól, a 10%-os 
betétkamat-adót at intézet fizeti. Leszámítol váltókat, előlegeket nyújt értékpapírokra. 

Magyar kir. o s i t i l y sors j egyek főelárueitó-helye IV., Ferencziek-tere 2. Kézi zálog-
üzletei ' IV., Károly-körut 18., IV., Ferencziek-tere él Irányi-utcza sarkán, VII., Király-

utcza 57., VIII., József-kűrut 2„ Cllöi-út 6. sz. 10831 

KODAK 
T e s s é k az ö s s z e s á rus í tókná l 

10851 1 9 0 5 . évi á r jegyzéke t kérni , 

fényképészet sötétkamra nélkül. í|||kam;V*ák> , 
^ ISOS-1906. évi érjegy-ék M -^enyfe . ies^tö -gépek 

ép most jelent meg! " W l = papírok/ 
K O D A K Ltd. W I E N , I., G R A B É N 29. szám. J 
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. P I L U L E S 
„ APOLLÓ 

£ 5 1 ! ! ÚJDONSÁG !!IWf 

Óriási megtakarítás! 
Minden háziasszony egy kisérlet 

után állandóan használja a 

PACIFIC 
száraztojás

l i sz t készí tményt . 
Tyúktojás felhasználásával 

gyártja: 

Strobentz Testvérek 
gyár részvénytársaság 

Budapest, IX,,ÜM-út 89. 
A „PACIFIC" tojásliszt teljesen tiszta; 
sült és főtt tészták,úgyszintén czuk-
rászsütemények és fagylaltok ké
szítésénél kitűnően használható és 
teljesen pótolja a sütésnél és főzés
nél a tojás sárgáját. Négyszerte ol
csóbb, mint a tojás, nem romlik és 
ennélfogva mindig készenlétben tart

ható minden háztartásban. 

A következő csomagolásokban van 
forgalomban a Pacific: 

100 gramm ára 2 bor . 4 0 fillér 
(160 tojás sárgáját helyettesíti). 

5 0 gramm ára 1 kor. 2 0 fillér 
(80 tojás sárgáját helyettesíti). 

2 5 g r a m m ára — kor. 6 0 fillér 
(40 tojás sárgáját helyettesíti). 

4 gramm ára l evé lben 10 fillér 
(6 tojás sárgáját helyettesíti). 

K a p h a t ó m i n d e n n a g y o b b 
fűszer- és csemege t tz le tben . 

Hogy karcsúvá lehessünk 
» nélkül, hogy sgészségünknek ártalmára Tolna, hasz-
°«J>*» „ P I L U L E S A P O L L Ó " 
melyek tengeri növények alapján vannak előállítva éa 
párisi oivoateUntélyekttil Jóváhagyva. Ezen könnyen 
betartható gyógykezelés rövid idő alatt csalhatatlanul 
elhajt túlságos embonpoint éa biztosítja a kövér-
testüség gyógyítását mind a két nemnél. Ez a titka 
minden elegáns hölgynek, ki nyúlánk és fiatalos 
alakját meg akarja őrizni. Egy dacon ára utasítás

sal S 6-45 bérmentve, ntánvéttel E 6"75 J . Rat le , 
gyógysz. 5 Passag-e Verdean, P a r i s (IX0). — 
Baktár Ausztria-Magyarország részére Budapesten Török 

Jóiseí, gyógyszerész, Királr-utcia II. 11019 

G/ermva/fa 
CHINA-BOR VASSAL 

erősitószer gyengélkedők, vérszegények é s 
lábbadozók számára. Étvágygerjesztő, ideg 

erő si tő és vérjavi té szer. 10852 
Kitűnő íz. Több mint 3300 orvosi vélemény. 

J . S E R R A V A L L O , Trieste Bareola . 
Vásárolható a gyógyszertirakban félliteres üvegekben 

i K 2.60, egész literes öregekben i K 4.80. 

Magyaroszágon 12254/55 és Ausztriában 3569. 
szám alatt törvényesen védve. 

A világhírű 140 cm. széles vízmentes 

tükör-posztó 
kizárólagos egyedüli elárusító helye: 

WEINER MÁTYÁS 
női divat áruháza 

Budapest , Andrássy-ut 3. sz. 
Kizárólagos eladási jog! 

A tükör-posztó csak akkor valódi, ha annak m i n 
d e n m é t e r é b e n a « T ü k ö r - p o s z t ó » (Ausztria 
és Németországba való szállilásnál a iSpiegel-
tuch») jelző m i n t v é d j e g y v a n b e s z ő v e . — 
Legjobb és legszebb anyag női kosztümökre. Kap
ható minden színárnyalatban. — Minták a tükör
posztóból, valamint az összes őszi és téli szövet-
újdonságokból kívánatra ingyen és bérmentve 

küldetnek. 

Szesz-lámpák, + Légszesz-és vil-
Petroleum- Jllamos csillárok, 
íőző- és fűtő- t t \ Petróleum-

kályhák |r1rVámpák 
Szalon-Petróleum 

Osász. és kir. szabad, gyár világítási eszközökről. 

B R Ü N N E R T E S T V E R E K 
Budapest, IV., Koronaherczeg-utcza 3. 

Árjegyzék i ngyen és b é r m e n t v e . 

M A 6 Y A B H 0 N ELSŐ, LEGNAGYOBB ÉS LESJOBB HIRNEVÚ ÓBAÜZLETE. " 

Tllapiffarorr 
Í8k7. 

€M 
< ! > w W **• 

ORAK.EKSZEF\EK 10-évijóráílással 

RÉSZLETFIZETÉSRE 
Képes á r jegyzék bérmentve . Javítások pontosan egiKozol tetnek. J 

BUrgönyczIm 

Cartonage. DÁVID KAROLY ES FIA felefon szám 

41—48. 

doboz-papiráru és szab. fém kapocsgyára 
Budapest, L, Mészáros-utcza 38. szám. 10651 

Gyárt : P a p i r t á n j é r t , b o n -
boniert és jardinet-dobozo-
kat. Saj to l t kerek dobozo
kat, l égmentesen elzárható, 
összehajtható dobosokat pó
lyák kötőgyapot, stb. es magolá
sára. Hintódobozok, valamint 
húzott l emez-csövek tetszés 
szerinti mgyaágbin. T a í i l o -
b o i o k V* kilogr.-tól 10 kilogr.-ig, valamint 6, 10 és ÍO filléres tea csomagolásából 

Szekrénrosiphe és köpőládapaplr legújabb szín éa kivágásban 

•ksjjr- Állandó kiállítás a fenti csikkekből a 
^ ~ városligeti iparcsarnokban megtekinthető. 

2 fit Roskopf-órák 
p lombáva l . 

Nikkel vagy acél Roskopf-
rendszerii _ _ frt 1.50 
Roskopf-strapaz-óra 

plombával _ frt 2.— 
Duplafedelii _ frt 3.40 
Aranv-doublé (arany

hoz hasonló)... frt 3.50 
Val ezüst egyfed. frt 3 .— 
Duplafedelii _ frt 4.— 
3 érés fedéllel_ frt 5.— 
Eredeti «*asut»- Roskopf 

(nem rendsz.) frt 3.50 
Fenti órák a szfiz Mária, 
magyar korona, szántó 
földmfves vagy ló dom-
bormlTii képével 10 krral 

drágábbak. 

Zené lő 

ingaóra 
71 cm. magas, önmagá

tól a legszebb dalokai, 
keringöket és indulókat 
játszva frt 6 . -

Zene nélkül _ frt 4 . -
Otömfivel frt 4.50 
Toronyéraütéssel frt 5. _ 
Ébresztőórák nik

kelből frt 1 . -
Dupla haranggal frt 2.— 
Zenélő mfivel _ frt 4.25 
Kakuk-órák frt 3.40 
Kerek konyhaórak frt 2.— 

Ébresztő-órai írt. 
éjjel világító frt 1 58 
Dupla haranggal 2.— 

Valódi ezüst 3 
R e m o n t o i r - ó r a 
cs. és kir. fémjelzéssel 

urak, h ö l g y e k é s fink 
részére . 

Egyfedelű _ _ . frt 3 .— 
Duplafedelii _ frt 4.— 
Aranyszegélyü_ frt 5.— 
Három erős fedél, frt 6.— 
Ezüst páncéllánc frt—-90 
14 kar. arany 8 frttól feli. 
14 k. aranyláncok 10 frttól 
14 kar. arany fülbevaló 

1 frt 20 krtól feljebb, 
14 karátos aranygyűrűk 

kővel 1 frt 80 krtói félj. 
Három évi Írásbeli jótállás. Meg nem felelóért pénzvisszaküldés. Szétküldés csak utánvéttel 
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Az alább tnegnevezett állomásokban elhelyezett cs. és kir. közös hadseregbeli csapatok élelem
szükségleteinek biztosítása iránt. 
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1. Helyőrségi csapatok, intézetek és a cs. és kir. 
elszigetelt közös hadsereg számára. 
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3. Az átvonulásra való élelmi czikkek szükség
lete a feltételi füzet IV. pontja értelmében 

határoztatik meg. 

4. A csapatösszpontositások szükséglete a szál
lítási füzet Hl . pontja szerint igazodik. 
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Észrevétel. 
A) A tartalék-készlet harmincznapi, az egész állományra számított folyó szük

séglet mennyiségében iratik elő. őrlési akadályoknál a hadtest-hadbiztosság kivé
telesen megengedi a bérlőnek, hogy az 5—10 napi lisztszükséglet egyenértékét 
ideiglenesen liszt helyett kenyérnek való gabona alakjában tartsa készletben. 

B) Azon ajánlatnyerő, a ki Trencsénben a kenyeret szállítja, köteles eset
leg a trencsén-tepliozi cs. és kir. katonafürdó'-intézet legénységének körülbelül 
80 adagnyi napi kenyérszükségletét az 1906-iki fürdőidény alatt a haszonbéri 
áron Trencsénben előállítani. 

C) A cs. és kir. hadsereg katonai közigazgatása határozottan fentartja 
magának a netán rendelkezésére álló saját készleteit a szerződési időszakon 
át használatba vétetni. A hadseregigazgatás azonfelül fentartja magának vagy az 
egész, avagy csak egy részét a kiirt szükségletnek bérlet útján kiadni. 

D) Minden állomáson köteles a bérlő a takarmány adag javítása által a 
folyó szükséglet és azontúl tartandó negyed részen fölül eredő többletet az elfo
gadott árért kiszolgáltatni. 

E) A kenyér mindig a szükségleti állomáson előállítandó, a hol egyszer
smind a rozsliszt tartalékkészlete is elhelyezendő. 

F) A bérlő köteles zabraktárában a próbarostálásra teljesen alkalmas és jó 
állapotban ^levő szélrostát tartani. 

G) Ép úgy köteles a szállító Trencsén, Gyó'r (Szabadhegy), Esztergom és 
Nezsider főállomásokban, valamint ezeknek köröskörül 15 km-nyi távolságban levő 
mellékállomásaiban a szükséges czikkeket a gyaloghadosztályig, illetőleg lovas
ezredig való csapatösszpontosításoknál a szállítási árakért kiszolgáltatni. Ezen 
társállomások Nezsiderre nézve a következők: Pamdorf, Nyulae, Vedeny, Gálos. 
Győrre nézve: Sz i lván , Peér, Puszta-Töltéstava és a szomszéd puszták. A nagy
kanizsai állomáson az 5. sz. lósorozási bizottság szükséglete, mely előre meg nem 
határozható és a hirdetményben csak átlagosan vétetett fel, a vállalkozó által az 
elfogadott árért szállítandó. Azon állomásokban, hol lovassági altisztképzó'-iskolák 
állíttatnak fel, a bérlő köteles az ezáltal eredő többszükségletet kenyérben és zab
ban — kívánatra — a szerződési áron szállítani. 

H) A katonakenyér tiszta rozslisztből, 1400 grammos czipóban készítendő 
ós a csapatoknak átadandó. A katonakenyérhez a sütő liszt egy métermázsájára, 
azaz 101 darab 1400 grammos kenyérhez a helyben szokásos minőségű sóból 
i kilogramm keverendő. A kenyérczipó 1600 grammal mérendő ki tésztában, és 
1400 grammal kisütendő. Az ár pedig adagonkint 840 grammra szabandó. 

I) A mozgósítás esetére vonatkozó külön határozmányok szállítási feltételek 
füzete XXVII. czikkében foglaltatnak. 

K) Az ajánlattevőknek ajánlataikban határozottan nyilatkozniuk kell a felől, 
hogy készek-e a cs. és kir. hadseregnek, valamint a m. kir. honvédségnek szükség
letét ugyanazon felteiéi alatt szállítani, ha azok azt megkívánnák. 

1. A császári és kir. közös hadsereg-csapatok fent kimutatott élelmi szük
ségleteinek biztosítása végett a táblázatban megjelölt napokon, kizárólagosan írás
beli ajánlatok útján, nyilvános tárgyalás fog tartatni. Ezen czikkeknek szállítás 
útján való biztosítása csak annyiban történik, a mennyiben a csapatok (intézetek) 
azokat nem szerzik be maguk. 

2. Minden ajánlattevő a szerződési kötelezettségben már álló és teljesen 
jóhitelűnek bizonyult, vagy a tárgyaló bizottság előtt vállalatképeseknek és meg
bízhatóknak ismert vállalkozók kivételével, üzleti képességét s erre vagyonának 
elégséges voltát a kereskedelmi és iparkamara által, iparosok és kereskedők, kik
nek kereskedelmi lajstromba bejegyzett czégük nem volna, az elsőfokú politikai 
(ipar)-hatóságok által és a mezőgazdasággal foglalkozó be nem jegyzett vállalkozók 
részére az illetékes gazdasági egylet által kiállított bizonyítványnyal igazolni tar
tozik. — Bizonyítványok, melyek a tárgyalás napjától számított két hónál korábbi 
kelettel birnak, tekintetbe nem vétetnek. — A bizonyítványokban igazolandó 
vállalatképesség iránya és terjedelme a fentebbi táblázatban van megjelölve. 

Az ilyen bizonyítványok nem az ajánlattevő, hanem a kiállító kamara vagy 
egyesület által a tárgyalást megelőző napig mint t bizalmas és sürgős» a tárgyaló 
bizottságoknak beküldendők. Az elkésós következményeit minden körülmények 
között a fél viseli. 

3. Az alábbi mintának teljesen megfelelőleg szerkesztett, egykoronás bélyeg, 
gel ellátott ajánlatoknak, lepecsételt boríték alatt, az előírt vadiummal együtt 
az illető állomás szükségletének tárgyalására kitűzött napon legkésőbb délelőtti 
10 Óráig kell a tárgyaló bizottsághoz beérkezniök, későbben érkező vagy távirati 
úton tett ajánlatok nem vétetnek tekintetbe. 

4. Tekintettel a most már a katonaterületi hadbiztosságokat illető elfoga
dási jogra az elért legjobb ajánlattételekre nézve ajánlatok, nyilatkozatok és ha
sonlók, a hadügyminisztériumhoz közvetlen beküldése — mint egészen czéltalan, 
annyival is inkább abbanhagyandó, minthogy az ily beküldőitek, a katona
kerületi hadbiztosságokhoz leendő kézbesítésével járó időveszteség következté
ben, az illető biztosítási tárgyalásnál rendszerint tekintetbe többé nem jöhetnek. 

5. Ha valamely ajánlatban a számokkal és betűkkel írt ár között eltérés 
mutatkoznék, akkor a betűkkel irott ár fog helyesnek tekintetni. 

6. A részletesebb feltételek Pozsonyban, Komáromban és Sopronban 1905 
évi július hó 15-én keltezett, két-két összehangzó példányban elkészített, a 
szállítási feltételeket tartalmazó füzetben foglaltatnak es a pozsonyi, komáromi 
valamint a soproni cs. ós kir. katonai élelmezési raktáraknál naponta délelőtti 9 
órától 12 óráig betekinthetők. Különben az előirt feltételi füzet a cs. és kir. 
élelmezési raktárnál (darabonként 60 fillérért1* mindenki által megkapható. 

7. A községek vadium vagy óvadék letételétől fel vannak mentve s ezek, 
valamint a mezőgazdasági egyesületek és a termelők, a katonai élelmi szükség
leteknek ezennel kihirdetett szállítására különösen figyelmeztetnek. 

Termelők és mezőgazdasági egyesületek azon vállalatokra nézve, a melyet 
saját termelésükkel teljesíteni képesek, vadium és óvadék letétele alól szintén 
fel vannak mentve. 

Termelők, mezőgazdasági egyesületek és termelők ajánlatai, — a kenyér 
szállítását illetőleg a sütőiparosok ajánlatai is — egyenlő árak mellett, más vál
lalkozókkal szemben előnyben részesülnek. 

8. Összetes ajánlatok csak akkor vétetnek tekintetbe, ha azok a feltételi 
füzet XVll-ik czikkelyében meghatározott kereten belül tétetnek ós ha együtt 
véve az egyenkint tett ajánlatoknál előnyösebbek. — Nem egynemű czikkeknél 
az ajánlatban az ár minden egyes czikkre nézve külön kitüntetendő. 

9. A czikkek kiszolgáltatásának a fentebbi táblázatban felsorolt állomáso 
kon kell történnie. 

Az élelemszükségleteknek az állomáshoz tartozó helyiségekbe (Concurrenz 
orte) való elfuvarozására nézve a cs. és kir. közös hadseregbeli csapatok szükség
lete iránt az előkészített feltételi füzet XVII. pontja értelmében külön ajánlat 
teendő, mert különben feltételeztetik, hogy az elfuvarozás a követelt szállítási 
árban már benfoglaltatik. 

Ha az elfuvarozásra többen egyenlő árak mellett ajánlkoznának, akkor 
ezek közül az, ki az illető czikkeknek szállítását elnyerte, előnyben részesül. 

10. Az ajánlkozók a hadseregigazgatás irányában ajánlatuk elfogadása iránti 
nyilatkozata tekintetében lemondanak az 1875. évi XXXVH. torvényczikk 314. 
ós 315. §§-aiban — valamely ajánlat elfogadása iránti nyilatkozatra nézve — 
megállapított határidőnek betartásáról. 

11. Az elfogadásra tizennégy napnál rövidebb határidő rendszerint ne köt
tessen ki. 

12. A szállítási feltételek füzetében foglaltak betartására már ajánlatának 
benyújtásával minden ajánlattevő kötelezve van. 

13. A bérlők raktárainak a laktanyáktól több mint 1*9 km. távolságra 
feküdniök nem szabad; azon esetben, ha ezek több mint 1*9 km. távolságra esné
nek, akkor a bérlő köteles úgy a kenyér és zab elfuvarozását minden kárpótlás 
nélkül eszközölni. 

14. A kereset-összegek a postai takarékpénztárak check- vagy clearing-
forgalom utján való kifizetésére nézve a szállítási feltételfüzet XIX. czikkére 
utasíttatik. 

Kelt Pozsonyban, 1905. évi szeptember hó 14-én. 

Cs. és kir. 5. hadtest hadbiztossága. 

Ajánlati minta. 1 korona 
bélyeg 
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E M U ajánlatomért a mellékelt, külön borítékba zárt (vagy: az ide csatolt elismervény szerint a , . , , , , . . . , 
más kötelezettségért nem szavatoló) nevezetesen összesen w„ Í.7- , ' , " .' pénztárnál leteteményezett, semmi 

m „ K ' H i , ,, ; T\ " ~—77 összesen korona vadiummal kezeskedem. 
(.Határozottan nyilatkozom az iránt, hogy kész vagyok a cs és kir hadsoro,™^ ™i • i. , . 7 

alatt száUltani, hogy ha azok azt megkívánnák.) hadseregnek, valamint a magy. far, honvédségnek szükségletét ugyanazon feltételek 
Továbbá kötelezem magamat azon esetben, ha a szállítást elnyerem, hogy leekésőbb U rmr,n„i — ÍLÍ-A- I-J—X., , , 
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foglaltaknak is alávetem. • Bírásra eioKészített, 1905. évi július hó 1-én keltezett, szállítási feltételi füzetekben 
A Z N D e k N b € n k e l t > i d e m e l lékel t értesítése ezerint a megbizbatósásomról és váll»l.»Uiw»j *i *n ... 

nek fog átküldetni. »'osaDomroi és vallalatképeseégemről szóló bizonyítvány közvetlenül az 
Kelt N b e n > 1 9 Q 5 o k t ó b e r h ó é n 
Az ajánlat lepecsételendő és borítékára Írandó • (vezeték- és keresztnév, lakhely, megye). 
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Különös határozmányok. 

Azon állomásokra nézve, melyeken a bérleti időtartam alatt ezred- vagy dandár-
összpontositások (a lovasságnál osztály-összpontositások is) tartatnak, illetőleg szabad
ságolt lovak bevonultatnak, a bérletnyertes köteles a származó nagyobb szükségletet 
és az esetleg engedélyezett pótlókokat a szerződött árak mellett szállítani. 

A Piliscsaba melletti táborra vonatkozó ajánlatok az egész bérleti tartamra, azaz 
1906 január 1-től 1906 deczember 31-ig kell hogy szóljanak. 

Valamennyi állomáson a kenyérnek készítése ott helyben eszközlendő. 
A katonakenyér két 700 gramm adagos czipókban állítandó elő. A kétadagos 

czipóknak tésztában 1600 grammot és kisütve 1400 grammott kell nyomnia. 
A kézvényelések a szükségleti helyeken a kenyér és zabra nézve ötnaponként 

történnek. 
A zab, ha az a csapat érdekében áll, a cs. és kir. hadtest hadbizottság jóvá

hagyása mellett kivételesen 10 vagy 15 napra is kézvényelhetök. 
A felvételezési helyiségek 1-9 km.-nél a laktanyától számitva, távolabb ne legye

nek. Ha mindemellett ez távolabb volna, akkor a szállító köteles a kenyeret és zabot 
a szükségleti helyekre további díjazás nélkül elfuvarozni. 

A zabszállitó, a szállítandó zab megvizsgálása czéljából, raktárában lehetőleg egy 
jó állapotban lévő szélrostát tartson készletben. 

Ajánlatok ki nem irt csikkekre, továbbá ajánlatok, melyek hosszabb időre, 
mint a kiirt szállítási időtartamra szolnak, feltétlenül és azonnal visszantasittat-
nak, és ajánlatok a tárgyalás rákövetkező napjától kezdve 14 napnál rövidebb 
impegnoval nem vétetnek tekintetbe. 

Ezenkívül a tárgyaló-bizottság részéről mindazon ajánlatok nem vétetnek tekintetbe, 
melyekben egy és ugyanazon czikknél, a kiirt biztosítási idő tartamának egyet szakaira, 
különböző árajánlatok tétettek. 

A terményeknek általános mozgósítás esetén való kiszolgáltatására nézve a 
szállítási feltételek füzetének XXVII. pontjára különösen utaltatik. 

Azon esetben, ha valamelyik állomáson a szállító, vagy a vele érintkezésben 
álló személyzetnek lovai között ragályos betegség ütne ki, a katonai igazgatásnak 
jogában álland, a fenfoigó ragályveszélyes állapotokról kiállított katonai állatorvosi 
bizonyítvány alapján, a lóállománynak — az igazolt szükség tartamára — a szükség 
hez képest esetleg más járványmentes állomásról való szállítás utjáni élelmezése 
iránt intézkedni, a nélkül, hogy a szállítónak valamely kártalanításra igénye 
származnék abból, hogy a lótáp ezen időre nem tőle vétetett feL 

Általános határozmányok. 

1. A tárgyalás 10 órakor délelőtt bizottságilag tartatik meg, melyhez kizárólago
san írásbeli ajánlatok fogadtatnak el. Ezen ajánlatok a budapesti és székesfehérvári 
katonai élelmezési raktáraknál, valamint a fiókágyraktáraknál Kecskeméten, Szabad
kán, Kaposvárott és Pécsett ingyen kapható ajánlati minták szerint szerkesztendők. 
Az ajánlattevők saját érdekükben felhivatnak, ezen ajánlati mintákat használni. 

2. Az 1 koronás bélyeggel ellátott ajánlatoknak, lepecsételt boríték alatt, az 
előirt vadiummal együtt, külön boríték alatt való csatolása mellett, a tárgyalásra 
kitűzött napon, legkésőbb délelőtti 10 óráig kell a tárgyaié-bizottsághoz beér
kezniök ; későbben érkező vagy távirati nton tett ajánlatok nem vétetnek tekintetbe. 

Ha valamely ajánlatban a számokkal és betűkkel irt ár között eltérés mutat
koznék, akkor a betűkkel irott ár fog helyesnek tekintetni. 

3. Ha az ajánlat • összeségesenn értetik, akkor ez az ajánlatban határozottan 
hozzáteendő, mert minden ajánlat ezen világos hozzátétel nélkül mint nem összege
zésnek fog tekinteni. Minden ajánlattevő, a szerződési kötelezettségben már álló 
vállalkozók kivételével, üzleti képességét s erre vagyonának elégséges voltát, a 
kereskedelmi és iparkamara által, ha pedig a kereskedelmi lajstromba bejegyzett 
czégje nem volna, és pedig az ipart és kereskedelmet üző az I-ső fokozata politikai 
hatóságok által, a gazdasággal foglalkozó nem bejegyzett pedig a gazdasági egylet 
által kiállított bizonyitványnyal igazolni tartozik. 

Az ilyen bizonyítványok nem az ajánlattevő, hanem a felsorolt hivatal vagy 
egyesület által a tárgyaló-bizottsághoz hivatalosan jnttatandók. 

Bizonyítványok, melyek a tárgyalás napjától számított két hónál korábbi kelettel 
birnak, tekintetbe nem vétetnek. Ezen bizonyítványokból a szállítási képesség ter
jedelmének ki kell tűnnie. 

4. A tárgyalásokra nézve a Budapesten, 1905 szeptember 12-én kelt, hivatalo
san két példányban kiállított feltételek fűzetének határozatai mérvadók. Ezek betekint
hetők a cs. és kir. 4. hadtest hadbiztosságánál, a budapesti és székesfehérvári cs. és 
kir. élelmezési raktáraknál naponta délelőtt 9 órától 12-ig. 

Az ezen szállítási feltétetek füzetében foglalt feltételek betartására minden 
ajánlattevő az ajánlat benyújtásával már kötelezve van. 

Ezen szállítási feltételek füzetei az előbb emiitett élelmezési raktáraknál 64 fillérért 
kaphatók. 

5. Községek és termelők a vádiam letételétől mentesek, de ajánlataikért s az 
ezekben elvállalt kötelezettségekért, ngy mint más vállalkozók, szavatolni tartoznak 
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6. i i élelmi csikkeknek az állomáshoz tartóié helységekbe való elfuvarozására 
nézve, a feltételi füzet XVII. pontja értelmében, külön ajánlat teendő, mert különben 
feltételextetik, hogy ai elfuvarozás a követelt szállítási árban már bennfoglaltatik. 

Ha az elfnvarozásra többen egyenlő árak mellett ajánlkoznának, akkor ezek 
közül az, ki az illető ciikkek szállítását elnyerte, előnyben részesni. 

7. Az ajánlkozók a hadigazgatásnak ajánlatuk elfogadása iránti nyilatkozata 
tekintetében lemondanak az 1875. évi XXXVII. törvényezikk 314. és 315. §-aiban 
valamely ajánlat elfogadása iránti nyilatkozatra nézve megállapított határidőnek 
betartásáról. 

8. Az ajánlattevők felhivatnak ajánlatukban arra nézve is nyilatkozni, vájjon 
készek-e az ajánlatokban foglalt árak és feltételek mellett a m. kir. honvédség szük
ségletét is szállítani, ha a m. kir. honvédség illetékes hatóságai részéről ezen szállí
tások óhajtatnak. 

9. Miután a legelőnyösebb ajánlatoknak jóváhagyása egy év tartamára a had
test hadbiztosságra ruháztatott át, tehát az erre vonatkozó ajánlatok, nyilatkozatok 
stb.-nek közvetlen felterjesztése a közös hadügyminisztériumhoz — mint teljesen 
czéltalan — kerülendő, mivel az ilyen beadványok a hadtest hadbiztossághoz való 
küldéssel járó időveszteség miatt az illető biztosító tárgyaláson rendesen nem vehe
tők figyelembe. 

Kelt Budapest, 1905 szeptember 12-én. 

A c s . é s k i r . 4 . h a d t e s t h a d b i z t o s s á g a . 

Alapíttatott 1878. Telefon 15-56. 

Tornaeszköz, 
valód angol tennis játék, függő-ágy. 
háló, tekejátek, zsák, ponyva és fehér 
kende-kötél legolcsóbb megbízható 

beszerzési forrása 

Seffer Antal 
sporteszközök és kötélgyártó-telepe 

Budapest, IY., Károly-utcza, boltsz. 12. 
(Központi városház épülete.) 

Képes árjegyzék kívánatra ingyen és 
bérmentve. 10699 

PARAbl ÜVEGGYÁR RAKTÁRA 
GÖRÖG ISTV/ÍN 

BUDAPEST 
rV.ker. Kossuth Lajosutcza 15.si. 

etyett fubántyoo ú/uaJWu 

Á l I l i i L i l 4"LíjLl (Alapíttatott 1808. évben.) 
BUDAPEST IV., Bécsi-u. 2., gyár Bóisa-u. 7, 

Dúsan ellátott raktár lpgiijabb szerkezi'tii Kettős va-
dász-fegyverekböl, golyósfefy»erek, amefikái Winches
ter serétes ismétló'-fefryverek, forgópisztolyok, szalónfegyve-
rek és pisztolyok, tói tények és vadász-szerekből, me

lyek jóságáért kezeskedik. 10846 

A. H A L A S S A - f é l e y i l n g h l r n v a l ó d i " u g r o l 10843 
1 á legkitűnőbb. szépítő— 

szer felülmúlja az összes 
létező szépítőszereket. 
Azonnal eltávolít szeplöi, 

1'majfollot és minderi tisz-
tállanságot az arczrólés 
annak friss üdeséget, 
fiatalságot kölcsönöz. 

Ara 2 korona. Ugorka-szappan 1 korona. Pondre 2 korona és 1.20. TJgorka-
Créme 2 korona. Kapható minden gyógyszertárban és drogueriában. 

Foszétküláesi hely: BALAS S A gyógytára 
Budapest -Erzsébet fa lva . 

INDRA TEA 
A. világ legjobb teája. — Mindenütt kapbató. 

I n d r a Tea Import Company, Triest • 

Olcsó 
cseh 

5 kiló : uj fosztott 9.fi0 K, 
jobb 12 K, fehér pehelypuha 
fosztott 18 K. 24 K, hófehér 
pehelypuha foszlott 30 K 36 K 
Szállítás portomenles, után
véttel. A kicserélés és vissza
vétel porlomegtérités ellené
ben megengedtetik. 33í5 

Renedikt Saelisel , 
I.obes (10. 

Post Pilsen, Böhmen. 

Vértes-féle Sósborszesz 1 
Minden házbar. szükséges.] 

Hirdetések felvétetnek 
a kiadóhivatalban, 

Budapest, Egyetem-u.4. 

Somaíöse 
H Ú S - F E H É R J E . 

Legkimagaslóbb, étvágygerjesztő és izom
edző erősitőszer. 10944 

Kapható gyógyszertárakban és drogueriákban. 

11181 Kocsi-gyártás. 
Budapesti kovács- és kocsigyártó
ipartestület védnöksége alatt áU<3 

Kocsi 
Áru csarnok-
Szövetkezet, 

Budapest, VII., Kerepesiéit 72. 
Ajánl mindennemű hintókocsit. 

GRIES 
Bozen mellett 

Szálloda-pensio 
SONNENHOF. 

Elsőrangú ház, nagy, szellős és napos szobák erkélyekkel és terraszokkal, kb. 
100 ágy, szép éttermek és kényelmes társalgó helyiségek. Villanyvilágítás az 
egész házban, fűtött folyosók és fűtött viz-klosettek, lift, fürdők, hires nagy park 
a ház mellett. É v a d s z e p t . 1-től b e z á r ó l a g j u n . l - i g . Szobák ára 8 K-tól 
feljebb, gyermekek és szolgák részére megegyezés szerint. A szállodával kap

csolatos melléképületben gyógy- és fürdőintézet, orvos háznál van. 

/ . V A D K A R O K E L L E N ! 
Bámulatos olcsó kerítések. 

% */ 

HAIDEKKER SÁNDOR 
sodronyszrtFot-, fonat- és k e r í t é s gyá ra 

B u d a p e s t , VIU., Üllői-út 48. szám. 

.Sa&Srs Hungária sodronyfonatát 
mint a legcélszerűbb és legolcsóbb keritési anyagot, mely előnyeinél fogva 

•lemimul minden eddig alkalmazott sodronykeritést. Ezen a szőlő- s mező
gazdaságra nézve rendkívül fontos találmány előnyei: Olcsósági 

H o r g a n y o z o t t v a s s o d r o n y b é l ( n e m K e l l b e f e s t e n i ) : 
körülbelül 5 centiméter lynkboWegg'el, 

készletben : 1 és 2 méter magasságban valamennyiből, 1-50 méter magasságban 2r* 
-'° és 2-8 milliméter drőteroseégüekbol. 

Sodronyerősség: 1-2 14 1-8 18 2-— 2 2 2-5 2 8 mm. 
Ár n-méterenkint: 4 0 4 8 5f$ 0 4 7 3 8 6 ÍOO I « © fillér. 

E?JLTÜJ*eH" 3XS ceuílméter (hosszúkás) l7nkb«séK«rrl: 
uemietbcn: csakis I mater magasságban valamennyi d'roteroaaégben. 

1-2 1-4 1-6 1-8 2-— 2-2 2-5 2*8 mm. Sodronyerősség: 

Ár D-métérenkint: 5 8 0 6 7 4 8 3 9 6 1 1 0 1 3 0 I S O fillér. 
Csomagolás, fi»ad4*l és kezelési kaitsígok: Q-méterenklnt 1 Bllér, de egy küldemény

nél lecralAbh Kíl H114- B̂Sm̂ â â â â â â »»a1Sm»a»a»a»a»a« 
Cél«erüséi í: 

nél legalább'BŐ flííér. 
fonat elegendő aura lévén, 

\ 

még apró állat áthatolását la 
osavart «Vií*r—«^.*"Zii^7"" v,°"*s "»•"••*. wnat az átmászást megnehezíti. A fonat 
osayart szálai - mint vékony sodronykötelek - a kerítés hosszirányában futnak, ml-
"^zása^hátVvan"arvaéPe88ée:e ; * kere"««aálak pedig hollámosak, a szálak 5e..e-
i~nirn»^*w!?«* ' " ' " ' Í V Kézzel meghuava, egyszerűen a fadnookhoz szegezendő bor
ié™ .? m ? ^f *«*lít,?keí' a í 0 "' 8 i m a *• fe8ze" m«rad- N»87 előnye a fonat feszee-
iímé't ínVSL h ?\ if,*09?,"4, hogy a f o n a t bármikor leszedhető és máshelyen 
r" k stb alllim «' ríí?",' "'"""""""odAsa ki van zárva. - Fjszlto-sodronyok, csava-
keritiatof. A í\ fölil8leee,>- A to™t rolött egy-két sor tüskéssodronyt alkalmazvra, a 
kerítés tetszés szerint megmagasitható. - A tuskés sodrony méterenként ára • lUIér. 

Szamosi e l i s r a e r ő l e v é l ám r e n d e l k e z é s r e . 
Árjegyzék ingyen is bérmentve. — Jutányos, pontos ét gyors kiszolgálás. 

FrMiklin-Tteralat nyomdája, Budapesten, (IV., Egyetem-ntcza 4.) 

41. SZ. 1905. (52. ÉVFOLYAM.) 
SZERKESZTŐ 

HOITSY PÁL. 
FŐMÜNKATÁR8 

MIKSZÁTH KÁLMÁN. BUDAPEST, OKTÓBER 8. 
Szerkesztőségi iroda: IV. Eeáltanoda-utcza 5. 
Kiadóhivatal: IV. Egyetem-titoza 4. Előfizetési feltételek : 

Egész évre . 
Félévre 
Negj-edévre . 

16 korona. A .\'iláglirániká>-val 
8 korona, negyedévenként 80 fillérrel 
4 koronn. több. 

Külföldi előfizetésekhez a poatailag meg
batározott viteldíj ii csatolandó. 

A B É C S I MAGYAR HÁZ. 

A
z OSZTEÁKOKNAK néhány esztendő óta van 
házuk Budapesten. Szép, előkelő palota 

.az Akadémia-utczában. Az osztrák dele-
gáczió számára épült, a melynek azelőtt nem 
volt hajléka a magyar fővárosban. Ha Buda
pesten tárgyaltak a delegácziók, az osztrák 
delegátusok a Hungária-szálló nagytermében 
tanácskoztak, a hol farsang évadján tán-
czoló párok járják a keringőt, meg a csár
dást. 

Ebben a dologban mi magyarok megelőztük 
az osztrákot. A magyar nemzet sokkal, de sok
kal előbb volt háziúr Bécsben, mint az osztrák 
császárság Budapesten. Egyszerűen azért, mert 
a magyar politikusoknak régebb idő óta kel
lett — a mint hogy ma is kell — Bécsbe jár-
niok, mint az osztrákoknak Budapestre. És 
sűrűbben is kellett, a mint hogy sűrűn kell 
még ma is. Nagy idők óta, közel száznegyven 
esztendeje ott áll az osztrák császár reziden-
cziájának belső városában, az előkelő Bank-
gasseban a Magyar Ház egyszerű, ódon, de 
pompás, díszes, úrias berendezésű kétemeletes 
épülete. Tanuja, kerete sok fontos és nevezetes 
politikai eseménynek. 

Valamikor a magyar kanczellária palotája 
volt. Azután főherczegi palota lett belőle. Most 
a mellett, hogy a legcsöndesebb minisztériumok 
egyikének, a felség személye körüli minisz
tériumnak a széke, helyet ád falai között a ma
gyar delegáczió tanácskozásainak is. De azon
kívül, hogy innen expediálják az ordókat és 
egyéb fejedelmi kitüntetéseket és itt szavazzák 
meg az ágyúkra, hadihajókra való milliókat, 
még más nevezetessége, rendeltetése is van az 
ódon palotának. 

Ebben szoktak ugyanis megszállam a magyar 
kormányférfiak, ha Bécsbe szólítja őket a dol
guk. A magyar nemzet gondoskodott róla, hogy 
minisztereinek ne kelljen fogadóba menniök 
Bécsben. A Magyar Házban kényelmesen be
rendezett szobák várják őket. Itt húzzák-vetik 
a frakkot, mikor kihallgatásra mennek a közeli 
Burgba és mikor onnan visszatérnek a magyar 
miniszterelnökök, miniszterek. A friss minisz
terelnöknek is, a bukott miniszterelnöknek is 
ide vezet az első útja a császári palotából. Az 
egyik hozza a frakkját, a másik viszi. A frak
kon ez nem igen látszik meg, a viselőjén alkal
masint már inkább. 

Mikor borús az ég a magyar politika fölött, 
mikor válság van, rendesen nagy az elevenség 
a bécsi Magyar Házban. A nemzeti érdeklődés 
előre küldött őrszemei, a közvélemény éber ós 
fürge hírszerzői, az újságírók csapatban száll
ják meg az ódon palotát. A királyi kihallgatás

ról visszatérő kormányférfiakat itt szokták be
várni a magyar újságírók, hogy kikérdezzék 
őket, mi történt odafönt, abban a híres, histó
riai dolgozó-szobában. És ilyenkor megesik az 
is, hogy a tudósítók, a kik egy miniszterelnököt 
vártak, már csak egy — volt miniszterelnökkel 
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A «MAGYAR HÁZ* BÉCSBEN. 


